
NOVODOBÉ  POHĽADY NA GENÉZU ONDREJOVOVEJ TVORBY 

PRE DETI  A MLÁDEŽ 

                    

„Ondrejov našiel literárny typ, ktorý plnšie stelesnil jeho predstavu 

o súvislostiach prírodného, sociálneho a číro ľudského momentu – objavil 

dieťa. V jeho psychickom svete sa spätne zrkadlí všetko, čo zničil utilitarizmus 

triednych spoločností. Hľadajúc ideál prvotnej prostoty a nevinnosti, autor sa 

prechodne zastavil pri žánroch literatúry pre deti a mládež.“   

                           Oskar Čepan

   

Literárnohistorický výskum literárnej vedy o detskej literatúre 

v období od druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia nám potvrdil 

v dobových pohľadoch vymedzené východiská Ondrejovovej tvorby pre deti 

a mládež. Zároveň sme získali nové dôkazy o autorovom neobyčajnom vzťahu 

k deťom, ako aj o význame skladby Martin Nociar Jakubovie v autorovej 

orientácii na detskú tvorbu.  

 

 Vzťah Ľuda Ondrejova k deťom  

V  tejto súvislosti  nás zaujala  spomienka  J. Poliaka  na besedu  s Ľudom 

Ondrejovom počas školenia spisovateľov pre deti a mládež v Budmericiach 

v roku 1955: „V priebehu besedy primotkalo sa medzi nás akési plavovlasé 

kučeravé chlapča a zvedavo si nás obzeralo. Vedúci školenia chlapčeka šetrne 

upozornil, aby nás nevyrušoval a šiel sa radšej niekam hrať. Vtedy si 

chlapčeka povšimol aj Ondrejov, so zvláštnou nehou sa mu prihovoril a vyzval 

nás, aby sme si len všimli, aký nevinný a čistý pohľad má takéto ľudské 

mláďatko a ako nenútene sa vie správať v situácii, ktorej sa my dospelí 

a vzdelaní ľudia tvárime smrteľne vážne a škrobene, aj keď sa možno pritom 

nudíme a otravujeme“ (1980, s. 32 – 33). 
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Jeden z posledných listov z dňa 20. 2. 1962 Ľudo Ondrejov adresoval 

skupine detí z Prešova, s ktorými sa rád stretával. Autor v ňom vyjadril ľútosť, 

že nemôže prijať pozvanie na besedu: „Už viac ako štyri roky ležím. Som 

chorý, nemôžem chodiť. Ťažko by mi bolo zaletieť k Vám i lietadlom. Nuž 

zaobíďte sa bezomňa, urobte si besedu, cíťte sa tak, akoby som medzi Vami 

bol. V miestnosti, kde budete besedovať, nechajte jednu prázdnu stoličku. Bude 

to moja stolička, lebo duchom budem medzi Vami“ (ALU SNK v Martine, tiež  

Števček, 1978, s. 695).  

V biografii Ľuda Ondrejova  A. Maťovčík spomína na spisovateľov blízky 

vzťah  k trom dcéram pani Želmíry Jesenskej z Martina: „Ak mal chvíľu času, 

hral sa s nimi, rozprával im všelijaké príhody, vymýšľal rozprávky. Keď staršia 

dcérka domácej po ťažkej operácii dlho ležala v sadre, staral sa o ňu ako 

o vlastné dieťa. Snažiac sa zmierniť dievčatku ťažké chvíle, doniesol jej 

odniekaľ straku Katru.“ Na sklonku života Ondrejov oživil svoje spomienky 

na tieto šťastne prežité chvíle v rodine Jesenských v poviedke Straka – Katra, 

ktorá bola  publikovaná  v  roku  1962 (1986a, s. 118 – 119).  

Spisovateľ  už  vo svojich  prvých poviedkach, uverejňovaných v časopise 

Slniečko (1929, 1930), ukázal, že ho priťahuje špecifická osobnosť dieťaťa 

a vnútorný detský svet (Sliacky, 1990, s. 155). 

 Martin Nociar Jakubovie 

O básnickom debute Martin Nociar Jakubovie sa J. Poliak vyjadril, 

že tento sociálny epos je akýmsi „kľúčom“ i „uzlom“ v Ondrejovovej tvorbe, 

z ktorého možno „viesť spojnice k všetkému, čo tento spisovateľ súbežne alebo 

neskôr napísal“ (1980, s. 27), teda aj k autorovej tvorbe pre deti a mládež.  J. 

Poliak poukázal na skutočnosť, že Ľudo Ondrejov sa po Martinovi Nociarovi 

Jakubovie ocitol až na dne svojej negácie mravnej a spoločenskej podoby 

sveta, ktorá ho priviedla k potrebe prekonať túto slepú uličku a „nájsť životný 
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klad, harmóniu a citovú pohodu.“  Podľa  J. Poliaka ich Ondrejov nachádzal 

v pradávnej histórii koňa v knižke Tátoš a človek, v panenskej prírode Afriky 

a  Sumatry; v dobrodružných cestopisoch Príhody v divočine a nakoniec 

v krajine detstva v románe Zbojnícka mladosť (1980, s. 29).  

 Spontánny prechod k tvorbe pre deti a mládež  

Podľa O. Sliackeho Ľudo Ondrejov vstupuje do literatúry v 30. rokoch 20. 

storočia. Aj keď mu ako prvé vychádzajú básnické zbierky Bez návratu (1932) 

a Martin Nociar Jakubovie (1932),  autor sa od počiatku zaujímal aj o detskú 

tvorbu (1990, s. 155). V roku 1932 vychádza Ondrejovova prvá detská kniha 

Rozprávky z hôr. Novodobé pramene zároveň potvrdzujú vplyv dvoch 

významných osobností – Š. Krčméryho a R. Klačka, ale aj martinského 

umeleckého prostredia na Ondrejovovu tvorbu pre deti a mládež (Poliak, 1980, 

s. 25 – 26).   

 

Dostupné novodobé pramene – ohlasy na spisovateľa a jeho detskú tvorbu 

od druhej polovice 20. a po začiatok 21. storočia obohatili naše poznatky o  

genéze o nasledujúce podnetné informácie. 

  

Rozprávky z hôr  

6. vydanie knihy Rozprávky z  hôr pripravilo vydavateľstvo Mladé 

letá v Bratislave v roku 1963 s odporúčaním pre čitateľov od 9 rokov. Ďalšie 

vydania vyšli v rokoch 1972, 1981 tiež vo vydavateľstve Mladé letá 

v Bratislave s odporúčaním pre čitateľov od 7 rokov (SNB SNK v Martine).  

Do posledných dvoch vydaní knihy Rozprávky z hôr  (1972, 1981) 

bola zahrnutá ešte nepublikovaná Rozprávka o medveďovi a trpaslíkovi 

(Klátik, 1969b, s. 41). 

A. Maťovčík vypátral, že krátko po vydaní básnickej zbierky Martin 

Nociar Jakubovie dostáva Ľudo Ondrejov návrh od R. Klačka na knižné 
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vydanie titulu Rozprávky z hôr. „Ešte ani nestačil vychutnať slasť z tohto 

prvého vydania (Martin Nociar Jakubovie), keď mu tajomník Rudolf Klačko 

oznámil, že jeho rozprávky navrhol zaradiť do matičnej edície pre deti 

a mládež, žiadajúc ho o kompletný rukopis. Ondrejov mu okamžite priniesol 

dielo, vyžadujúce ešte redakčné úpravy. Klačko veľmi svedomito opravoval 

a brúsil rozprávky, a tak najmä jeho zásluhou vyšla v roku 1932 druhá knižka 

Ľuda Ondrejova Rozprávky z hôr – pútavé obrázky z detstva a prírody“ 

(Maťovčík, 1986a, s. 101).  

A. Maťovčík tiež potvrdzuje, že Rozprávky z hôr spisovateľ napísal 

počas pobytu v Martine, keď býval u maliara Milana Thomka Mitrovského. 

Rád mu rozprával o svojom detstve, chlapčenských zážitkoch, o živote na 

salaši, o prírode. Svoje spomienky si zvykol zapisovať aj do neskorej noci. 

„Tak vznikali kapitolky jeho knižky vydanej neskôr pod názvom Rozprávky 

z hôr. Dávne zážitky a skúsenosti ho podnietili k rozvádzaniu napínavých 

príbehov s mnohými vlastnými fantáziami. V spoločnosti  tohto  umelca  našiel  

pravú  tvorivú  atmosféru“  (1986a,  s. 89).  

O priaznivom ohlase knihy Rozprávky z hôr  hovorí Ľudo Ondrejov  

v jednej zo svojich prednášok o vlastnej detskej tvorbe takto: „Rozprávky 

z hôr. Žijú v nej zvieratá, psi, medvedi i vtáci, okolo chlapcov-sedliakov 

a drevorubačov. Zvieratká v tejto knižke sa nerozprávajú, ani nemyslia po 

spôsobe ľudí, ako to býva v mnohých rozprávkových knihách. Zvieratká 

z rozprávkových hôr cítia a konajú podľa svojich prirodzených pudov. 

Čitateľstvo prijalo knižku ako novinku – lebo u nás sa takto nepísalo – 

a v krátkom čase bola rozobratá“ (Maťovčík, 1986a, s. 101).       

Pri príležitosti 5. vydania knihy vo vydavateľstve Mladé letá 

v Bratislave V. Hujík napísal: „V knihe je pätnásť rozprávok rozdelených do 

dvoch cyklov: Rozprávky spod Pavelcova a Rozprávky z Veľkej doliny. 

V prvom cykle Ondrejov spomína na sestru Annu, starého otca, na hľadanie 
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sladičového koreňa, na hrôzostrašnosť letnej búrky, na vyberanie vianočného 

stromčeka vo Vlčej doline s priateľom Edom Kosorkinom. Je tam aj vtipná 

príhoda Poľovačka, z ktorej sa dozvieme, ako autor v Hrochoti spolu s gazdom 

Plevom čakali na diviaky. Rozprávky z Veľkej doliny podmanivo približujú 

dolinu, ktorú kedysi vyhľadávali hľadači zlata. Autor v tejto doline zažil 

rozličné príhody, ktoré tu vylíčil malebne, vzrušujúco a dynamicky“ (1982, s. 

6). Predchádzajúce slová potvrdzujú spätosť rozprávkových príbehov 

s Ondrejovovými zážitkami z detstva.  

O. Sliacky potvrdil dobový názor, že prvé Ondrejovove krátke prózy, 

uverejňované v časopise Slniečko, „sa stali základom jeho „detského“ debutu 

Rozprávky z hôr (1932)“ (1986, s. 12 – 13).   

Genézou niektorých Ondrejovových kníh pre mládež vrátane knihy 

Rozprávky z hôr sa zaoberal J. Junas, ktorý tiež upozornil na ich reálny pôvod. 

J. Junasa upútala najmä genéza rozprávky Matejov návrat, ktorá bola 

publikovaná v ďalších vydaniach Rozprávok z hôr pod názvom Medveď spod 

Pavelcova: „Kedysi v lete r. 1931 sa produkovala na uliciach Martina stará 

cigánka s malým medveďom na reťazi. Udierala do bubna a zajaté úbohé 

zviera poskakovalo. Túto scénu dokonca odfotografoval známy akademický 

maliar a spisovateľ Jaroslav Vodrážka. Obrázok uverejnil až oveľa neskôr vo 

svojej knižke Maco Mrmláč. Pri fotografovaní bol s Vodrážkom aj Ľudo 

Mistrík-Ondrejov, priateľ Vodrážkovcov. Táto udalosť sa ho vtedy hlboko 

dotkla gniavením života zvierat. Podľa Vodrážkovho rozprávania Mistrík chcel 

medveďa silou-mocou oslobodiť a malo to aj neskoršiu dohru. Svoj neúspech 

kompenzoval autor pôsobivým a šľachtiacim obrazom horského tvora, ktorý sa 

v poviestke predsa len vracia do rodných vrchov, aj keď so znakom ľudského 

otrokárstva – obojkom na šiji“ (1993, s. 161 – 162). 
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Tátoš a človek   

Kniha pre mládež Tátoš a človek vychádza v roku 2002 vo 

Vydavateľstve Spolok slovenských spisovateľov, spol. s r.o., v Bratislave 

v rámci edície Moja klasika s doslovom od M. Jurča, ktorý jej vydanie označil 

ako „literárnohistorickú rehabilitáciu zabudnutého dielka,“ pretože kniha 

dovtedy vyšla len raz v roku 1933. Pôvodná kniha Tátoš a človek bola 

doplnená výberom rozprávok z kníh Rozprávky z hôr (Medveď spod 

Pavelcova, Rozprávka z Veľkej doliny), O zlatej jaskyni a Dobrý človek ide 

lesom ( 2002, s. 149 – 150).  

K. Pazovský sa od Fraňa Štefunku dozvedel, že Ľudo Ondrejov túto 

knihu pre mládež pôvodne nazval Po stopách tátoša. Vo vydavateľstve „jej 

titul premenili na Tátoš a človek“ (Pazovský, 1971, s. 4).  

J. Junas skúmal genézu detskej knižky Tátoš a človek a zistil, že  jej 

vznik ovplyvnil jeden zážitok z prechádzky, ktorý hlboko zapôsobil na 

spisovateľa: „Ondrejov na jednej z nespočetných vychádzok a výletov na 

Martinské hole či iba Pod Stráne zbadal spolu s Vodrážkom za mostom ponad 

Turiec v kroviskách pri starej bútľavej vŕbe opusteného vetchého koňa, čo sa 

už ledva držal na nohách. Vodrážka si tento obraz ihneď naskicoval 

a Ondrejov mal námet, ktorý potom rozpracoval pod názvom Tátoš a človek“ 

(1993, s. 162). 

   

O zlatej jaskyni   

 Aj táto Ondrejova kniha pre mládež patrí k zabudnutým titulom. 

Niektoré  rozprávky vyšli vo Vydavateľstve Spolok slovenských spisovateľov, 

spol. s r.o., v roku 2002 v rámci edície Moja klasika ako druhá časť knihy 

Tátoš a človek (2002).  Okrem rozprávok Starý otec rozpráva, O túlavom 

trpaslíkovi, Krpatý samotár sú tu všetky ostatné rozprávky z pôvodného 

vydania O zlatej jaskyni (1935) s nasledujúcimi titulmi: Rozprávka z divého 
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ostrova, O svete trpaslíkov, Rozprávka o medveďovi a trpaslíkovi, Zlý 

pastierik, Bodliačik, Lenivý Driemavec, O čarovnom dáždniku   (pôvodne  O 

 červenom  dáždniku),   Učeň   čarodejníka  (M.  Jurčo,  2002, s. 152). 

 Z. Klátik v súvislosti s knihou O zlatej jaskyni konštatoval, že 

Ondrejova pri písaní ovplyvnil základný noetický problém, ktorý ho ustavične 

znepokojoval:  „bolesť   z  nedokonalosti   a   pokrivenosti   ľudského   života“ 

(1969b, s. 38).   

J. Poliak spája vznik Ondrejovovej rozprávkovej knihy O zlatej 

jaskyni s autorovou bohatou fantáziou. Podľa neho to mali byť skôr fantastické 

príbehy „z fiktívnej planéty (niečo na spôsob neskoršie vytvoreného Malého 

princa autora Saint-Exupéryho), ale spod rozprávkového pláštika zreteľne 

presvitajú strasti obyčajných pozemšťanov“ (1980, s. 29).  

Podľa zistenia J. Junasa kniha O zlatej jaskyni vznikla na základe 

Ondrejovovej myšlienky „zobraziť svet trpaslíkov v jeho povýšení vlastnou 

civilizáciou.“ Pravdepodobne sa Ondrejov inšpiroval prekladom knihy 

z poľského originálu O trpaslíkoch a  o sirôtke Marienke od M. Konopnickej 

(1993, s. 162).   

Aj podľa M. Jurča spája trpasličí motív Ondrejovovu knihu O zlatej 

jaskyni s  knihou poľskej spisovateľky M. Konopnickej O trpaslíkoch 

a o sirôtke Mariške, ktorá vyšla v roku 1934 v preklade L. Mrázovej. Podľa 

neho „Konopnickú  však  nekopíruje“  (2002, s. 142).   

 

Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine  

Trilógia dobrodružných cestopisov Príhody v divočine vyšla vo 

vydavateľstve Mladé letá v Bratislave v rokoch 1963, 1975, 1983 s doslovom 

od Jána Poliaka a odporúčaním pre čitateľov od 9 rokov. V roku 1968 

trilógiu vydalo aj vydavateľstvo Slovenský spisovateľ v Bratislave v rámci 

edície Vybrané spisy Ľuda Ondrejova (SNB SNK v Martine). 
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Prvý dobrodružný cestopis Africký zápisník vychádza vo 

vydavateľstve Mladé letá v Bratislave v roku 1988 (SNB SNK v Martine).   

V roku 2003 pripravilo vydavateľstvo Ikar, a. s., v Bratislave reedíciu 

trilógie Príhody v divočine ako odporúčané čítanie pre žiakov základných škôl 

(Učiteľské noviny, LIII, 20. 2. 2003, č. 8, s. 7).    

 

O genéze Ondrejovovej trilógie dobrodružných cestopisov Príhody 

v divočine sme sa najviac dozvedeli zo spomienok Ondrejovovho priateľa J. 

Medveďa, podľa ktorého ich vznik „podmienila slobodná a hravá fantázia, 

pretože „cestovateľ“ Ondrejov neprežil ani jednu z opisovaných dramatických 

príhod. Nebol cestovateľom v skutočnosti. Počas svojho života navštívil 

niekoľkokrát iba Juhosláviu a Rakúsko. Hoci necestoval, predsa túžil po 

diaľkach, pretože to prýštilo z jeho bytostného a umeleckého uspôsobenia. 

V samej podstate bol totiž romanticky nežným lyrikom, básnikom opojeným 

prírodou a diaľkami. Staré túžby si azda uspokojil pri písaní cestopisov, pri 

meraní diaľok cez moria a šírošíre končiny suchej zeme. Pravda, prv, ako sa 

pustil do práce, musel si preštudovať predmet záujmu – „čierny kontinent“ – 

Afriku, ak už chcel dôverne písať o zvláštnej prírode, ľuďoch a zvieratách, ak 

chcel, aby jeho cesta nadobudla vieryhodný charakter. Toto štúdium mu bolo 

aj útechou, lebo príroda a zvieratá boli dve veľmi krásne oblasti na tejto 

planéte, pri ktorých sa veľmi rád pristavil a zahľadel do ich podstaty. Príroda 

mu bola blízka ako básnikovi určitého typu a lásku k zvieratám si priniesol na 

svet ako dar“ (1964, s. 318).    

Anonymný autor -kult- sa pravdepodobne poznal s Ľudom 

Ondrejovom, keďže sa o ňom vyjadril, že spisovateľova fantázia nemala 

hraníc. Ondrejov „svoje dobrodružné cestopisy ako Africký zápisník, Horami 

Sumatry a Príhody v divočine písal  v kaviarni  Štefanka  –  obľúbenom  

miestečku  umelca“ (Práca, 26, 19.10. 1971, č. 248, s. 6).   
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V osobných stretnutiach so spisovateľom sa J. Poliak dozvedel, ako si 

Ondrejov veselo spomínal na zrod cestopisu Africký zápisník, keď sa 

s priateľom M. Bazovským rozhodli vycestovať do Afriky. Ich cesta však 

z finančných dôvodov stroskotala v juhoslovanskom   prímorskom   mestečku,   

odkiaľ  sa  museli  vrátiť   domov.  Lenže „Ondrejov mal v pláne napísať 

o Afrike cestopisnú knižku. Nuž tak v horúčavách sparného leta obliekol sa 

vraj doma do ovčieho kožucha a aby sa jeho ilúzia tropickej horúčavy ešte 

vystupňovala, ponoril si nohy do lavora s horúcou vodou.“ J. Poliak cituje 

Ľuda Ondrejova: „Tu odrazu začnete sa potiť v úpale tropického slnka. 

Vymania sa vám zázračné kraje divočiny s vysokou trávou, s hadmi 

i s nosorožcami, s čriedami slonov i antilop. Začnú vás napádať leopardy – 

noc vás zavalí – počúvate rev a ujúkanie divočiny v noci. Hmyz vás mučí, trápi 

pri táborovom ohni...“ (1976, s. 8).   

Ondrejovou inšpiráciou k cestopisu Horami Sumatry bol podľa 

spomienok J. Poliaka dokumentárny film anglického cestovateľa – lovcu divej 

zveri v trópoch pre zoologické záhrady. Film sa premietal v 50. rokoch 

v Bratislave: „Skoro všetky spôsoby chytania divej zveri, ktoré používal ten 

Angličan, opísal som už v knihe Horami Sumatry,“ takto si vybavuje J. Poliak 

Ondrejovove slová. Najväčšiu ľútosť však Ondrejov údajne pociťoval z toho, 

že sa pri písaní svojich cestopisov nemohol opierať o reálne zážitky, len 

o svoju fantáziu a dokumentárny materiál (1976, s. 8).  Vplyv cestopisných 

filmov na Ľuda Ondrejova potvrdzuje aj jeho priateľ J. Bodenek slovami: 

„Ondrejov ich sledoval s nadšením“ (1980, s. 40).  

Faktografické udalosti, ktoré predchádzali vzniku Ondrejovových 

cestopisov, podrobne približuje A. Maťovčík pri zostavovaní Ondrejovovej 

biografie. Z nej sa dozvedáme, že dňa 16. októbra 1935 Matica slovenská 

súhlasila s udelením štipendia pre Ľ. Ondrejova na študijnú cestu do 

rovníkovej Afriky, na ktorej by mal možnosť „získať mnoho poznatkov, ktoré 
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by mohol uplatniť v literatúre pre mládež“ (1980b, s. 56). Dňa 4. apríla 1938 

Matica slovenská vystavila odporúčanie na žiadosť Ľ. Ondrejova vycestovať 

k brehom východnej Afriky (1980b, s. 57). 

Plány Ľuda Ondrejova však rýchlo stroskotali, ale spisovateľ 

neustúpil od svojej myšlienky napísať knihy z prostredia divokej africkej 

prírody. Nazdával sa, že nepoznanú prírodu mu pri písaní cestopisov nahradí 

Juhoslávia či Sedmohradsko. Spisovateľ sa napokon „uspokojil s naším 

Dobročským pralesom a plešiveckými „prériami.“ Pri písaní cestopisov mu 

pomohlo štúdium a najmä fantázia – ktorá nezriedka príliš prevažuje misku 

vedeckosti – ako aj Jaroslavovi Haškovi príbuzné huncútstvo, rodiace na tejto 

planéte nejestvujúcu faunu a flóru“ (Žáry, 1983, s. 57). 

Ondrejovov záujem o písanie cestopisov ovplyvnilo aj priateľstvo 

s Milošom Bazovským a spoločne plánovaná cesta do Afriky: „Moľo mal 

cestou maľovať obrazy, ktoré chceli predávať na výstavách v juhoslovanských 

mestách, a tak získať peniaze na ďalšiu cestu do africkej divočiny. Zážitky 

z cesty Ľudo plánoval opísať v pútavých knihách pre mládež. Plán to bol 

veľkolepý, len ho bolo treba uskutočniť. Pustili sa aj do príprav. Zhromaždili 

mapy, čítali cestopisné knihy, pozerali dobrodružné filmy, študovali odbornú 

literatúru. O vlastnej ceste sa radili s bratislavským námorným kapitánom 

Turzom, ktorý im odporúčal obrátiť sa na hlavného prístavného kapitána 

v Sušaku pána Čeligoja. Najvážnejším problémom boli však peniaze a tých 

bolo treba hodne. Moľo mal čosi ušetrené, ale Ľudovi z honorárov veľa 

nezostávalo, preto podal žiadosť o cestovné spisovateľské štipendium, ktoré 

mu odporučila aj Matica slovenská“ (Maťovčík, 1986a, s. 139 – 140).  Priebeh 

ich odchodu zaznamenal A. Maťovčík takto: „Ráno bolo na martinskej stanici 

veľké odprevádzanie a lúčenie. Odvážnych cestovateľov vyprevádzali blízki 

priatelia: rodina Jesenských, Mrázovci, sochár Fraňo Štefunka, Ján Bodenek 

a iní. O priebehu ich cesty sa zachovali stručné správy – 11. mája 1937 

 104



československá pasová kontrola v Petržalke potvrdila ich návrat domov. Tak 

sa skončila dobrodružná cesta Ľuda Ondrejova a Moľa Bazovského do Afriky. 

Dostali sa len do Juhoslávie, odkiaľ sa vrátili domov. Došli im peniaze, a preto 

sa museli vrátiť domov.“ Ondrejovova túžba vycestovať do Afriky sa nikdy 

nesplnila. „A tak knihy, ktoré o Afrike a o dobrodružstvách v divočine napísal, 

sú výtvorom jeho fantázie“ (1986a, s. 140 – 142). 

Na knižnom vydaní posledného Ondrejovovho cestopisu Príhody 

v divočine (1940) sa intenzívne podieľal nakladateľ J. Horáček, ktorý požiadal 

autora o rukopis rozpísanej knihy. „Hneď mi pohotovo odpovedal, že mi ho 

o týždeň prinesie. A slovo dodržal. Bola to knižka pre mládež Príhody 

v divočine, ktorá vyšla s ilustráciami martinského výtvarníka Pavla Kubínčana 

medzi mojimi prvými vydaniami“ (1987, s. 55).  

 

Zbojnícka mladosť  

V roku 1962 vyšla Zbojnícka mladosť ako prvá časť vrchárskej 

trilógie Slnko vystúpilo nad hory vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ 

v Bratislave v edícii Pôvodná próza s doslovom od J. Poliaka a v roku 1969 vo 

Vybraných spisoch Ľuda Ondrejova ako 2. zväzok (SNB SNK v Martine). 

Kniha pre mládež Zbojnícka mladosť vyšla v roku 1966 vo 

vydavateľstve Mladé letá v Bratislave s doslovom od R. Morica 

a s odporúčaním pre čitateľov od 9 rokov. Zbojnícka mladosť vyšla aj 

v rokoch 1969, 1974, 1984 v rámci Klubu mladých čitateľov vo vydavateľstve 

Mladé letá v Bratislave  s doslovom od J. Poliaka (SNB SNK v Martine). 

 Spomínanú knihu vydalo aj vydavateľstvo Tatran v Bratislave v roku 

1978  v rámci edície Zlatý fond slovenskej literatúry pod názvom Ľudo 

Ondrejov s úvodnou esejou a chronológiou autorovho života od Jána Števčeka. 

V roku 1982 vychádza Zbojnícka mladosť vo vydavateľstve Tatran ako 

samostatná kniha  s doslovom od J. Števčeka (SNB SNK v Martine). 
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 V roku 2002 vydavateľstvo Ikar, a. s., v Bratislave pripravilo 

reedíciiu knihy Zbojnícka mladosť s doslovom od O. Sliackeho ako 

odporúčané čítanie pre žiakov základných škôl (Učiteľské noviny, LIII, 20. 2. 

2003, č. 8, s. 7).  

 

J. Špitzer dobre poznal Ľuda Ondrejova. „Fantáziou si vedel pričariť 

svoje rodné hory a poľany, plné tajomstiev, neobyčajných príbehov, plné 

smútku, ale i neskrotnej sily, akou vedel obdariť svojich hrdinov, bijúcich sa 

proti nespravodlivosti sveta. Láska k ľudu a jeho krajine zrodila Jerguša 

Lapina, Paľka Stieranku, jednookého Turoňa a ďalších“ (1962, s. 1).                

 J. Poliak skúmal Ondrejovove zážitky z detstva a potvrdil ich ako 

autorovo východisko pri písaní Zbojníckej mladosti. Podľa J. Poliaka 

v dedinke Kostiviarska ešte žijú vrstovníci Ľuda Ondrejova, ktorí „vedia 

presne povedať, čo z dejových motívov knihy sa skutočne odohralo a kto sa 

skrýva za Matejom Kliešťom, Štefanom Fašangom, Paľkom Stierankom, 

Zuzkou Košaľkuľou.  A spomína sa, že Jerguš Lapin má mnoho spoločného 

s mladučkým Ľudom Mistríkom, a to tak v povahe, ako aj v životných osudoch“ 

(1963, s. 81). J. Poliak ďalej konštatuje, že „najlepším kľúčom ku genéze 

Zbojníckej mladosti je Martin Nociar Jakubovie. Martin Nociar, symbolický 

hrdina skladby, mučí a zmieta sa v neriešiteľných rozporoch medzi svojou 

predstavou o plnosti života, medzi svojou túžbou po ľudskej rovnosti 

a spravodlivosti, a medzi skutočnosťou,  v ktorej vládli kruté zákony prospechu 

a zisku, plodiace hlad a bezprávie na jednej a obludnú moc na druhej strane. 

Po všetkých trpkých neúspechoch a sklamaniach uchyľuje sa tento profét 

a burič do hôr, aby si tam v kosodrevinovom útulku liečil utŕžené rany. 

Rezignácia neovládne síce celú jeho dušu, v jej kútiku tlie viera, že sa raz 

uskutoční „najkrajší sen ľudstva,“ keď „sa človek stane človekom,“ no 
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uskutočnenie tohto sna spája s mesianistickou vierou v zrod nadľudského 

individuálneho činu“ (1963, s. 74). 

Ľudo Ondrejov v čase písania Zbojníckej mladosti prežíval smútok 

a rozhorčenie z biedneho postavenia ľudu, preto sa nemohol celkom oddať len 

spomienkam na detstvo. „A tak sa Zbojnícka mladosť stala nielen umeleckým 

dokumentom spisovateľovho detstva, ale aj dielom prudko vzopätej fantázie. 

Jerguš Lapin prežije, precíti a vykoná v knihe mnoho z toho, čím kedysi pred 

prvou svetovou vojnou na samote pri Kostiviarskej žil mladučký Ľudo Mistrík“ 

(Poliak – Klátik, 1963, s. 103). 

Podľa slov V. Petríka na vznik Zbojníckej mladosti vplývalo aj 

Ondrejovovo  „zbojnícke gesto,“ „zbojnícka vzbura,“ ktorým autor prejavoval 

svoj citový protest a udržiaval svoju morálnu rovnováhu v nespravodlivej 

spoločenskej situácii  (1971, s. 3).  

J. Števček je toho názoru, že spisovateľ si pri písaní knihy Zbojnícka 

mladosť „na pomoc privoláva detstvo, aby sa v ňom okúpal, občerstvil 

a pozrel sa pravde do očí. Nie v strachu pred ňou, ale v snahe nebáť sa života, 

zabudnúť na jeho rozpory“ (J. Števček, 1973, s. 135 – 136). To znamená, že 

pre Ondrejova bolo detstvo rozhodujúcim podnetom, dokonca akoby si tento 

„detsky citlivý“ (Plávka, 1986, s. 247) spisovateľ „pri písaní tohto diela 

prepožičal od detí ich zrak a srdcia“ (Poliak, 1980, s. 31).  

J.  Bodenek konštatuje, že bez martinského prostredia „nebola by 

vznikla Zbojnícka mladosť alebo prinajmenšom nebola by vznikla v takej 

podobe, v akej ju poznáme – v jej podobe slobodnej, hrdej a ničím nemýlenej 

krásy k prostému slovenskému človeku a k jedinečnej slovenskej prírode“ 

(1980, s. 36). Potvrdzujú to aj  spomienky Š. Mistríkovej, podľa ktorej v tomto 

prostredí sa Ondrejovovi pracovalo najľahšie, nemusel veľa korigovať či 

meniť, Zbojnícku mladosť napísal „takrečeno na dúšok, za šesť týždňov“ 

(1980, s. 43). 
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V súvislosti s genézou Zbojníckej mladosti J. Števček konštatoval, že 

Ondrejovovi pri písaní išlo „nepochybne o spomienku na krajinu detstva, ale aj 

o niečo iné: medzi seba a spomienku na detstvo vkladal Ondrejov iný, 

vysnívaný svet hodnôt. A hodnoty, ako je známe, vytvárame si zvyčajne vtedy, 

keď nám niečo chýba“ (1982, s. 61). Kniha je tak „uhnetená prinajmenšom 

z dvoch odlišných zážitkov: z presne odpozorovaných detailov popisovaného 

sveta, teda z niečoho, a súčasne z nevyhnutnosti a vnútornej nutkavosti 

zhodnotiť zažité v dospelom svete, ktorý je nielen reálnejší, ale aj tvrdší, 

problémovejší. Všetko, čo Ľudo Mistrík Ondrejov v Kostiviarskej pri Banskej 

Bystrici ako dieťa zažil, vyvolal si neskôr preto, že si tieto zážitky musel 

vyvolať, aby sa zorientoval vo svojom „dospelom svete.“ A ten svet nebol ani 

preňho, ani pre jeho súčasníkov jednoduchý“  (1982, s. 62). 

Podľa zistení A. Maťovčíka Ľudo Ondrejov „bytostne túžil napísať 

dielo, v ktorom by odkázal ľuďom svoje mravné posolstvo, dielo, do ktorého by 

vložil celý svoj život. Jeho básne vyjadrovali smutné tóny, sklamania, bolestné 

údery, temnú stránku zložitej mozaiky životného obrazu. Ale to ho 

neuspokojovalo. V ustavičnom napätí a hľadaní dozrievalo v ňom odhodlanie 

k tvorivému činu. Cítil, že odkiaľsi z nedozernej hĺbky vlastného vnútorného 

ustrojenia sa tisne na povrch čosi mocne rezonujúce, čo čaká na svoj čas. 

A ten čas nastal!“ (1986a, s. 143 – 144). 

M. A. Kováč prináša do genézy Zbojníckej mladosti nové poznanie, 

ktoré spája s Ondrejovovou záľubou prezentovať sa na verejnosti ako ľudový 

rozprávač. V tejto súvislosti pripomenul, že takto vznikali viaceré jeho práce, 

medzi nimi aj Zbojnícka mladosť, ktorú „predtým vyrozprával v martinskom 

Slovane mnohým poslucháčom. O jej zaznamenanie sa pričinil doc. A. A. 

Baník, ktorý prinútil autora počas dvojtýždňovej chrípky zostať doma a dať jej 

písomnú podobu“ (1988, s. 88).       
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 Aj J. Rezník zaznamenal spomienku Fraňa Štefunku na Ondrejovovo 

písanie Zbojníckej mladosti. „Veru neobyčajný zrod mala Zbojnícka mladosť. 

Jej autor trpieval v drsnom turčianskom prostredí na angínu, ktorá ho niekedy 

cez jednu zimu aj viac razy ukladala do postele. Keď takto ležal, spomenul si, 

že si urobí poznámky k rozpomienkam na svoje detstvo. Po niekoľkých dňoch, 

ležiac na posteli, začal súvisle písať, každý deň asi tak jednu kapitolu. Mal som 

neobyčajnú radosť, že sa tak neobvykle drží pri práci na posteli, a nosil som 

mu každý deň malú fľaštičku koňaku, ale celkom malú „zapečatenú“, aké vtedy 

predávali. A tak asi za tri týždne bola kniha Zbojnícka mladosť napísaná 

a vyšla ešte toho istého roku. Honorár za ňu umožnil Ľudovi stať sa 

profesionálnym spisovateľom, azda prvým na Slovensku“ (2001, s. 158).               

    

Keď pôjdeš horou 

 Posledná Ondrejovova kniha pre najmenších čitateľov Keď pôjdeš 

horou vyšla po autorovej smrti vo vydavateľstve  Mladé  letá  v  Bratislave 

v roku 1963 s odporúčaním pre čitateľov od 9 rokov, v roku 

1966 s odporúčaním pre čitateľov od 7 rokov a v roku 1982 ako 

mimočítankové čítanie pre žiakov 3. ročníka ZŠ (SNB SNK v Martine). 

 

Pri písaní knihy Keď pôjdeš horou pomáhala spisovateľovi M. 

Haľamová, ktorá sa s J. Poliakom podieľala na jej vydaní. Podľa spomienok 

M. Haľamovej k napísaniu knihy Ondrejova priviedla nasledujúca udalosť: 

„Ilustrátor Richard Bláha z Prahy ponúkol námet náučnej knižky o stromoch. 

Ale kde nájsť autora na také texty ? Ani neviem, ako mi vhuplo do hlavy: Ľudo 

Ondrejov. Bolo to v októbri 1961 a Ľudo Ondrejov bol už veľmi chorý. Dožíval 

poslednú jeseň svojho života. Našli sme ho v posteli. Spočiatku neprejavil 

záujem, ale my s dr. Jánom Poliakom sme sa nevzdávali. Napokon prisľúbil 

a onedlho som si prisadla s blokom a ceruzou. Preberali sme strom za 
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stromom. Do oblokov prízemnej izby nazerali jemne sfarbené halúzky brezy. 

Ondrejov sa podchvíľou zahľadel do obloka a rozhovoril sa o niečom celkom 

inom. Zašiel v spomienkach celkom ďaleko a z bohatstva fantázie vyčaril obraz 

za obrazom, príbeh za príbehom. Naveky mi bude ľúto, že som nemala pri sebe 

magnetofón. Keď sa z tej diaľky vrátil k našej téme, chvíľami sám písal na 

papieriky, ale len útržky viet, a keď sa rozhovoril k veci, zapisovala som každé 

slovo. Odchádzala som od Ondrejovovcov o desiatej večer. Bol to môj najdlhší 

pracovný deň v Mladých letách. Ale mala som v bloku všetky stromy a v sebe 

tichú radosť, že sa dobrá vec podarila. Konečné znenie som o pár dní zaniesla 

Ondrejovovi, bol spokojný. A tak vznikla táto knižočka“ (1963, s. 27). 

Svedectvo M. Haľamovej dopĺňa J. Poliak, podľa ktorého „krátke 

lyrické výpovede o rôznych druhov našich stromov napísal, lepšie povedané, 

nadiktoval z podnetu redakcie ťažko nemocný Ondrejov niekoľko mesiacov 

pred svojím skonom. Takže tu máme vlastne dočinenia s posledným 

spisovateľovým dielom: je príznačné, že na samom začiatku Ondrejovovej 

tvorby stojí tiež dielo pre deti a o horách – Rozprávky z hôr, 1932“ (Poliak, 

1964, s. 226).  

O. Sliacky zasa uvádza, že titul Keď pôjdeš horou  bol objednávkou 

vydavateľstva Mladé letá v Bratislave, ktoré chcelo vydať „nekonvenčný typ 

umelecko-náučnej knižky“ (1986, s. 22). 

 

Môžeme konštatovať, že okolnosti Ondrejovovej cesty k literatúre pre 

deti a mládež, známe z obdobia života spisovateľa, sú identické s poznatkami 

získanými po autorovej smrti. Informácie, ktoré sme získali z novodobých  

prameňov (druhá polovica 20. a začiatok 21. storočia), nám v porovnaní 

s dobovými archívnymi materiálmi z  čias života spisovateľa oveľa 

konkrétnejšie priblížili genézu Ondrejovových kníh pre deti a mládež. 
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