
ĽUDO ONDREJOV V ŽÁNROCH DOBOVÉHO UMENIA 

 
 

„Film využíva literárne dielo ako tematiku a filmových tvorcov, 

režiséra i scenáristu vedie predovšetkým snaha pretvoriť výrazovými 

prostriedkami filmu veľké príbehy a námety klasických diel alebo 

pozoruhodných zjavov súčasnej literatúry.“  

 
                  Ján Poliak 
              

V zistených bibliografických odkazoch na Ľuda Ondrejova v žánroch 

dobového umenia sme objavili len dva príklady: aktualizáciu autorovej   

tvorby  pre  deti  a mládež v ilustráciách románu Zbojnícka mladosť a filmovú 

podobu spomínaného románu.  

 

Ondrejovovu knihu Martin Nociar Jakubovie (1932) ilustroval J. 

Cincík. Knihy pre deti a mládež  Rozprávky z hôr (1932, 1940), Tátoš a človek 

(1933), O zlatej jaskyni (1935), Africký zápisník (1946) a Horami Sumatry 

(1936) ilustroval Karol Ondreička. 

V ďalších vydaniach Ondrejovových kníh pre mládež sa objavujú 

mená viacerých ilustrátorov. Napríklad Jozef Baláž pri vydaní knihy 

Rozprávky z hôr (1950, 1955, 1958), Jaroslav Vodrážka pri knihe Africký 

zápisník (1936), Peter Kubínčan pri cestopisnej knihe Príhody v divočine  

(1940) a Josef Dobeš pri knižnom vydaní triptychu cestopisov Príhody 

v divočine (1948).        

Ondrejovove knihy pre mládež najviac zaujali ilustrátora,  

akademického maliara a spisovateľovho priateľa Ľubomíra Kellenbergera. 

S jeho menom sme sa stretli pri ilustráciách triptychu Príhody v divočine  

(1956, 1958, 1960) a  románu Zbojnícka mladosť (1937, 1946, 1949, 1951, 

1953, 1957, 1961).  
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Pri príležitosti pripravovaného prvého vydania románu Zbojnícka 

mladosť (1937) Ľ. Kellenberger v rozhovore s L. Dedinskou uviedol, čo ho 

najviac inšpirovalo k práci na tomto diele:  „Autorovo dokonalé poznanie 

prírody a jej premien. Viackrát som si prečítal Zbojnícku mladosť a obdivoval 

som, ako majstrovsky vie Ondrejov zobraziť búrku v lese, víchricu, život 

vtákov, dych človeka a prírody. A to mohol dosiahnuť iba človek, ktorý mal 

prírodu ako na dlani a nadovšetko ju miloval. Keď som napríklad navštívil 

autora v zime, našiel som ho neraz ako kráľa vtákov kŕmiť drozdy a červienku. 

Rozprával sa s vtákmi žartom, i ponadával, keď si zaslúžili. Tieto momenty, 

ako aj príbehy zo života, ktoré mi dlhoročný priateľ Ondrejov rozprával, 

pomohli mi lepšie vniknúť do Zbojníckej mladosti pri jej ilustrovaní“ 

(Dedinská, 1961, s. 182).  

Akademický maliar Martin Benka ilustroval Ondrejovov román 

Zbojnícka mladosť ako prvý diel tzv. vrchárskej trilógie Slnko vystúpilo nad 

hory (1956, 1960). 

 

Na základe pozitívneho čitateľského ohlasu na román Zbojnícka 

mladosť (1937) sa od anonymného autora -ak- dozvedáme, že bratislavské 

filmové štúdio pripravilo jeho filmovú verziu pod názvom Jerguš Lapin. 

Autormi technického scenára boli J. Jaššo, Š. Sokol a J. Medveď. Pri filmovaní  

bol  prítomný  aj sám  spisovateľ Ľudo Ondrejov (Zlatý máj, 4, 1960, č. 4, s. 

191).  

Prácu na filme spomínaný anonymný autor komentoval slovami: 

„Film o zbojníckej mladosti Jerguša Lapina očakávame s napätím, v ktorom je 

obsiahnutá zvedavosť i obavy. Zvedavosť, či zážitok z filmu bude v súlade so 

zážitkom z knihy, obavy z toho, či jedinečná príležitosť na vytvorenie filmu, 

plného humanity, nehy a lyrična, sa tu nepremrhá. Bola by to veliká škoda. Zo 
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skúsenosti vieme, že ak sa istá téma filmove spracuje, tak ľahko sa k nej iný 

tvorca nevráti“ (Zlatý máj, 4, 1960, č. 4, s. 192).     

Po filmovej premiére v roku 1961 sa Ľudo Ondrejov vyznáva zo 

svojich dojmov: „Film je dobrý až potiaľ, keď bača vraví dieťaťu – Jergušovi: 

„Jerguš, mladosť ti uletela!“ Jerguš leží v bačovej kolibe na lavici a proti 

zelenej hore letí modrý vták – krakľa. Ostatok filmu radím odstrihnúť, lebo je 

tam iba prilepený. Čo sa týka charakteru postáv vo filme, páči sa mi zbojník 

Turoň. Je taký, ako v mojej predstave žil. Aj ostatné postavy sú milé, zvlášť 

Červenák, len malý Jerguš je príliš pekný, uhladený, na takú tvrdú osobnosť. 

No a Jerguš bol chlapec ako väčšina detí z biednych dedinských rodín, strhaný 

robotou a tvrdý život nechal odraz aj na jeho tvári“ (Dedinská, 1961, s. 182). 

Nebol to len Ľudo Ondrejov, kto upozornil na určitý odklon od 

pôvodnej literárnej predlohy. Ešte počas natáčania filmu vyjadruje svoju 

nespokojnosť so scenárom anonymný autor -ak-: „Zdá sa mi, že scenár značne 

skresľuje charakter Zbojníckej mladosti. V scenári sa dostalo málo miesta 

Jergušovmu „vyžívaniu sa“ v prírode, jeho splývaniu s ňou. Chýba tu dôraz na 

prírodný detail, ktorý by dával  neobyčajné  možnosti  citlivému  

kameramanovi“  (Zlatý máj, 4,  1960, č. 4, s. 191). Na druhej strane oceňuje 

odhodlanie filmových tvorcov, lebo „doteraz nebolo odvážlivca, ktorý by sa 

bol s touto predlohou popasoval. Pretlmočiť špecifickú krásu Ondrejovovho 

spevu o detstve a vrchárskom živote je totiž orieškom neobyčajne ťažkým.“  Za 

najkrajšie filmové časti Zbojníckej mladosti považuje „práve scény 

spoznávania a zbližovania sa Jerguša s Paľkom“ (Zlatý máj, 4, 1960, č. 4, s. 

191 – 192).  

J. Poliak v článku K filmovému prepisu Zbojníckej mladosti  zaujal 

kritické stanovisko k závažným zásahom filmárov do štruktúry Zbojníckej 

mladosti, ktoré údajne mali prispieť „k ideovému „vylepšeniu“ diela, ale 

v skutočnosti celú jeho problematiku znejasnili, sploštili a splytčili. Porovnanie 
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Zbojníckej mladosti s jej filmovou realizáciou názorne ukazuje, na čo si 

slovenský film trúfa a na čo nie, a ukazuje aj to, ako zjednodušene sa u nás 

ešte niekedy chápu otázky ideovosti a výchovnosti umenia. Nakoniec sa 

popremieňali nielen jednotlivosti, ale aj celkový profil hrdinu, zmysel 

a vyústenie jeho osudu, z diela, plného poézie prírody a detstva, z diela 

živelného vzdoru proti panskej svojvôli sa stal priamočiary a  dosť 

jednostrunný príbeh“ (1961, s. 44 – 45). V závere J. Poliak vyjadruje  

presvedčenie, že román v budúcnosti určite priláka ďalších, možno dnes ešte 

neznámych filmových umelcov.  

 

Na základe zistených archívnych odkazov na Ľuda Ondrejova sme 

dospeli  k záveru, že ostatná tvorba Ľuda Ondrejova pre deti a mládež 

i osobnosť spisovateľa sa v čase jeho života nestali podnetom inšpirácie pre 

autorov iných žánrov dobového umenia. 
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