
ONDREJOVOVA TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ 

V DOBOVEJ RECEPCII 

                       

„Ondrejov znovu a znovu prebúdza v ľuďoch radosť zo všedných vecí 

života a prírody, z kvietka, z letu oblakov, z oslepujúcej beloby snehu, 

z úprimného a verného kamarátstva, z lásky materinskej a synovskej. Vždy 

bude bojovať za to, aby sa v ľudskom žití povážlivo nenarušila rovnováha 

medzi intelektom a citom, mozgom a srdcom.“ 

                         Ján Poliak

  

Pri skúmaní dobovej recepcie Ondrejovových kníh: Rozprávky z hôr, 

1932; Tátoš a človek, 1933; O zlatej jaskyni, 1935; Africký zápisník, 1936; 

Horami Sumatry, 1936, Zbojnícka mladosť, 1937; Príhody v divočine, 1940 

(próza Keď pôjdeš horou, 1963, vyšla až po autorovej smrti) sme využili  27 

bibliografických odkazov, z ktorých bolo: 13 literárnovedných štúdií, 10 

populárnych článkov o živote a diele Ľuda Ondrejova, 2 jazykovedné štúdie, 2 

odkazy na knižné vydania o slovenskej literatúre s heslom Ľuda Ondrejova. 

Literárnovedné články a  štúdie vychádzali v časopisoch: Slovenský jazyk a 

 literatúra v škole, Čitateľ, Slovenské pohľady, Ľudové čítanie, Kultúrny život, 

Zlatý máj a Plameň. Ľudovi Ondrejovovi sa z dobových literárnovedných 

osobností venovali: J. Poliak (1956, 1957, 1960), A. Schuster (1958), M. 

Kováč (1958), E. Murgaš (1958). Dozvedeli sme sa, že Ľudo Ondrejov si 

svojou literárnou tvorbou pre deti a mládež postupne získaval priazeň 

čitateľskej verejnosti i pozornosť predstaviteľov práve sa formujúcej 

slovenskej literárnej vedy o detskej literatúre. Zvlášť čitateľsky populárny 

román Zbojnícka mladosť sa stal predmetom viacerých vedeckých analýz 

a interpretácií.     
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Rozprávky z hôr (1932)  

Na knihu Rozprávky z hôr ako prvá napísala recenziu M. Štechová  

pod názvom Matica slovenská mládeži. Autorka na jednej strane priznáva, že 

„Ondrejov je dobrý i v svojich drobných črtách, okresľujúcich život ľudí 

z bezprostrednej blízkosti hory, ako je Poľovačka alebo rozprávka 

o vianočnom stromčeku,“ na druhej strane mu vytýka, že „priveľa 

antropomorfizuje“ (1932, s. 616).  

Na túto výčitku Ľudo Ondrejov reagoval v  článku Poznámky 

o myslení a cítení zvierat slovami: „Moje zvieratá nerozprávajú, iba sem-tam, 

podľa prirodzenosti, zaštekajú alebo zamumlú, ale cítia radosť, hnev 

i zármutok.   Vlastnosti, ktoré zverom pripisujem, nijako nepresahujú možnosti 

primitívneho myslenia a cítenia zvierat. Ubezpečujem recenzentku, že ako 

človek z hory pozorujem zvieratá od svojho detstva a pozorujem ich s láskou 

a záujmom, ich život podávam a budem podávať tak, ako sa on môjmu oku 

ukazuje, nezabúdajúc na vedecké výdobytky našich čias“ (1932, s. 313). 

Z článku sme sa dozvedeli, že pred napísaním prózy sa autor venoval 

štúdiu knihy Veda o živote o citovom a myšlienkovom svete zvierat z pohľadu 

moderných vedeckých poznatkov od autorov J. Huxleyho, H. G. Wellsa a G. 

P. Wellsa. 

Na prózu Rozprávky z hôr  reagovali ďalší dvaja autori – anonymný 

autor L. K. (Lea Mrázová, 1932, s. 245) a  Š. Pleško (1933, s. 252). Obidvaja 

priaznivo prijímajú Ondrejovovu knihu pre mládež. 

 

Příběhy z hor (1957 ) 

Po dvadsiatich piatich rokoch od vydania knihy Rozprávky z hôr  

vychádza v Prahe jej český preklad pod názvom Příběhy z hor od autorky J. 

Závadovej. O rok neskôr je v časopise Komenský uverejnený článok, ktorý 

pozitívne reaguje na český preklad Ondrejovových Rozprávok z hôr. 
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Anonymní autori NČ a  FH v ňom okrem iného uvádzajú, že je to v podstate 

„kniha o mladosti, ne však jen pro děti. Ač autor to nikde nezdůrazňuje, bije do 

očí rozdíl mezi tím, jak žili děti v době jeho mládí a jak žijí nyní. Vždyť naše 

mládež ani nedovede ocenit, co se ji dostává! Silně podtrhuje Ondrejov 

sociální rozdíly na slovenské vesnici v dobé kapitalismu. Autor však tyto 

sociální křivdy chce řešit soucitem. Kniha je pěkně vypravováná a dobře 

přeložena. Autor má bohatý slovník a dovede poeticky líčit zvláště nálady 

v lese, krásy hor a horských dolin i úzkost osamělého člověka v nich“ (1958, s. 

125 – 126). Za istý nedostatok knihy autori považujú široké vekové rozpätie jej 

adresáta: „Jsou v ní drobné črty, někdy jen na několik řádku, které muže číst 

i šestileté dítě, ale jsou tam i dlouhé povídky (až na 20 str.) se zložitou 

problematikou, hodící  se pro střední věk. Všechny povídky jsou zajímavé i pro 

dospelé čtenáře “ (1958, s. 126).     

 

Dobové žánrové pomenovania prózy Rozprávky z hôr 

 rozprávkové črty pre deti (Poliak, 1960a, s. 150); 

 samostatné rozprávky s čiastočne fantastickým obsahom (Pišút –  

Výraštek et al., 1960, s. 515). 

 

Tátoš a človek (1933) 

Anonymný autor Ján C. (Andrej Mráz) uverejnil krátku recenziu 

prózy Tátoš a človek v časopise Slovenské pohľady. Podľa jeho názoru je to 

prvá Ondrejovova kniha pre mládež. Ján C. (A. Mráz) v Ondrejovovom 

rozprávaní cíti básnika, ktorému sa „najsviežejšie“ a „najbezprostrednejšie“ 

darí opisovať „námety  zo svojho detstva a z vlastných rozpomienok.“ Podľa 

neho je autor menej  úspešný pri spracovaní fantastických námetov. „To vidieť 

i v tejto knihe. Chce v nej zachytiť život koňa od pravekých čias až po naše dni. 

Námet príliš komplikovaný a vyžaduje i veľké rozpätie fantázie. Ondrejovovo 
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sprevádzanie koňa z jednej doby do druhej až po naše dni je hodne 

ťažkopádne, dejove rozbité a ani záverečné kapitoly o tragickom osude koňa 

v civilizovanom svete nie je dosť účinné, autor tieto momenty naladil hodne 

sentimentálne. Ale básnika v Ondrejovovom rozprávaní cítite“ (1934a, s. 64). 

J. Hložka považuje prózu Tátoš a človek za Ondrejovovu druhú knihu 

pre deti. Podobne ako Ján C. (A. Mráz) aj tento autor vidí v Ondrejovovom 

rozprávačskom umení básnika: „Už z prvých vlnistých viet poznať, že knižku 

písal básnik, ktorý vie najhlbšie vniknúť do detskej duše. Lebo i sám je „veľkým 

dieťaťom.“ Písaná je s jemným porozumením, živo, melodickými vetami 

a ľahko zrozumiteľným slohom, tak, že kniha sa veľmi dobre hodí na detský 

stolík. Pri čítaní vidíme pred sebou  prírodu v sýtych farbách, takú, aká kedysi 

bola. Je to nový spôsob písania kníh pre deti. Prostučký, s bezprostredným 

dojmom. Cez knižočky sa priúčajú deti i slohu, pravopisu, kúsku histórie 

a dávnom človeku a jeho živote, učia sa cítiť so zvieratami, a najmä 

s odstrčeným koníkom, ktorý žije v našej dobe taký, ako je v knihe zobrazený.  

Veľa vytrpel doma  i vo vojne“  (1934, s. 3). V tematickej oblasti prózy Tátoš 

a človek J. Hložka nachádza paralely s básnickou tvorbou S. K. Neumanna: 

„V Čechách je to S. K. Neumann, ktorý o utrpení koňa za vojny ospieval celú 

zbierku básní, u nás Ľudo Ondrejov spieva  o  ňom  v  próze “ (1934, s. 3).       

J. Štefánik v článku Dvadsať rokov slovenskej literatúry pre mládež 

medzi autormi, ktorí „venovali svoje srdce i pero národnej a mravnej výchove 

i šľachetnému pobaveniu slovenského dieťaťa,“ vyzdvihol aj meno Ľuda 

Ondrejova a jeho knihu Tátoš a človek (1938, s. 221). 

 

Dobové žánrové pomenovania prózy Tátoš a človek 

 realistická rozprávka (Štefánik, 1938, s. 222); 

 umelecko-vzdelávacia knižka pre deti (Poliak, 1960a, s. 150). 
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O zlatej jaskyni (1935) 

V archívnych materiáloch sme nenašli žiadnu dobovú odozvu na  

Ondrejovovu prózu O zlatej jaskyni. 

 

Africký zápisník (1936) 

Nový titul Ľuda Ondrejova pre deti a mládež vyvolal v sledovanom 

období pozitívne i negatívne ohlasy. 

Anonymný autor -rk- (Stanislav Mečiar) s nadšením privítal tento 

„nový druh literárny do detskej knižnice slovenskej.“ Vyzdvihol najmä 

Ondrejovovo rozprávanie a jeho „hlboký ľudský pomer a porozumenie so 

životom divej prírody africkej, kde neočakávanosť a neúprosnosť životného 

zákona ohromuje svojím tempom a dravosťou, kde však človek nachodí mnoho 

krásneho a potešujúceho, prvotnosť stvorenia v celej nádhere a neporušenosti. 

Autor obraňuje zákon prírody pred civilizačným zásahom bielej rasy, ktorá 

koristí. Kniha je pútavá i poučná“ (Slovensko, 2,  1935/1936,  č. 8, s. 137 – 

138; tiež  Národnie  noviny,  67,  11. 6. 1936, č. 68, s. 3).     

Iný anonymný autor -oa- (Michal Chorváth) je voči knihe Africký 

zápisník veľmi kritický, poukazuje na nedostatočnú presvedčivosť a fantáziu 

Ľuda Ondrejova a autora považuje za netvorivého nasledovníka J. Verneho. 

„Autor chcel vyhovieť veľkému hladu slovenských detí po trochu živšej 

a dobrodružnejšej knihe. Myšlienka teda bola dobrá, a osudy Slováka od 

brehov Hrona, ktorý prejde tieto kraje v strašne trýzni a dobrodružstvách, 

mohli byť zaujímavé. Škoda, že tomuto dobrému pokusu chýba presvedčivosť 

a fantázia. Rozprávka je trochu ľahkomyseľne poskladaná z cestopisov 

opravdivých cestovateľov; to by neprekážalo, keby všetko bolo scelené, 

farebne väčšmi spestrené a nezjednodušené do priprostučkého príbehu. 

Vzorom tu mohol byť Verne, ktorý sa nikdy nedostal do sveta, a predsa vedel 

napísať vzorné a zaujímavé cestopisy. A keď už chýba autorovi taká 

 39



predstavivosť, ktorá by prekonávala nedostatok skúseností, bolo by nepomerne 

cennejšou prácou a omnoho zaujímavejším čítaním pre deti, keby bol autor 

preložil najzaujímavejšie úryvky zo slávnych cestopisov“ (Elán, 6, 1936, č. 10, 

s. 83).   

Ľudo Ondrejov reaguje na slová anonymného autora -oa- (M. 

Chorváth) v článku Ako píšeme cestopisy pre mládež. Vysvetľuje svoju 

spisovateľskú metódu a rozhodne protestuje proti obvineniu z epigónstva a 

odpisovania z iných cestopisov: „Nájdete si na mape miesto, ktoré chcete 

precestovať. Na to potrebujete nie jednu, ale mnoho máp, aby ste mohli 

porovnávať, lebo mapy sú obyčajne nepresné. Potom začnete zbierať materiál: 

zemepisný, prírodopisný, zoznámite sa s vľúdnymi ľudožrútmi, s podnebím 

kraja atď.; všetko toto nie je natoľko zo zábavných cestopisov ako viacej 

z vedeckých prameňov. Teraz musíte sa zahľadieť na mapu, pohnúť sa na nej 

z určitého bodu, prižmúriť oči a – cestovať“ (1936, s. 208). Ľudo Ondrejov 

súčasne objasňuje zmysel celého svojho spisovateľského zámeru: „Musím sa 

však osvedčiť, že veľmi dobre viem, čo chcem a kam so svojimi rozprávkami 

mierim. A keď už o tom hovoríme, musím poznamenať, že som Africký zápisník 

práve takýmto chcel mať, ako som ho napísal. Ani o kvačku inakší. Som s ním 

úplne spokojný. Opísal som v ňom pomer nového človeka k divému svetu. O 

toto mi šlo. Nie o napínanie nervovej sústavy útlych detí. Dosť im v tom 

naubližujú kolegovia v krvákoch a detektívkach. Teda: chcem byť autorom, 

ktorý nenapína. Autorom nových ľudí“ (1936, s. 210). 

Na vydanie Ondrejovovej knihy Africký zápisník reagoval aj J. 

Benko (Ján Marták, Pedagogický sborník, 1936, č. 1, s. 97 – 98) a anonymný 

autor K. (Štefan Krčméry, Slovensko, 11, 1946, č. 3 – 4, s. 100; tiež Služba, 

10, 1946, č. 4, s. 160). Texty neboli dostupné.    

J. Poliak v súvislosti s cestopisnou knihou Africký zápisník s 

odstupom  niekoľkých rokov oceňuje  Ľuda Ondrejova  v  tom  zmysle,  že  aj 
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keď „v tropických krajinách nikdy nebol, vie vyčariť atmosféru rovníkových 

horúčav i dusno džunglí“ (1960a, s. 152). 

 

Horami Sumatry (1936) 

Podľa anonymného autora -oa- (Michal Chorváth) Ľudo Ondrejov 

postavil svoj druhý cestopis  Horami  Sumatry  na dobrých  skúsenostiach,  

získaných „pri prvom zápisníku.“ Príťažlivosť knihy vidí vo zvláštnom 

stanovisku autora k materiálu, ktorý odvodzuje „z jeho pomeru k prírode 

vôbec. Z tejto stránky sú knihy Ondrejova zaujímavé a prekvapení plné. Dívať 

sa na prírodu jeho očami znamená zažiť kus inakšieho sveta, ako nám on 

prichodí pred oči v každodennom živote“ (Slovensko, 3, 1936/1937, č. 1, s. 19; 

tiež Elán, 7, 1936/1937, č. 2, s. 6). 

Na Ondrejovovu prózu Horami Sumatry reagoval aj J. Marták 

(Pedagogický sborník, 1936, č. 4, s. 157 – 158). Text nebol dostupný.  

 

Príhody v divočine (1940) 

V poradí tretiu cestopisnú knihu Ľuda Ondrejova M. Chorváth 

kriticky označil za autorov „referát svojej cesty do anglickej východnej Afriky, 

ktorú prešiel s kamerou v ruke a puškou na pleci. Neškodilo by však, keby 

svoje knihy komponoval a motivoval zložitejšie, keby i dal formu románu, ako 

napr. Verne. Didaktická stránka by tým neutrpela a umelecká získala. Takto sa 

nikdy nevyhne rozprávaniu, miesto líčenia, čo pôsobí rušivo.“ M. Chorváth za 

Ondrejovovu prednosť považuje schopnosť „zoradiť svoje príbehy tak, že ony 

ku koncu vyvrchoľujú, čím dosahuje napínavosť a sugestívnosť.“ Recenzent 

oceňuje, že Ondrejov podniká cesty do exotických krajín zo Slovenska, lebo 

„tým nadobúda exotika zvláštnej príchuti“ (1940/1941, s. 14).     

V archívnych materiáloch sa uchovali bibliografické údaje troch 

anonymných autorov na Ondrejovovu prózu Príhody v divočine: -zk- 
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(Slovenský rozhlas, 1, 1940, č. 38, s. 10), -jgž- (Žatkuliak,  J. G.),  (Osveta,  4,  

1948/1949,  č. 7 – 8,   s. 367)   a   -Bri-  (Pedagóg,   1,   1948/1949,  č. 9 – 10, 

s. 268). Dostupná bola iba malá recenzia od anonymného autora -jgž-, ktorý 

nás zaujal konštatovaním, že „niektoré zaujímavejšie  state  sa  môžu  použiť  

v besiedkach  pre mládež“ (Osveta, 4, 1948/1949, č. 7 – 8, s. 367). 

M.  Foltin  privítal   vydanie   knihy  Príhody  v  divočine   slovami: 

„Dobrý cestopis veľa vykoná; nielen pobaví, ale i poučí vecne a pôsobí 

výchovne. V slovenskej literatúre máme málo kníh, ktoré zoznamujú mladých 

čitateľov primeranou formou o cudzích krajoch. Ľudo Ondrejov je obľúbeným 

autorom slovenského dorastu. Jeho knihy čítali mladí čitatelia jedným dychom. 

Majstrovsky ovláda vyjadrovaciu techniku, má jemné odtienky slov pre citové 

zafarbenie deja.  Ľudo Ondrejov má zvláštnu schopnosť reči živo popísať 

cesty, po ktorých nikdy nešiel a nevidel. Celá kniha je pretkaná teplým citom 

k všetkému živému. Knihu odporúčam pre žiakov strednej školy“ (1949/1950,  

s. 91 – 92).  

M. Kováč v súvislosti s trilógiou Príhody v divočine uviedol, že 

Ondrejovove cestopisy „sú plné fantázie a dobrodružstiev a radi po nich 

siahajú nielen deti, ale aj dospelí“ (1958, s. 374). 

 

Dobové žánrové pomenovania próz  

Africký zápisník, Horami Sumatry Príhody v divočine 

 dobrodružno-cestopisné knihy (Pišút – Výraštek et al., 1960, s. 515); 

 dobrodružné cestopisy, dobrodružné poviedky (Poliak, 1960a, s. 150). 

 

Zbojnícka mladosť (1937)  

Zbojnícka mladosť bola pre širokú čitateľskú verejnosť konkrétnym 

dôkazom neobyčajného spisovateľského talentu.    
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L. Mrázová privítala knihu Zbojnícka mladosť pamätným výrokom: 

„Lyrický zbojník Jerguško, zlatovlasý princ našich hôr, dobre, že ťa máme!“  

(1937, s. 112). 

Ľudo Ondrejov zrazu upútal pozornosť po každej stránke:  novým 

obsahom – neobyčajným pohľadom na život dieťaťa v dedinskom prostredí, 

novou podobou románovej formy, novým kompozičným usporiadaním, 

lyrickým rozprávačským umením, ale aj  umeleckou hodnotou svojho diela. 

Nasledujúce svedectvá pochádzajú z archívnych materiálov. 

Anonymného autora A. N. (Stanislav Mečiar) zaujal román Zbojnícka 

mladosť ako „nový druh literárneho výrazu,“ v ktorom sa autorovi podarilo 

vyjadriť „osobitým, svojráznym spôsobom práve tak osobité a svojrázne 

motívy.“ Podľa neho sa Ondrejov vrátil do detstva „s nežnosťou nie spomienok, 

ale životného, sviežeho svetonáhľadu, s láskou nie precitlivelou nad svetom 

minulých dní, ale odvážnou, bujnou a pritom nesmierne pokornou. V románe 

Ondrejovovom rozprestrel sa pred nami život v plnosti takejto neobmedzenej 

a netriedenej. Román Ľuda Ondrejova je vlastne básňou, rezkého priebehu 

epopejou dní mladosti, oslavou slobody a užívania darov, ktoré príroda 

poskytuje tomu, kto na ne čistými očami pozerá a čistým srdcom ich súdi. 

Zvolil si na to i formu. Neurčil nijaké medze a prielomy, neposťahoval 

rozrastajúce sa prvky nijakou násilnou kompozíciou, dal im voľný priebeh 

nalievať sa do tvarov a brať na seba funkcie, ktoré v rezultáte určili plnosť 

umeleckej formy.“ Autor ako prvý formuluje pozitívne očakávania od 

spisovateľa do budúcnosti: „Ľudo Ondrejov môže našu literatúru obdariť 

peknými literárnymi dielami“ (Slovensko, 3, 1936/1937, s. 139 – 140). 

Aj M. Chorváth prijíma Ondrejovovu knihu Zbojnícka mladosť s 

nadšením: „Dielo Ľuda Ondrejova – jeho najnovšia kniha prózy – je z takých, 

ktoré potešia. Zdalo by sa, že život slovenského chlapca z lazov alebo malých 

slovenských dedín nemôže byť nič takého, čo by v sebe v podstate 
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neobsahovala naša dedinská próza.  Keby autor bol riešil tento život ináč, tak 

ako bolo poruke, stratil by sa zrazu celý umelecký aspekt, celá novota videnia 

nášho života a prednosti tohto diela by sa roztratili do poetických situácií a do 

sýtosti a novosti autorovej reči. Tým by však aj život Jergušov stratil pre nás 

mnoho zo svojej zaujímavosti. Prednosť Ľuda Ondrejova je v tom, že našiel 

súvislú čiaru medzi dvoma javmi a že ju sleduje bez akýchkoľvek predsudkov 

a artistických špekulácií.  Ale už lyrickosť jeho diela, ktorá je práve tou čiarou 

umeleckej a životnej emócie, ukazuje, že ide o skutočne umelecký vzruch, 

vzruch veľmi mocný, o udalosti vo vnútri básnikovom, na konci čoho sú 

skutočné  objavy.  Toto  konštatovanie  je veľmi radostné“ (1937, s. 5 – 8).    

V recenzii  Ondrejovovej knihy Zbojnícka mladosť od anonymného 

autora A. M. (Andrej Mráz) sme našli tieto slová uznania: „I začítaš sa do 

krátkych kapitoliek Mistríkovej prózy, chytro koriguješ svoj prvý dojem, 

pripúšťaš, že knihu písal lyrik, ale lyrik s  mocným epickým fondom, 

prekypujúci bohatstvom motivistickým a obdarený schopnosťou krehko, jemne 

a zložito spriadať dej.“ Autor recenzie  osobitne vyzdvihol „veľkú umeleckú 

disciplínu“ Ľuda Ondrejova, „keď vládal svoje kaleidoskopicky umiestňované 

motívy zladiť v pevný celok. Nič sa mu nevymkne spod zákonite rozvrhnutej 

kompozície a dosahuje ňou hlavný účinok: jeho rozprávanie ani 

najdospelejšiemu človeku nezdá sa byť svetom odľahlým, len nejakou 

poetizáciou detstva, z tých drobných obrázkov knižky priamo sa valí na 

čitateľa rytmus opravdivých životných vznetov, záväzne umelecky tlmočených. 

Povedali by sme, je toto kniha vážna, hoci po jej prečítaní v duši zostane 

radostné povznesenie a víťazná odvaha do života, všetko je prežiarené vzácnou 

poetičnosťou, ktorá v našom literárnom vývine znamená veľkú hodnotu“ 

(Slovenské pohľady, 53, 1937, č. 3, s. 183 – 184).              

Iný anonymný autor vidí zmysel Zbojníckej mladosti v jej radostnom 

a oslobodzujúcom  pôsobení  na  čitateľa,  ktoré  Ondrejov  dosiahol  vďaka  
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tomu,  že „svoj slovesný materiál podáva rečou vzácne sviežou a umelecky 

kultivovanou.“ Román nehodnotí ako autobiografické dielo, podľa neho je 

niečo viac než živý dokument o vývine detstva (Národnie noviny, 68, 1937, č. 

39, s. 4).     

Hneď po vydaní Zbojníckej mladosti sa rozpútala diskusia o tom, 

komu je román adresovaný  –  deťom  či  dospelým čitateľom. Názor 

anonymného autora, že kniha je určená mládeži (Národnie noviny, 68, 1937, č. 

39, s. 4), vyvracia A. Mráz,  ktorý tvrdí, že Zbojnícka mladosť „nie je kniha 

pre mládež, iba kniha o mladosti. Sú v nej toľké básnické a psychologické 

jemnosti, toľko štylistickej rafinovanosti a zložitosti, že literárne neskúsená 

mládež, ktorá v knihe hľadá dej, prostejšie a konkrétnejšie predstavované 

skutočnosti, básnicky nákladne štylizovanej knižke Ľuda Ondrejova by vôbec 

nerozumela. Ani autor nemal v úmysle túto knihu písať pre mládež a ani v sérii 

Knižnice Slovenských pohľadov nevychodia diela takého druhu. Ondrejovova 

kniha Zbojnícka mladosť je z typu kníh, ako sú Němcovej Babička... a diela 

tieto nikto nepokladá za nejaké špeciálne čítanie pre mládež. A kniha Ľuda 

Ondrejova je kniha par excellance pre dospelých“ (1937b, s. 4).   

Ľudo Ondrejov reagoval na polemiku slovami: „Myslím, že tým, čo 

radi majú čaro svojej mladosti, a tým, čo radi majú mlaď, a napokon i tým, čo 

v mládeži milujú sami seba“ (1937, s. 211). Aj na základe toho výroku mohol 

J. Poliak o pár rokov neskôr konštatovať, že knihou Zbojnícka mladosť chcel 

Ondrejov osloviť každého čitateľa bez vekového obmedzenia. Napokon 

spisovateľ nerozdeľoval svoju tvorbu  „na „detskú“ a „dospelú“ (1960a, s. 

150).        

Podľa M. Chorvátha sa Ondrejovovi podarilo odhaliť, že „naše 

ľudové legendy obsahujú čosi viac ako hračku fantázie, že je v nich vyslovená 

zákonitosť nášho života, ktorú treba prijímať, raz prekonávať, ale vždy vážne 

skúmať.“ Autor vo svojej recenzii ako prvý vyslovil myšlienku o hlbšom 
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historickom význame Zbojníckej mladosti. Podľa jeho názoru, keby sme sa 

uspokojili  len s obrázkami bezproblémového detského sveta, „nebolo treba 

napísať Zbojnícku mladosť, lebo by nám ušlo všetko, čo je v nej podstatné a čo 

mení radostnosť a dobrotu malého zbojníka Jerguša v prípad slovenskej 

tragiky a strnulosti“ (1939, s. 14).   

Na jazyk a štýl Ľuda Ondrejova v románoch Zbojnícka mladosť 

a Jerguš Lapin reaguje predstaviteľ slovenskej jazykovedy E. Pauliny 

v článku K forme dvoch románov Ľuda Ondrejova  vedeckou analýzou 

jednoznačne potvrdil, že „Ondrejov spracúva veci tak, ako by ich videl a 

vnímal Jerguš. Z tohto spôsobu práce by vyplývalo, že bude užívať ako 

vyprávací čas prítomník, ktorý takémuto aktuálnemu vnímaniu najviac 

vyhovuje. Ale autor by bol veľmi otrocky viazaný na verné postihovanie 

skutočnosti, a tým by trpela umelecká štruktúra. Preto užíva čas minulý. Tým 

sa ostrosť vnímaných vecí zmenšuje, zjemňuje a spisovateľ má možnosť veci 

umelecky spracúvať. Ale jednako zostáva faktom, že Ondrejov na vnímanie 

používa očú a smyslov Jergušových“ (1940,  s. 96).    

Pri 5. vydaní Ondrejovovho románu Zbojnícka mladosť sa J. Poliak 

vo svojej recenzii znova zamýšľa nad tým, čo prinieslo knihe taký úspech. 

„Mohlo by sa povedať, že harmónia epického a lyrického prvku, pôsobivé 

evokovanie čarovných zážitkov z detstva, Ondrejovovo majstrovské narábanie 

s jazykom. No to všetko nie je pravdou celou. Umelecká sila spočíva v tom, že 

v nej spisovateľ realisticky a veľmi svojrázne stvárnil proces postupného 

prenikania kapitalistických vzťahov a civilizácie do patriarchálneho 

vrchovského života a reakcie vrchovského človeka na ne“ (1954, s. 379). J. 

Poliak ako prvý zistil, že podnet k napísaniu Zbojníckej mladosti našiel 

Ondrejov v ľudovej piesni o zbojníčkovi Jergušovi. To ona „vnukla 

Ondrejovovi myšlienku vytvoriť knihu o dorastaní vrchovského chlapca na 

zbojníka“ (1954, s. 380). Zároveň poukázal na Ondrejovovo majstrovstvo 

 46



„podivuhodne vystihnúť detskú psychológiu, vniknúť do vnútra svojich 

postavičiek,“ vyzdvihol národný charakter knihy a vyjadril presvedčenie, že 

„Zbojnícka mladosť si navždy zachová svoju sviežosť a svojich čitateľov“ 

(1954, s. 383). 

Slovenský jazykovedec J. Oravec v štúdii Väzba slovies u Ondrejova  

(Jazykovedné štúdie I., 1956, s. 115 – 152) skúma slovesné väzby 

v Ondrejovovej románovej tvorbe. 

V článku O obľúbenom spisovateľovi našej mládeže J. Poliak 

uverejňuje krátky medailón o osobnosti a diele Ľuda Ondrejova pri príležitosti 

jeho 55. narodenín. Vyzdvihuje v ňom najmä obľúbenosť autora u mladých 

čitateľov a výchovné možnosti románu Zbojnícka mladosť v literárnom 

vyučovaní na školách: „Ondrejov stal sa miláčikom u mládeže najmä pre svoju 

Zbojnícku mladosť – jedno z najkrajších diel v našej literatúre. Ideová hĺbka, 

umelecké bohatstvo a štylistická svojráznosť Zbojníckej mladosti nie je mládeži 

v celom rozsahu dostupná. No tým vďačnejšia úloha sa tu núka učiteľovi 

slovenčiny pre prehĺbenie vzťahu žiakov k našej  literárnej  tvorbe“  (1956, s. 

407 – 408).  

Uznávaný teoretik detskej literatúry J. Poliak videl v Ondrejovovi 

„samorastlého umelca. Nemožno u neho hovoriť o vedomom poúčaní sa 

z klasiky alebo súdobej modernej literatúry. A predsa Zbojnícka mladosť má 

v sebe výdobytky našej klasiky rozprávačského najmä piesňového umenia. 

Stavia na výdobytkoch prózy našich realistov a súčasne je novátorská, stojí 

umelecky na výške doby.“ Netradične spracovaný detský svet, „ktorý má svoje 

špecifické krásy a pritom nestojí mimo dravého prúdu života“ (1957b, s. 485) 

a  nezvyčajná mozaikovito koncipovaná románová kompozícia je podľa J. 

Poliaka obohatením slovenskej prózy a kniha patrí „k najkrajším dielam našej 

literatúry z obdobia medzi dvoma vojnami“ (1957a, s. 72 – 73).  Aj Ľudo 

Ondrejov v súvislosti so Zbojníckou mladosťou povedal, že túto knihu napísal 
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formou, ktorá je „nezvyčajná, u nás - možno povedať nová“ – nová pre 

slovenskú literatúru i  čitateľov románu, „keď prvý raz vezmú do ruky 

Zbojnícku mladosť, na prvých šiestich stranách cítia nezvyklosť formy. Ale na 

ôsmej alebo desiatej tento pocit prestáva, čitateľ zapína sa  do  čítania,  novota  

formy  sa  stratí“  (Poliak, 1957b,  s. 483).  

Vydanie knihy Zbojnícka mladosť inšpirovalo  A. Schustera 

k napísaniu odborno-metodického návodu na besedu o knihe (1958, s. 26 – 

28).  

Pojem mladosť v názve románu nie je len označením špecifického 

obdobia v ľudskom živote. „Ondrejov nepozná rozdelenie života na vek 

nezodpovednej mladosti a vek rozumu, pozná len jeden život, život rozmachu 

síl, tvrdého zápasu a pozvoľného alebo tragického umierania.  Jeho mladosť je 

to  mladosť  prírody.“ Napriek tomu svet románového diela „nie je rozľahlý, vo 

svojej šírke zahrňuje v podstate len priestor, ktorý ohraničujú hory rodného 

kraja“ (E. Murgaš, 1958b, s. 4). E. Murgaš s istými výhradami prijíma 

Ondrejovovo obmedzené videnie sveta mimo rodného kraja a konštatuje, že 

„sila Ondrejovovho diela spočíva v nezlomnej viere v silu človeka, v jeho 

budúcnosť, ohrozenú ťaživou sociálnou skutočnosťou minulosti.“ Tento básnik 

hôr a mladosti „svoj hlboký súcit k poníženým nenecháva ani na chvíľu utonúť 

v bezmocnej sentimentalite, ale za horúca kuje z neho zbraň pre boj za 

sociálnu spravodlivosť“ (1958b, s. 4).       

Ľuda Ondrejova obdivoval aj M. Kováč v článku Z našej literatúry. 

Ján Smrek a Ľudo Ondrejov. Ide o nový pohľad na Ľuda Ondrejova, založený 

na komparácii jeho tvorby a básní Jána Smreka. Obidvoch básnikov autor 

hodnotí slovami: „Sú ako živly, vymykajú sa z úplného zaradenia do 

literárnych smerov, ale nie sú mimo literárneho vývinu. Naopak, predstavujú 

v ňom ohnivko zo zdravej reťaze oproti autorom v období medzi dvoma 

vojnami, ktorých zachvátila módna túžba hľadania a vybíjania sa vo 
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formálnych experimentovaniach zakrývajúcich boľavé stránky života. 

Spontánnosť, živelnosť, ako tvoria, je aj ich najvlastnejšie príbuzenstvo, hoci 

tvorbou dopĺňajú škálu našej literatúry rozmanite“ (1958,  s. 374).  

Literárnovedné nazeranie na Ondrejovov román obohatil J. Poliak 

myšlienkou o symbióze skutočnosti a sna v Zbojníckej mladosti: „Snovosť 

diela sa prejavuje najmä v legendárnych prvkoch osobnosti hlavného hrdinu. 

Jerguš Lapin je zrkadlom básnikovej duše. Stelesňuje básnikove predstavy 

človeka, ľudskej hrdosti, čestnosti a dobroty srdca. Jerguš je výrazom 

básnikovej túžby splynúť s prírodou, porozumieť jej skrytej reči“ a takéto dielo 

sa podľa J. Poliaka nedá hodnotiť kritériami realizmu (1960a, s. 153). 

Román Zbojnícka mladosť je podľa autorského kolektívu akousi 

hranicou medzi Ondrejovovou tvorbou pre dospelých a tvorbou pre mládež a 

na vtedajšiu dobu „závažným umeleckým činom. Autor poetizuje detstvo, život 

na dedine, prírodu. Prejavuje sa u neho aj jemný sociálny zmysel, 

ohľaduplnosť, cit ľudskosti a spravodlivosti.  Autor tu dosiahol nielen veľké 

umelecké majstrovstvo, ale ukázal sa ako dobrý psychológ, veľký znalec, 

obdivovateľ a milovník dedinského života a prírody. Vidno to aj na ľudovom 

a poetickom jazyku a štýle, dokonale prispôsobenom charakteru detských 

postáv.“  Za najsilnejšiu stránku  Ondrejovovho  diela autori  považujú „jeho 

írečitý jazyk a štýl.“ Spisovateľovi adresujú jedinú výčitku, že „ostal na 

starých ideovo–-umeleckých pozíciách“ (Pišút – Výraštek et al., 1960, s. 517).   

O Ondrejovovej knihe Zbojnícka mladosť uvažoval aj E. Weidler, 

podľa ktorého „umelecký obraz osudov vrchárskeho chlapca Jerguša Lapina 

patrí k najsilnejším zážitkom slovenskej prózy prvej polovice nášho storočia, 

znamená radostný a zdravý umelecký čin v rokoch spoločenskej dekadencie 

a literárneho kolísania“ (1961a, s. 5). 
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Zbojnická mladost (1956) 

V roku 1956 vychádza v Prahe v nakladateľstve SNDK český preklad 

Ondrejovovej knihy od M. Kornelovej pod názvom Zbojnická mladost. 

Anonymný autor -Kž- v recenzii k českému prekladu hovorí o 

Ondrejovovom  románe Zbojnícka mladosť ako o pozoruhodnej knihe. 

„Umělec v ní prostým slovem zachytil život vnímavého, pro krásno a dobro 

zapíleného slovenského hocha.  Aniž se vyhýbá temným stránkam života, 

okouzluje knížka jasem, radostností. Našim dětem přináší mnoho citového 

i věcného obohacení“ (Komenský, 80, 1956, č. 9, s. 718 – 719).    

Na českú verziu  Zbojníckej mladosti  zareagoval aj Z. Vavřík 

slovami: „Musíme konstatovat, že jsme v poslední dobé neměli v rukou detskou 

knížku tak básnicky rozkvetlou jako je Zbojnická mladost.“ Jej autor je podľa 

neho „stejně čtenářsky  náročný,  jako  zároveň  obohacující  čtenáře.“  

Jerguša Lapina vníma ako slovenského dvojníka českého detského hrdinu – 

malého Bobeša. Obidve knihy uvádza ako vhodný príklad toho, že „nečiníme 

správně, když někdy dělíme literaturu na dětskou a – na tu důležitejší 

s hlediska literárni kritiky i dospělých čtenářu“ (1956, s. 4).    

Veľmi priaznivo vníma osobnosť Ľuda Ondrejova a jeho román 

Zbojnícka mladosť A. Hájková v článku Rytíř slovenské literatury: „Těžké je 

stručne charakterizovat knihu (Zbojnícka mladosť) tak jedinečnou, jejíž 

každičké slovo jako by bylo omyto v pruzračné vodě horského potoka, každá 

stránka jako by byla provanuta očisťujícím dechem horských jar.  My, kteří 

vnímame Ondrejovovo dílo, t. j. obzvláště jeho prózu, na pozadí dnešné české 

a slovenské prózy jako celku, cítíme velmi silně, že je nám potřebné. Je dobré 

jít kus cesty s člověkem, který nemá leč lískovou hul a otevřené srdce  a který 

věrně opatruje svoje skrovné dědictví – zrcadlo ze stěny rodné světnice 

a šedivý šátek své matky“ (1961, s. 94). A. Hájková upozorňuje čitateľov na 

Ondrejovov typický sklon k metafyzickému videniu sveta, ktorý sa podľa nej 
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prejavoval špecifickým spôsobom, „kladením ostrého předělu mezi vesnici 

a město, lítostí nad slovenskou dědinou, pozbyvší oné idyličnosti, kterou by v ní 

tak rád nalezl, sváděn detskými vzpomínkami, lítostí nad sebou samým, 

marným hledačem ideálu, jemuž by stálo za to sloužit“ (1961, s. 93).    

 

Dobové žánrové pomenovania prózy Zbojnícka mladosť 

 románové náčrty (Chrobák – Čepan, 1949, s. 168); 

 románová (Poliak, 1960a, s. 150); 

 románová skica (Pišút – Výraštek et al., 1960, s. 515). 

 

 

Prvou publikáciou, v ktorej sme sa stretli s menom Ľuda Ondrejova aj ako 

spisovateľa pre deti a mládež, je kniha Rukoväť dejín slovenskej literatúry od 

autorov D. Chrobák a O. Čepan (1949, s. 168). V hesle Mistrík, Ľudovít (Ľudo 

Ondrejov) autori spomínajú tieto Ondrejovove tituly pre deti a mládež: 

Rozprávky z hôr, Tátoš a človek, O zlatej jaskyni, Príhody v divočine, Horami 

Sumatry, Africký zápisník. 

 Podrobnejší portrét spisovateľa Ľuda Ondrejova sme našli 

v publikácii Dejiny slovenskej literatúry (Pišút – Výraštek et al., 1960, s. 515 

– 517). V hesle Ľudo Mistrík Ondrejov sme sa dočítali, že autor takmer 

súčasne s poéziou píše aj prózu pre deti a mládež. Pri knihách Rozprávky 

z hôr, Tátoš a človek, O zlatej jaskyni, Africký zápisník, Horami Sumatry 

a Príhody v divočine sa uvádzajú aj ich spoločné znaky: ľudovosť, láska 

k prírode a zvieratám a rozprávačské umenie.  

M. Kováč a  Ľ. Záveská v príspevku Ľudo Ondrejov.                     

K šesťdesiatinám  (1961, s. 445 – 449) približujú životopis,  literárny portrét 

spisovateľa Ľuda Ondrejova a články o spisovateľovi. Do jeho literárnej 
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tvorby autori zahrnuli len Rozprávky z hôr (vydanie z roku 1958) a  Príhody 

v divočine (vydanie z roku 1958).  

 

V rámci nášho prieskumu dobovej literárnohistorickej recepcie Ľuda 

Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež sme nazreli do dostupných recenzií 

a ohlasov o jeho knihách od známych i anonymných autorov. Niektoré z nich 

sa duplicitne vyskytovali v rôznych periodikách, iné mali veľmi podobný 

obsah. Využili sme najmä ten dobový materiál, ktorý podľa nášho názoru 

predstavoval tematickú i obsahovú pestrosť, aby sme čo najobjektívnejšie 

ukázali, ako čitateľská verejnosť i predstavitelia dobovej literárnej kritiky 

prijímali Ondrejovove diela v 30. – 60. rokoch 20. storočia. Využili sme aj 

ohlasy na reedície Ondrejovových kníh pre mládež a zhromaždili sme 

zaujímavé reakcie na autorovu detskú tvorbu. Konštatujeme, že väčšinou boli 

priaznivé a  odporúčali knihy deťom, mládeži i dospelým čitateľom.  

Zistili sme, že dobové recenzie a články o Ondrejovových knihách pre 

deti a mládež nepôsobia uceleným dojmom, absentuje v nich systematický 

hodnotiaci pohľad na publikované diela. J. Poliak ako jediný autor 

podrobnejšie interpretoval Ondrejovovu tvorbu pre deti a mládež a svoje 

poznatky publikoval v siedmich štúdiách (1954, 1956, 1957a, 1957b, 1960a, 

1960b, 1961). Ostatné recenzie a články k Ondrejovovým knihám pre deti 

a mládež sú svojím rozsahom krátke a majú  informatívny charakter.   

Domnievame sa, že recenzie českých prekladov vybraných titulov pre 

deti priniesli Ondrejovovi väčšie uznanie a popularitu. A. Hájkovú považujeme 

za prvú autorku, ktorá v súvislosti s románom Zbojnícka mladosť uvažuje 

o pravde a nadčasovosti Ondrejovovho diela (1961, s. 94).  

 

Dostupné dobové pramene nám potvrdili, že spisovateľ Ľudo 

Ondrejov bol počas svojho života akceptovaný ako čitateľsky príťažlivá 
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osobnosť so svojským umeleckým štýlom aj v literatúre pre mládež. Autorovej 

detskej tvorbe sa začínala venovať väčšia pozornosť až po vydaní románu 

Zbojnícka mladosť, najprv považovaného za knihu pre dospelých. Z obdobia 

druhej polovice 30. rokov po začiatok 60. rokov 20. storočia pochádza 

niekoľko literárnoteoretických a literárnohistorických titulov venovaných 

osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho knihám pre deti a mládež. Ich autormi boli  

dobovo uznávaní literárni vedci: O. Čepan (1949), M. Chorváth (1936, 

1936/1937a, 1936/1937b, 1938/1939, 1940/1941, 1947), D. Chrobák (1949),  

M. Kováč (1958, 1961a, 1961b), A. Matuška (1950, 1956), A. Mráz (1934a, 

1934b, 1937),  M. Pišút (1960), J. Poliak (1956, 1957a, 1957b, 1960) 

a jazykovedci: J. Oravec (1956) a E. Pauliny (1940).  

Milou spomienkou na prvé stretnutie s Ľudom Ondrejovom je 

vyznanie slovenského spisovateľa Ruda Morica v článku Junáckych 55 rokov: 

„Mal som vari trinásť – štrnásť rokov, keď som ho po prvý raz uvidel – a zaraz 

som ho poznal. Zbojnícku mladosť som už bol prečítal a jej hrdina – Jerguš 

Lapin sa mi hlboko vryl do srdca a do chlapčenských zábaviek. A pri prvom 

pohľade na „vysokánskeho chlapa“, čo o dobrú hlavu prevyšoval všetkých 

ľudí okolo seba, sa mi v pamäti vynoril on – Jerguš. Naozaj, nemusel ma nik 

potiahnuť za rukáv a diskrétne mi pošuškať, že je to Ľudo Ondrejov. Predstavil 

som si ho prostredníctvom svojho knižného hrdinu. A tak, cez literárne dielo, 

poznajú Ľuda Ondrejova mnohí mladí a starší čitatelia. Mnohí, ba lepšie 

rečeno všetci. Napokon ani ho nemožno nepoznať na prvý pohľad!“ A takto 

píše R. Moric o vplyve Ľuda Ondrejova aj na iné deti: „Mali ste vidieť, ako 

pred nedávnom horeli detské oči v pionierskom tábore na Dobrej Vode, keď si 

pred chlapcov a dievčatá zastal Ľudo Ondrejov! Koľko vďaky blčalo 

v drobných očkách! A koľko prosby bolo v nich! Páčia sa nám Vaše knižky, ale 

ešte ich nie je dosť, chceme ďalšie! To bola asi nemá reč mladých tvárí“ 

(1956, s. 1006 – 1007).  
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V archívnych materiáloch sme našli dôkazy o tom, že na Ľuda 

Ondrejova si pri príležitosti jeho významných životných jubileí (50., 55.  a 60. 

narodeniny) spomenuli i jeho čitatelia, ktorí svojmu spisovateľovi venovali 

viaceré pozdravné blahoželania plné úcty a úprimného obdivu.  

V období posledných desiatich rokov života spisovateľa, čiže  od roku 

1951 do roku 1961, sme zistili 19 bibliografických odkazov na zdravice 

Ľudovi Ondrejovovi.  Boli publikované v časopisoch a dennej tlači: Matičné 

čítanie (1951, s. 212), Kultúrny život (1951, č. 43, s. 4), Život (1954, č. 43, s. 

2), Slovenské pohľady (1956, č. 10, s. 1006 – 1007), Smena (19.10. 1956, s. 

5), Obrana lidu (19. 10. 1956, s. 4),  Večerník  (17. 10. 1956, s. 3),   Ľud   (19. 

10. 1956, s. 7),   Beseda  (1961, č. 17, s. 12),    Večerník (19. 10. 1961, s. 3), 

Predvoj (1961, č. 42, s. 17), Ľud (21. 10. 1961, s. 7), Tvorba (1961, č. 43, s. 10 

– 28), Nové knihy (1961, č. 41, s. 1), Pravda (17.10. 1961, s. 2), Čitateľ (1961, 

č. 10, s. 445 – 449), Roľnícke noviny (18. 11. 1961, s. 7), Smena (19. 10. 

1961, s. 5),  Zlatý máj (1961, č. 11, s. 494 – 495).   
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