
ONDREJOVOVA TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ 

V NOVODOBEJ RECEPCII            

    

 „Paralelnosť osobných a literárnych faktov svedčí o tom základnom 

u Ondrejova,  o ľahkej  prenosnosti životopisných  faktov  do  diela a  o  ich 

podivuhodnom použití v texte.“  

                       Ján Števček  
 

Pri štúdiu literárnohistorických odkazov na Ľuda Ondrejova od druhej 

polovice 20. storočia po súčasnosť sme zistili, že literárne kritika o detskej 

literatúre venuje mimoriadnu pozornosť predovšetkým tým dielam, ktoré 

pre jednotlivých autorov „predstavovali skutočne umelecké činy a znamenali 

prínos do literárnej tvorby pre mládež v kontexte celonárodnej literatúry“ (J. 

Kopál, 1984, s. 148). Pevné miesto medzi nimi má aj tvorba Ľuda Ondrejova 

pre deti a mládež. Svedčia o tom odozvy v podobe populárnych článkov, 

recenzií, vedeckých štúdií i monografických prác o živote a diele spisovateľa.   

Zo spracovaných 207 bibliografických odkazov na Ľuda 

Ondrejova (z celkového počtu 224 zistených odkazov) z obdobia po autorovej 

smrti (druhá polovica 20. a začiatok 21. storočia) vyplýva, že Ondrejovova 

literárna tvorba pre deti a mládež sa stáva predmetom bádania mnohých 

popredných literárnovedných i jazykovedných odborníkov. Zistili sme, že 

Ľudo Ondrejov ako predstaviteľ literárneho naturizmu pre dospelých sa 

v dôsledku nových pohľadov na slovenskú detskú tvorbu, najmä v súvislosti s 

problematikou zohľadňovania detského aspektu dostáva do centra pozornosti 

aj ako predstaviteľ literatúry pre deti a mládež.   

Získané poznatky uvádzame podľa chronológie vydávaných kníh 

Ľuda Ondrejova pre deti a mládež. 
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Rozprávky z hôr 

A. Mráza zaujal Ľudo Ondrejov osobitným druhom umeleckej reči  

i príbehmi, v ktorých autor „objavuje čarovný svet hôrnych prostredí 

a objavuje ich zdravých a milovaných obyvateľov. Najmä deti. Hádam i preto, 

že sú odkázané na pomoc dospelých a Ľudo Ondrejov nielen v živote, ale 

i v svojej literárnej tvorbe vždy chcel pomáhať všetkým slabým, nielen ľuďom, 

ale i prírode a živočíchom, ktorých hubí násilenstvo mocnejších.“ A. Mráz 

považuje knihu Rozprávky z hôr za priamu predchodkyňu Ondrejovovej 

Zbojníckej mladosti (1962, s. 16). S podobným názorom, najmä v súvislosti 

s príbehom Medveď spod Pavelcova, sme sa stretli u autorov J. Poliak – Z. 

Klátik (1963, s. 101 – 102) a I. Plintovič (1997, s. 134).  

Z. Klátik sa zamýšľal nad umeleckým prínosom Ondrejovej knihy 

Rozprávky z hôr. Konštatoval, že iba na prvý pohľad autor neprinášal nové 

prvky do detskej prózy. Ondrejovov prínos vidí vo „vyhranenom noetickom 

postoji k prírode, s akým ju autor predkladal detskému čitateľovi. Nešlo iba 

o tému, ale o postoj, svetonázor, o pokus riešiť problém vzťahu človeka 

a prírody“ (1969b, s. 32 – 33).  Ondrejov v knihe Rozprávky z hôr dokázal 

umelecky  vysloviť „svoju apoteózu na hory. Príroda v nich má prevahu nad 

človekom, zosobňuje staršie a pochopiteľnejšie zákony, je síce živelná, 

neľútostná a dravá, ale všetko robí pre svoju sebazáchovu a nie z rozmaru 

a zlomyseľnosti. Človek zasahuje do prírody, narúša kolobeh vecí, komplikuje 

a rozvracia jej poriadok. Príroda stojí v protiklade k  mestu, civilizácii 

a technike, k všetkému, čo znamená odprírodnenie. Príroda je pre Ondrejova 

synonymom slobody, voľnosti, sloboda ako najsvätejšie právo každej živej 

bytosti a základný princíp jej existencie je vo svojej podstate bezbrehá 

a nekonečná, prerastá úzky priestor, v ktorom človek ako prírodný tvor žije“ 

(1969b, s. 33 – 34). 
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Podľa J. Poliaka už  poviedky Ondrejovovho debutu Rozprávky z hôr 

„dávali tušiť budúceho básnika detstva a prírody, spisovateľa básniaceho 

v próze“ (1971b, s. 65). 

Umeleckú úroveň knihy Rozprávky z hôr O. Sliacky vidí v nastolení 

rozporu „medzi prírodou a človekom, medzi formami dedinského 

a vrchárskeho života a mestom s jeho civilizáciou“ (1979, s. 198).  

A. Bagin vyslovil názor, že „Ondrejovov človek rozumie prírode 

a nachádza v nej životnú vyrovnanosť, kým civilizácia ho vyvracia z koreňov. 

V detských hrdinoch autor exponuje sen a túžbu po neznámom.“ Podľa A. 

Bagina Rozprávky z hôr „stojí na pomedzí reálneho a rozprávkového, starších 

konvencií detskej prózy (didaktizmus) a vytvárania nového modelu“ (1984, s. 

514).  

 J. Kopál dospel k názoru, že Rozprávky z hôr vychádzajú ako „knihy 

s trvalou hodnotou“ (1984, s. 42). Ich umelecká hodnota nespočíva len v tom, 

že autor „prezrádza isté prvky autorsky sformulovanej poetiky vlastnej tvorby 

pre deti,“ ale aj v tom, že sa stavia „proti sentenčnej a sentimentálnej 

antropomorfizačnej beletristike ako nežiaducej konvencii v detskej literatúre. 

Zvieracím postavám ponecháva ich prírodnú autenticitu, čo je príznačné pre 

prírodnú tematiku celej jeho literárnej tvorby“ (1984, s. 162).        

Podľa J. Kopála knihu Rozprávky z hôr spisovateľ písal „s prvoradým 

zameraním na príjem u detí a mládeže. Prevládajúco v nich uplatňuje princíp 

tvorby z detského aspektu. To však neznamená, že autor nezachytáva aj čosi zo 

sveta dospelých. To potom vlastne predznamenáva mnohé základné 

poetologické črty celej Ondrejovovej prozaickej tvorby“ (1997, s. 75). J. Kopál 

prezentuje celkom nový pohľad na Ondrejovovu tvorbu, spočívajúci 

v zohľadňovaní detského aspektu.    

Anonymný autor -ig- upozorňuje mladých čitateľov, že v novej edícii 

vydavateľstva Mladé letá, nazvanej Vybrané spisy, vyšli „prekrásne“ 
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Rozprávky z hôr od Ľuda Ondrejova. Knihu odporúča na čítanie, lebo 

„umelecký jazyk tohto významného slovenského spisovateľa je neobyčajne 

pôsobivý. Už aj tým vás knižka upúta. Ale predovšetkým – vrúcnym vzťahom 

k prírode“ (Kamarát, 14, 1981/1982, č. 29, s. 12). 

D. Mikolaj v príspevku Ondrejovovo slovo o slobode po prečítaní  

knihy Rozprávky z hôr  takto opísal svoje dojmy: „Kto z horskej dediny by si 

nepamätal na podobný pocit o priestore, kto sa v detstve nepozeral na 

neďaleký, a predsa nekonečne vzdialený bod, kto by si nepamätal na stretnutia 

starších ľudí, keď v dobrej pohode začali rozprávať. Tým, čo ešte pred 

dospením poznali aj iné kraje, nielen svoj rodný, sa bude zdať táto predstava 

o svete nedostačujúca a obmedzujúca, príhody nie vždy patrične vzrušujúce, 

napínavé, exotické. No tých u nás zasa nebolo tak veľa, a preto sa prvé 

Ondrejovove prózy stali neodmysliteľnou súčasťou prvého čítania mnohých 

detí. Je v nich takmer všetko, čo vzrušuje mladú čitateľskú myseľ. A hoci je 

toho menej ako v dobrodružných knižkách svetoznámych autorov, necítili sme 

sa ukrátení. Našli sme tam tak akurát tajomstva, napätia, neznámeho 

v priestore, neobyčajného v ľuďoch. Toľko, že to neprevažovalo nad realitu, 

nad dovtedajšiu skúsenosť.  Bolo  to  zrozumiteľné čítanie“ (1982, s. 21). 

Rozprávky z hôr pozitívne zapôsobili aj na V. Hujíka. V recenzii 

piateho vydania knihy v roku 1982 autor uvádza: „Ondrejovove rozprávky 

majú po dlhé roky veľký čitateľský úspech aj preto, lebo v nich odsudzuje 

tvrdosť, despotizmus a bezohľadnosť a preferuje ľudské bratstvo, vzájomnú 

pomoc a ohľaduplnosť. Celá kniha dýcha krásou ako rozkvitnutá horská lúka. 

Odkladáme ju vnútorne čistejší a bohatší“ (1982, s. 6). 

 

Novodobé žánrové pomenovania prózy Rozprávky z hôr 

 samostatné rozprávky s čiastočne fantastickým obsahom (Mišianik et 

al., 1962, s. 560);  
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 drobné črty a obrázky (Mráz, 1962, s. 16);  

 zväzoček poviedkových čŕt pre deti  či rozprávky komponované 

nenáročne (Poliak – Klátik, 1963, s. 101 – 102); 

 osobitný druh poviedky, tzv. realistická poviedka, v ktorej autor 

„podáva presný opis konkrétneho zmyslového sveta, ale zároveň sa 

nad ním klenie ešte jedna imaginárna, snová skutočnosť, ktorú nesú 

detskí hrdinovia vo svojich predstavách.“ Z. Klátik je toho názoru, že 

Ľudo Ondrejov svojou poviedkovou tvorbou prekračoval jej ustálené 

schémy a balancovaním medzi poviedkou a rozprávkou akoby hľadal 

vhodný epický útvar pre detského čitateľa, ktorý by „organicky 

zjednocoval detský zmysel pre realitu, predmetnosť a konkrétnosť 

s rovnako silným záujmom o nepoznané, ireálne a snové“ (1969b, s. 

35 – 36);   

 spomienkové črty a poviedky (Poliak, 1971b,  s. 65); 

 poviedky spríbuznené s ľudovou rozprávkou, a to v spôsobe 

rozprávania, v predstavách hrdinov, v zaklínadlách, v tajomstvách, 

v zázračnostiach alebo symboloch (Sliacky, 1979, s. 198); 

 poviedky o vzťahu človeka a prírody (Bagin, 1984, s. 514); 

 výnimočná zbierka poviedok, spočívajúca v autorovej exponovanosti 

prírodnej skutočnosti (Sliacky, 1986, s. 12 – 13).  

 

Tátoš a človek      

 Z. Klátika zaujalo myšlienkové posolstvo Ondrejovovej knihy pre 

mládež Tátoš a človek. Príbeh o tátošovi je podľa neho symbolickým 

príkladom „zotročenia prírodného tvora človekom“ (1969b, s. 44). 

Aj literárny historik O. Sliacky upozornil, že Ondrejov „osobitným 

spôsobom vyjadruje primát prírody nad človekom, jednoduchého života v jej 

objatí nad odprírodnenou civilizáciou. Nositeľom tohto protiprírodného 
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procesu je človek a jeho obeťou sa stáva zviera, v Ondrejovovej konkretizácii 

kôň“ (1979, s. 198).  

Podľa J. Poliaka história koňa doviedla autora „až k obrazu, v ktorom 

kôň, tento symbol voľnosti, krásy a vernosti, je odháňaný nevďačným 

majiteľom“ (1980, s. 29). A. Bagin  vidí podstatu knihy „v histórii 

odprírodnenia koňa, v jeho odcudzení vlastnej podstate, a to všetko spôsobil 

človek“ (1984, s. 514).  

 O. Sliacky poukázal na odraz Ondrejovovej životnej filozofie v próze 

Tátoš a človek. Vzťah medzi človekom a prírodou podľa neho autor 

nerealizoval z neutrálneho stanoviska, ale vystupuje „ako kritik civilizačného 

procesu a jeho nehumánneho zasahovania do života prírody“ (1986, s. 14). O. 

Sliackeho upútala postava starého biedneho sluhu, dedinského človeka, ktorý 

dokázal súcitiť s opusteným a nepotrebným zvieraťom. Prostredníctvom 

tragického osudu tohto človeka Ondrejov „predstavil detskému čitateľovi aj 

hrôzy vojnového vraždenia. Do pôvodného významového plánu Ondrejov teda 

integroval aj prvky sociálne, ... do štruktúry textu ich však začlenil tak, aby 

jednoznačne preukazovali mravnú prevahu malých a neslobodných nad  

mocnými a zotročovateľmi“ (1990, s. 156).  

S textom prózy Tátoš a človek polemizuje  M. Jurčo, ktorý ju 

považuje za „metatext evanjelií“ (2001, s. 10). Tvrdí, že hodnotná tvorba Ľuda 

Ondrejova pramenila hlavne zo zážitkov z detstva i osobnej skúsenosti a každý 

odklon od tejto skúsenosti znamenal zlyhanie spisovateľa ako rozprávača. 

V doslove najnovšieho vydania knihy v roku 2002 vyjadruje názor, že  

Ondrejov pri písaní prózy „nemohol obísť Bibliu, osobitne jej novozákonnú 

časť, “ aj keď v dôsledku Ondrejovovho nedôverčivého vzťahu k cirkvi bolo 

preňho príznačné, že „všetko kultové a obradové sa v jeho tvorbe presťahovalo 

z kostola do prírodného vrchárskeho chronotopu“ (2002, s. 138). 
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Novodobé žánrové pomenovania prózy Tátoš a človek  

 samostatné rozprávky s čiastočne fantastickým obsahom (Mišianik et 

al., 1962, s. 560); 

 umelecko-vzdelávacia knižka pre deti (Poliak – Klátik, 1963, s. 102); 

 umelecko-náučná próza (Klátik, 1969b, s. 43); 

 polonáučné-polofiktívne rozprávanie o osudoch koňa od jeho divých 

počiatkov až po súčasnosť (Poliak, 1970, s. 259);       

 oscilácia medzi beletriou a náučnou prózou, čo je zosilnené aj 

kompozičnou roztrieštenosťou  a  druhovou nejednotnosťou. Knihu 

podľa O. Sliackeho netreba chápať ako vyslovene náučnú, lebo 

Ondrejov „iba využil náučný materiál pre ilustráciu svojho 

jednotného a a do rozličných literárnych druhov premietnutého 

pohľadu na svet“ (1979, s. 198);  

 druh vecnej literatúry, ale  s hodnotiacimi a citovo zaujatými vstupmi 

rozprávača (Bagin, 1984, s. 514);  

 príbuznosť s ľudovou rozprávkou, s jej symbolikou zázračnosti 

a tajomstva (Rosenbaum et al., 1984b, s. 475); 

 vstup do takmer neznámej náučnej sféry, pokus o tvorbu umelecko-

náučnej literatúry, ktorý sa autorovi rozpadol do štýlovo 

heterogénneho celku. „Náučný materiál pochopil totiž len ako 

inšpiratívny podnet,“ takže literatúra faktu pre deti a mládež ako 

žáner slovenskej detskej literatúry v medzivojnovom období jeho 

zásluhou nevznikla, konštatuje O. Sliacky (1990, s. 208 – 209);  

 štruktúrny typ rozprávky (Šmatlák, 1999, s. 484); 

 umelecko-náučná rozprávka (Jurčo, 2001, s. 10). 
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O zlatej jaskyni 

S prvým hodnotením Ondrejovovej rozprávkovej knihy O zlatej 

jaskyni po smrti spisovateľa sa stretávame u Z. Klátika, podľa ktorého aj táto 

Ondrejovova próza obsahuje autorov základný noetický problém, prejavujúci 

sa ako  „bolesť z nedokonalosti a pokrivenosti ľudského života“ (1969b, s. 38). 

Kniha O zlatej jaskyni nie je iba „drobnou, azda až bizarnou epizódkou 

v Ondrejovovej tvorbe, ale zaujíma v autorovom tvorivom procese 

pozoruhodné miesto.“ Próza síce nevyniká svojou literárnou hodnotou, skôr 

potvrdzuje autorove charakteristické črty a postupy, tvrdí Z. Klátik (1969b, s. 

38). 

O. Sliacky tiež konštatuje, že rozprávky O zlatej jaskyni 

„charakteristicky osvetľujú Ondrejovov autorský typ i tvorivý proces“ (1979, s. 

198).  

 A. Bagina zaujali „scény zo života trpaslíkov, obyvateľov hviezdy, 

v ktorých Ondrejov stíha výsmechom deformácie ľudí našej zeme.“ Podľa neho 

sa kniha obsahuje niekoľko „typicky ondrejovovských motívov.“ A. Bagin 

vyzdvihuje najmä zbojnícky a tulácky motív (1984, s. 514).         

O. Sliacky v súvislosti  so  slovenským literárnym  vývinom a   

Ondrejovovou knihou O zlatej jaskyni poukázal na jej význam v tom, že je 

„prvou umeleckou konkretizáciou fantazijno-groteskného typu autorskej 

rozprávky v dejinách slovenskej   literatúry   pre  deti   a  mládež“   (1986,  s. 

14 –15). Fiktívne príbehy sú „situované na vyhasnutú hviezdu obývanú 

trpaslíkmi, konkrétnymi reáliami tento miniaturizovaný swiftovský svet je však 

úplne identický so svetom ľudí.“ Ondrejovov fantazijno-groteskný text podľa 

Sliackeho komunikuje s čitateľom – „pri meditatívno-noetických číslach 

kontakt s detským percipientom zabezpečuje ich prvý plán, príbehový, pri 

číslach fantazijných je to zas fantazijná kreácia skutočnosti, ktorá 

korešponduje s predstavivosťou dieťaťa“ (1990, s. 157).       
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Aj podľa J. Junasa sú rozprávania o trpaslíkoch v próze O zlatej 

jaskyni „paralelou života drobných ľudkov na vlastnej planéte,“ ktorí  

„výchovnou satirou“ mali detskému čitateľovi priblížiť osudy nás, 

pozemšťanov“ (Kultúra slova, 27, 1993, č. 5 – 6, s. 162). 

 I. Plintovič konštatoval, že Ľudo Ondrejov v próze O zlatej jaskyni 

„invenčne a inovačne spája vedecko-technické s fantazijno-fantasticko-

fiktívnym“ (1997, s. 134).  

M. Jurčo pri hodnotení Ondrejovej knihy O zlatej jaskyni poukázal na 

jej podobnosť s prekladom knihy O trpaslíkoch a o sirôtke Mariške od M. 

Konopnickej,  avšak podľa neho Ondrejov posunul trpasličí motív „do 

stimulujúcej persiflážnej a parodizujúcej polohy. Využil grotesku vo funkcii 

masky, ktorá nedostatky pozemšťanov zvýrazňuje.“ Podľa neho Ondrejov 

„predostlal čosi podstatné pre ďalšie smerovanie detskej literatúry, to, čím sa 

trochu neskôr vo svetovej literatúre preslávil Exupéry: každý človiečik žije svoj 

život akoby na osobitnej hviezde“ (2002, s. 142).    

 

Novodobé žánrové pomenovania prózy O zlatej jaskyni 

 fantastické rozprávky na podnety vedy a techniky (Klátik, 1969b, s. 

38). Podľa Z. Klátika sú v druhovom vývine novým príspevkom do 

slovenskej prózy pre deti a mládež (1969b, s. 42);  

 rozprávkovo rámcované poviedky (Poliak, 1970, s. 259); 

 fantastické rozprávky (Sliacky, 1979, s. 198); 

 kombinácia postupov science-fiction, grotesky a paródie, čo bolo 

v detskej literatúre tých čias odvážnym činom (Bagin, 1984, s. 514);   

 moderná autorská rozprávka, animovaná humorná a groteskná 

rozprávka s prvkami expresionistického naturizmu, lyrizmu a satiry 

(Kopál, 1984, s. 49); 
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 groteskno-fantazijná autorská rozprávka (Sliacky, Zlatý máj, 30, 

1986, č. 1, s. 15).   

 

Africký zápisník  

 Z. Klátik v roku 1969 o prvom Ondrejovovom cestopise Africký 

zápisník napísal, že spisovateľ v ňom vytvoril „obraz prírody, ktorý bol 

najmenej zatemnený a pokrivený človekom, ... prírody v jej rudimentárnom 

a čistom prejave.“ Súčasne poukázal na to, že Ondrejov v knihe dokázal 

výchovne pôsobiť na čitateľa v dvoch smeroch: „... vo vzťahu človeka 

k prírode programovaním harmónie a porozumenia a vo vzťahu civilizovaných 

a farebných národov odsúdením kolonializmu a výbojov bielej rasy, ktorá si 

podmanila všetky kontinenty a uskutočnila nadvládu nad farebnými.“ Podľa Z. 

Klátika táto orientácia „má svoj pôvod v základnom ondrejovovskom „pocite 

života“, v jeho neobmedzenej láske k prírode. Je to utopický princíp 

prapôvodného bratstva a rovnosti všetkých živých bytostí, lebo „všetky sú 

deťmi prírody, zem nepatrí len človeku, ale všetkým tvorom.“ Túto filozofiu Ľ. 

Ondrejova, najdôslednejšie uplatnenú práve v cestopisoch, možno nazvať 

„biologickým humanizmom“, t.j. aplikovaním princípu ľudskosti 

a rovnoprávnosti na celý živý svet“  (1969a, s. 92 - 93).     

Z. Klátik v monografii Ondrejovov mýtus o slobode poukazuje aj na 

isté protirečenie, ktoré je v tomto cestopise výraznejšie ako v ostatných dvoch 

cestopisoch. Je to protirečenie „medzi ideovým zámerom, oslavujúcim 

pacifizmus prírodného života a druhovou podobou diela. V záujme vyostrenia 

základnej myšlienky Ondrejov nadsadzuje „pacifizmus“ prírody, konkrétne 

afrického pralesa, a umocňuje „krvilačnosť“ človeka.“ Z. Klátik svoj názor 

potvrdzuje slovami z knihy Africký zápisník: „Človek všetko vyhubí, mŕtvu 

púšť necháva za sebou, kamkoľvek vkročí. Je najdravší medzi všetkými 

dravcami.“ Podľa Z. Klátika sa tieto myšlienky nachádzajú v celom texte 
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cestopisu a tvoria jeho ideový leit-motív (1969b, s. 48).  Autor súčasne 

vyzdvihuje, že spisovateľ prináša v knihe „nové momenty aj do druhovej 

podoby cestopisnej literatúry,“ a to oslabením jej neodmysliteľnej zložky – 

dobrodružnosti, lebo „chce byť autorom, ktorý nenapína.“ Ide o princíp, v 

ktorom podľa Z. Klátika spočíva nielen humanistická podstata Ondrejovovho 

cestopisu, ale aj jeho informatívno-poznávacia stránka (1969b, s. 51 – 52).                    

 O. Sliackeho tiež zaujalo humanistické posolstvo knihy Africký 

zápisník. Knihu chápe ako Ondrejovov „polemický príspevok proti autorom 

krvákov, proti zneužívaniu sujetovej vyhrotenosti dobrodružnej tvorby pre 

mládež“ (Sliacky, 1979, s. 199). Podľa neho cieľom cestovateľskej výpravy 

Ondrejova do tajuplných afrických pralesov nie je „lov exotickej zveriny, ale 

štúdium života africkej gorily. Pritom pušku ako symbol deštrukčného 

fenoménu rozprávač-cestovateľ zavrhuje a v tomto zmysle neustále pôsobí aj 

na vedomie svojho domorodého sprievodcu.“ O. Sliacky potvrdzuje ideovú 

hodnotu knihy, lebo v čase napísania  bola jasným prejavom ľudskosti 

a demokratického zmýšľania voči šíriacim sa rasistickým teóriám (1986, s. 17; 

tiež 1990, s. 159).  

 

Horami Sumatry 

 Z. Klátik poukázal na to, že základnú myšlienkovú osnovu Afrického 

zápisníka Ondrejov rozvíja aj v druhej cestopisnej knihe Horami Sumatry, len 

ju  „ešte viac vyhrocuje a zjednodušuje. Autor je príkry k človeku, vystupuje 

proti nemu s obžalobou, pokladá ho za nešťastného a horšieho ako zvieratá: 

„Neviem veru, o koľko je v podstate lepší od tigra,“ medituje rozprávač. 

Protiklad človek – príroda sa v knižke dostáva do svojej krajnej, vyostrenej 

polohy. ... Je to azda najhlbší stupeň Ondrejovovho znechutenia ľudskou 

spoločnosťou, ostrá, a pravdaže, jednostranná a nespravodlivá kritika.“ Z. 

Klátik v tejto súvislosti nehovorí o zámernom skresľovaní životnej pravdy, ale 
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o špecifickom Ondrejovovom zaujatí – autor krivdí a nadsadzuje, aby 

zdôraznil veci nástojčivejšie (1969a, s. 94). 

 V monografii Ondrejovov mýtus o slobode (1969b) Z. Klátik 

porovnáva obidva cestopisy a zisťuje, že Ondrejov v druhej cestopisnej knihe 

Horami Sumatry na rozdiel od knihy Africký zápisník „čiastočne ustupuje od 

svojej tézy byť autorom, ktorý nenapína.“ Preto sa v rozprávaní častejšie 

vyskytujú dramatické situácie (1969b, s. 55). 

 Aj podľa O. Sliackeho Ondrejov v knihe Horami Sumatry síce 

rozvíja podobnú myšlienku ako v predchádzajúcej knihe Africký zápisník, ale 

odlišuje sa od nej „protikladnou koncepciou hlavného hrdinu – náruživého 

poľovníka, bažiaceho po zbohatnutí,“  ktorý  sa  napokon  skláňa  pred  

veľkosťou  prírody   (1979, s. 199). O. Sliacky svoj názor objasňuje takto: „Aj 

tu motívom exotickej výpravy nie je lov, ale iba chytanie zveri, ktoré je 

napokon aj tak neefektívne; i tú malú časť zvierat, ktorá prežila katastrofický 

vpád zdivočeného slona do tábora, rozprávač-chytač púšťa na slobodu“ (1986, 

s. 17). V Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 

(1990) O. Sliacky hodnotí cestopis Horami Sumatry ako knihu, v ktorej 

„najintenzívnejšie rezonuje autorov pesimizmus z ľudského vzťahu 

k prírodnému svetu. Na základe ničiaceho zásahu človeka do organizmu 

prírody dospieva autor k hlbokej skepse, spochybňujúcej vlastne jeho prvotný 

zámer.“ Tvrdenie dokumentuje názorom Ľuda Ondrejova, ktorý v knihe 

vyjadril slovami: „Nešťastný tvor je človek! – povedal som si. Žije si medzi 

tvormi zeme, študuje ich život, tvorí ich, ale isté je, že si znepriatelil všetkých 

živočíchov na svete, ktorí žijú voľným životom v prírode. Od drobných vtáčkov 

po ozrutné slony, všetky tvory ho nenávidia, napádajú ho alebo utekajú pred 

ním. Neviem veru, o koľko je v podstate lepší od tigra“ (1990, s. 159).      
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Príhody v divočine  

Z. Klátik konštatoval, že Ondrejov v tretej cestopisnej knihe 

„najmenej podľahol všemocnému diktátu svojej základnej tézy o veľkosti 

prírody a ničomnosti človeka.“ Autor sa prejavil ako tvorivo vynaliezavý, viac 

využil humor a iróniu  (1969a, s. 95).  

 Z. Klátik v monografii Ondrejovov mýtus o slobode (1969b) uviedol,  

že autorove názory sa v tretej knihe Príhody v divočine nezmenili, len ich 

„nepropaguje tak nezastreto.“ Z. Klátik nás zaujal najmä konštatovaním o tzv. 

„ironickej vrstve,“ ktorá vyplynula v dôsledku uvedenia nových postáv do deja 

– Angličanov.  Do rozprávania sa dostáva nielen protiklad človek – príroda, 

beloch –černoch, ale aj „celkom mierne napätie“ medzi cestovateľmi ako 

príslušníkmi rôznych národov (1969b, s. 55 – 56).   

 Podľa O. Sliackeho Ondrejov v tretej knihe Príhody v divočine 

upustil od svojho „tenzívneho  sklonu.  A hoci  začlenil  do  textu  motív  s  

poľovačkou  na  levy – ľudožrúty, nepovýšil ho už na leitmotív celého 

rozprávania.“ O. Sliacky vidí podobnosť kníh Príhody v divočine a Africký 

zápisník v kompozícii – protagonista organizuje výpravu do Afriky, aby 

nafilmoval život zvierat, ale v poslednej cestopisnej knihe Ľudo Ondrejov 

„súčasne rozšíril jej pôvodný statický pôdorys. Inovujúcim komponentom bolo 

aj emocionálne ozvláštnenie záverečných pasáží sujetu (dojímavý vzťah 

rozprávača k malému šimpanzovi), ktoré po príkrom narušení sujetovej osnovy 

(rozprávač-filmár sa oddeľuje od skupiny lovcov a postupuje ďalej sám) 

pôsobilo ako faktor lyrizujúci fádne informatívno-rozprávačské pásmo“ (1986, 

s. 19).   

 O. Sliacky súčasne poukázal na Ondrejovov najvýraznejší posun 

v tretej cestopisnej knihe Príhody v divočine práve vo vzťahu rozprávača 

k domorodému obyvateľovi – „didaktický vzťah, zdôrazňovaný explicitnými 

prehovormi, nahrádza „objektívnejším“, expedičným vzťahom, pričom ho 
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štýlovo ozvláštňuje humoristickým videním.“ Práve táto skutočnosť podľa O. 

Sliackeho prispela k posunu umeleckej hodnoty cestopisu (1990, s. 160 – 161).    

 

Trilógia Príhody v divočine  

 V Dejinách slovenskej literatúry od autorov (Mišianik et al., 1962, s. 

515) sa pri titule poukazuje na autorovo nenásilné spojenie výchovných 

zámerov s náučnými.   

 Autori J. Poliak a Z. Klátik (1963, s. 102) vidia Ondrejovov prínos 

v tom, že autor siahol po dobrodružnom žánri v období predmníchovskej 

republiky, keď dobrodružný cestopis ako  žáner  „vegetoval  na  periférii  

slovenskej  literatúry.“  Spomínaní autori krátko po Ondrejovovej smrti ako 

prví pozitívne ocenenili umelecké kvality Ondrejovových dobrodružných 

cestopisov, ktoré sú „priamo nabité dejom.“ Podľa nich sa v knihách 

„rozprávačské majstrovstvo, úsporné rozvíjanie príbehu, sýta jadrná reč 

ukázali v plnom lesku.“ Zároveň vyzdvihujú, že Ondrejov „sa neuspokojil 

zosnovaním dynamického deja, primerane zaťaženého vzdelávacím obsahom, 

ale urobil z cestopisu aj nástroj „sebavyjadrenia“, prostriedok na vyslovenie 

svojich citov, náhľadov a túžob“ (1963, s. 102).  

Krátko po knižnom vydaní triptychu Príhody v divočine (1963)  

reaguje na  knihu J. Medveď slovami: „Hádam ani jeden z moderných 

slovenských spisovateľov nebol tak bytostne spojený neviditeľnou niťou lásky 

a súcitu so živými tvormi prírody ako on. Po preštudovaní afrických zvláštností 

mu iste nebolo ťažko snovať napínavé príbehy v pralesoch, džungli i na 

vodách, slovom tam, kde na každom kroku číhala smrť, kde na človeka 

a pokojné tvorstvo striehli dravce. ... Rozprávanie bolo Ondrejovovou 

doménou. Bola to azda jediná skutočná mágia, ktorú znamenite ovládal. 

Oddával sa jej s nadšením, takže fikcia a realita strácali často odveké hranice, 

neskutočné sa stávalo skutočným ako v ľudových rozprávkach. Fantázia mu 
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oživovala všetko, čoho sa dotkla. Svojsky mu oživila aj Afriku so všetkými jej 

zvláštnosťami a krásami. ... Jeho domorodci sú dobrosrdeční, láskaví ľudia. ... 

Hľadí na nich ako na rovnocenných ľudí, tak, ako mu to kázal jeho podmanivý 

humanizmus. A to sú zasa primárne ideové hodnoty, pre ktoré sme tieto 

cestopisy brávali do rúk hneď po ich vzniku a pre ktoré azda nevymiznú ani 

z knižníc budúcich generácií“ (1964, s. 318 – 319).   

Ďalšiu literárnu odozvu od Z. Klátika na triptych Príhody v divočine 

sme našli v časopise Zlatý máj. Od autora sme sa dozvedeli, že Ondrejovove 

cestopisy pre mládež nie sú dokumentárnym svedectvom, ale „umeleckou 

fikciou. Nerozvíjajú tradíciu slovenského cestopisu ako autentické výpovede 

o ľuďoch a krajinách a nemožno ich zaradiť do tejto vývinovej línie.“ Podľa 

autora tieto Ondrejovove knihy ani nie je možné konfrontovať s dobovými 

cestopisnými a dobrodružnými románmi pre mládež, lebo sú „Ondrejovovým 

zámerným protiprogramom.“ V štruktúre ondrejovovského cestopisu Z. Klátik 

nachádza „nadradenie reflektívno-opisnej vrstvy diela nad epickú, 

rozprávačskú, prevahu poznávaco didaktického zreteľa nad estetickým“ 

(1969a, s. 95).   

 V monografii Ondrejovov mýtus o slobode (1969b) Z. Klátik 

naznačuje, že práve Ondrejovova neustála túžba hľadať nové druhy a tvary 

v tvorbe pre deti a mládež priviedla autora k dovtedy ešte nepoužitej druhovej 

podobe cestopisného rozprávania (1969b,  s. 48 – 49). Z. Klátik konštatuje, že 

kniha je podobnou „autorskou výpoveďou o svete ako básnické zbierky alebo 

poviedky a rozprávky, inšpirované bezprostredným poznaním slovenskej 

prírody a domácej skutočnosti vôbec. Vo významovej sfére tejto výpovede niet 

medzi nimi podstatného rozdielu, naopak, vznikajú zo vzácneho uceleného 

a dôsledného, v druhových variantoch sa opakujúceho postoja k životu. 

Závažný rozdiel je vo výraze, v jeho intenzite, pôvodnosti a estetickej hodnote“ 

(1969b, s. 57).  
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Na úspech knihy medzi mladými čitateľmi poukázal V. Petrík, podľa 

ktorého sa v cestopisnej trilógii Príhody v divočine „naplno rozvinula 

Ondrejovova fantázia i jeho rozprávačská bravúra. Jeho knihy pre deti sú 

dodnes veľmi živé práve preto, že autorovi učarovala čistá detská duša“ (1971, 

s. 3).   

J. Poliak si po rokoch zaspomínal na svoje prvé dojmy z čítania 

Ondrejovových kníh na meštianskej škole: „Žil som vtedy práve pod mocným 

dojmom dobrodružných cestopisov Africký zápisník a Horami Sumatry 

a nijako som nebol ochotný dať pred Ondrejovom prednosť nejakému 

Hviezdoslavovi. Sugestívne opisy tropickej prírody, jej rastlinstva, stromov 

i jej zvieracích obyvateľov, Ondrejovovi cestovatelia po divočine, ich 

húževnatosť, vynachádzavosť a najmä ich ľudský vzťah k domorodcom ma 

natoľko vzrušovali, že som sa musel k nim v predstavách ustavične vracať “ 

(1976, s. 8).  

O. Sliacky považuje knihu za organickú súčasť Ondrejovovej tvorby, 

ktorá sa „ustavične pohybovala na pomedzí bezprostrednej   skutočnosti   a 

 rýdzeho   ľudského   sna  o šťastí “  (1979, s. 199). 

J. Čertík v článku Pútavý rozprávač orientuje pozornosť detských 

čitateľov na rozprávačské majstrovstvo Ľuda Ondrejova práve 

v dobrodružných knihách Príhody v divočine: „Odkiaľ to všetko spisovateľ 

zobral, keď nikdy nebol v Afrike? Nebojte sa, neklamal svojich čitateľov. Veľa 

si o Afrike prečítal a potom – vedel si krásne vymýšľať. Ten, kto si vie krásne 

vymýšľať rôzne dobrodružstvá a ešte ich aj napísať – ten neklame. A taký bol 

Ľudo Ondrejov. Veselý spoločník, žartovný človek, pútavý rozprávač“ 

(1980/1981, s. 2). 

           A. Bagin upozorňuje na Ondrejovovo tvorivé uchopenie klasického 

cestopisného žánru. „Nóvum spočíva už  v tom, že sprevádza čitateľa po 

krajinách ktoré nikdy nenavštívil. Rozhodujúcu úlohu pripísal tvorivému 
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výmyslu, čím presunul príznačný žáner vecnej literatúry do sféry beletristickej 

fiktívnosti“ (1984, s. 514 – 515).  

 V Encyklopédii slovenských spisovateľov 1/A–O (1984) sa dočítame, 

že Ondrejovove knihy pre mládež Africký zápisník, Horami Sumatry a 

Príhody v divočine sú uvedené ako cestopisy, ktoré „nie sú dokumentárnym 

opisom exotických krajín. Sú umeleckou fikciou, programovo zacielenou proti 

konvenčným dobrodružným a cestopisným románom.“ Autor sa v nich usiloval 

„kompromisne riešiť konflikt medzi živelným biologizmom a humanizmom, 

vyzývajúc k harmonickému vzťahu človeka k prírode“ (Rosenbaum et al., 

1984b, s. 476). 

 O. Sliacky poukázal na to, že v cestopisných knihách „Ondrejov 

optimálnu umeleckú métu nedosiahol. Zabránila mu v tom predovšetkým 

absencia osobne zažitej skúsenosti, ... i napriek tomu ich vývin literatúry pre 

deti a mládež neodsunul do pozície literárno-historického dokladu. 

Priemyselný fenomén modernej civilizácie hroziaci celosvetovou ekologickou 

katastrofou ich základný významový plán zaktualizoval natoľko, že aj 

v súčasnom literárnom kontexte pôsobia čitateľsky živo a dokonca 

apelatívnejšie než v čase svojho vzniku“ (1986, s. 19; tiež 1990, s. 161). 

 O. Sliacky nepoprel kvalitatívny zvrat slovenskej dobrodružnej prózy 

v medzivojnovom období zásluhou Ľuda Ondrejova  a jeho fiktívnych 

dobrodružných cestopisov Africký zápisník, Horami Sumatry a Príhody 

v divočine, ktorými autor konštituoval umelecký typ dobrodružnej literatúry 

pre deti a mládež (1990, s. 201 – 202).  

Podľa I. Plintoviča Ondrejovove tri cestopisné knihy Príhody 

v divočine „svojím významovým zameraním, svojím kontextom postáv, 

príbehov a  prostredí, svojou motiváciou a  fabuláciou mieria do 

existenciálnych, ba priam existenčných otázok stvorenstva, postihujú 

protirečivý vzťah medzi človekom a prírodou: medzi človekom, ktorý prírodu 
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drancuje, a prírodou, ktorá sa vzpiera drancujúcej dravosti človeka“ (1997, s. 

134).  

Kritický postoj k cestopisnej tvorbe Ľuda Ondrejova Príhody v 

divočine v ostatnom čase zaujala V. Žemberová, ktorá poukazuje 

na „koncepčne krízové miesta – doslova umelé situačné konštrukty 

v kompozícii jeho troch cestopisov do exotického geografického 

a spoločenského prostredia“ v snahe hľadať „v „ďalekej“ prírode návod na 

„nový“, iný ako doterajší život civilizácie s prírodou...“  (2001, s. 20).  

 

Novodobé žánrové pomenovania triptychu Príhody v divočine 

 dobrodružno-cestopisné knihy (Mišianik et al., 1962, s. 515); 

 dobrodružné cestopisy (Poliak – Klátik, 1963, s. 102); 

 cestopisy pre mládež (Sliacky, 1979, s. 199); 

 fiktívne cestopisy (Bagin, 1984, s. 514 – 515); 

 nekonvenčný cestopisno-dobrodružný triptych (Sliacky, 1986, s. 16); 

 fiktívne cestopisy, v ktorých Ondrejov uplatnil svoj ekologický 

postoj, uchovanie pôvodnej čistoty prírodných ekosystémov a odpor 

proti deštrukčným zásahom človeka do prírody (Šmatlák, 1999, s. 

484). 

  

Zbojnícka mladosť 

V Dejinách slovenskej literatúry sa uvádza, že kniha Zbojnícka 

mladosť je závažným umeleckým činom autora a klasifikuje sa ako prvé dielo 

prozaickej tvorby Ľuda Ondrejova pre dospelých čitateľov, hoci je v nej 

mnoho spomienok na autorovo vlastné detstvo, „mnoho odpozorovaných 

motívov a príhod, nadovšetko však láska a porozumenie pre svet malých, 

pochopenie detskej duše. ... Živé a plastické sú opisy detských hier, reálne 

a zaujímavé vzťahy medzi deťmi a pútavo vykreslená príroda. Autor tu 
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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. Autor sa úplne vžil do sveta detí, do ich 

psychológie“ (Mišianik et al., 1962, s. 560 – 561).    

A. Mráz na začiatku 60. rokov považoval Zbojnícku mladosť za azda 

najčítanejšie a najpopulárnejšie dielo slovenskej umeleckej prózy z tridsiatych 

rokov. V knihe je „všetko vyrozprávané rečou, ktorá nestratila apel svojej 

pôvodnosti a prirodzenosti. Nič učeného, vyumelkovaného, literátskeho nie je 

v jej základných kvalitách, strháva ťa svojou spontánnosťou a svojou 

emotívnosťou. Spieva. Raduje sa. A očistne pôsobí. Len skrze poetické čaro 

Ondrejovovho rozprávania dostaneš sa ja k iným kvalitám, ... k poznávacím 

alebo technicko-kompozičným“ (1962, s. 16).  

Podľa  J. Poliaka a Z. Klátika (1963, s. 103) sa kniha pod ťarchou 

spisovateľových skľúčujúcich životných poznaní stala „spevom radosti 

a pohody, ale zároveň aj vášnivým sociálnym protestom a obžalobou“ a  patrí 

„k najväčším víťazstvám slovenskej literatúry o deťoch, ... kyprí v srdciach detí 

pôdu pre citlivý pomer k prírode, pre priamosť a odvahu, pre kamarátsku 

vernosť a ľudskú hrdosť – teda pre vlastnosti, ktoré aj pre budúcnosť ostávajú 

znamienkami ľudskosti.“ Aj z toho dôvodu ju považujú za klasické dielo 

detskej literatúry (1963, s. 105). 

J. Poliak vidí umeleckú hodnotu knihy Zbojnícka mladosť v tom, že 

v nej Ondrejov zosnoval takú podobu života a detstva, ktorá je syntézou jeho 

spomienky a snovej vidiny. Do Jergušovho osudu autor premietol i svoj 

dobový pocit a názor na svet a vyspieval v ňom i „ svoju labutiu pieseň 

slovenského zbojníctva.“ J. Poliak súčasne vyslovil názor, že také 

spomienkové diela, akým je aj Ondrejovova Zbojnícka mladosť, sa dostávajú 
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„až na prah našej súčasnosti“ a  „v ničom nezaostávajú za tým najlepším 

z minulosti“ (1963, s. 81, 83).  

Podľa Z. Klátika sa v knihe nenachádza sociálna analýza ani pokus 

o prienik do vnútorného života postáv, ani sa nerozvíjajú ideové alebo 

filozofické konštrukcie. „Všetko úsilie je sústredené na čo najplastickejšie 

zachytenie vonkajšieho prejavu ľudí i prírody, predmetno-zmyslovej podoby 

epického sveta“ (1969b, s. 119). Autor je toho názoru, že Ondrejovova tvorba 

pre deti a mládež je tematicky a  žánrovo variabilná a „vzácne homogénna v 

tom podstatnom: v postoji k životu a svetu, v rozlišovaní jeho záporných 

a kladných stránok, v gnozeologickom základe jeho umeleckých obrazov...“. Z. 

Klátik ďalej konštatuje, že práve Zbojnícka mladosť je svojím detským 

protagonistom a detským aspektom „priam ideálnym spojovacím mostom 

medzi Ondrejovovými intencionálne detskými a nedetskými dielami.“ V tejto 

súvislosti autor poukázal aj na to, že Ondrejovovo umelecké riešenie 

nastolených problémov v Zbojníckej mladosti je „netragické a zmierlivé, 

hľadajúce rovnováhu a harmóniu.“  V knihe vládne svet „harmónie a jasu,“ 

v ktorom „od začiatku do konca dominujú jeho svetlé stránky“ (1969b, s. 79). 

Dobová literárna kritika videla v ideovom vyznení Zbojníckej 

mladosti a jej sociálnom proteste hlavný dôvod „omilostenia tohto diela aj 

v rokoch päťdesiatych, keď sa priraďovalo k skupine tzv. sociálnych románov, 

podnietených narastaním triednych rozporov v tridsiatych rokoch. Kritika 

kapitalizmu a odhalenie vykorisťovania pracujúcich vo fabrikách, kde sa 

zneužívala dokonca aj detská práca, bolo pokladané za najsilnejšiu ideovú 

stránku Ondrejovovho románu. Tým bola Zbojnícka mladosť dodatočne 

zaradená do línie sociálne bojujúcich diel, ktorej ideové a umelecké vrcholky 

predstavovali romány P. Jilemnického a F. Kráľa“ (Klátik, 1969b, s. 114). 

Podľa Z. Klátika sa Ondrejovova Zbojnícka mladosť „vylupuje z radu 

sociálnych románov ... odlišným pochopením človeka, hrdinu. Namiesto 
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kolektívneho hrdinu je tu mocný, ideálny jedinec, prevyšujúci svoje ľudské 

okolie. Nie „nadčlovek“, ale opäť básnický symbol, zjednocovateľ v jedinom 

umeleckom obraze sily a schopnosti mnohých, ich túžby a predstavy. .. V tomto 

zmysle možno hovoriť o zbojníckej mladosti ako o mýte oslobodeného človeka. 

Tá ustavičná túžba „letieť ako vták“ a mať „krídla“ je iba detským  a ľudovo-

rozprávkovým slovníkom vyjadrená snaha po odpútaní sa a oslobodení od 

všetkých príťaží, nízkostí a malicherností, od zviazanosti konvenciami, za plné 

rozvinutie vnútorných ľudských síl“ (1969b, s. 118 – 119).       

K. Wlachovský pri spomienke na nedožité sedemdesiatiny Ľuda 

Ondrejova hodnotí Zbojnícku mladosť ako „vzácnu knihu,“ ktorá upozorňuje  

„človeka – najmä mladého človeka – na to, že i preňho jestvujú v živote 

tajomstvá, ktoré hodno objavovať, pestovať i uchovávať. Ba upozorňuje i na 

to, kde a pod ktorými „kameňmi“ ležia. V Zbojníckej mladosti je všetko prosté 

i veľkolepé“  (1971, s. 4).   

A. Šebestová-Fischerová na základe skúmania Ondrejovovej poetiky 

lyrizovanej prózy konštatovala, že v Zbojníckej mladosti sa uplatnila 

predovšetkým „Ondrejovova zvláštna schopnosť „líčiť “, opisovať prírodné 

scenérie, „živú“ i mŕtvu prírodu ako dynamický živel. Na tomto štylizovanom 

opise prírodných scenérií spočíva estetická hodnota Zbojníckej mladosti, jej 

nóvum a originálnosť v slovenskej literatúre. ... Zbojnícku mladosť považujem 

za rovnako reprezantatívne dielo lyrizovanej prózy ... Aj v tomto románe sa 

svojským a umelecky účinným spôsobom spodobuje onen základný princíp 

lyrizovanej prózy, „spor“ lyrických a epických prvkov“ (1969, s. 61 – 62).    

J. Števček sa o prvých dvoch knihách Ondrejovovej trilógie vyjadril,  

že sú to jasavé a optimistické diela o dôvere a dôverčivosti. „Ak sa teda 

pýtame, čo je Zbojnícka mladosť, nemôžeme jednoducho povedať, že je to len 

návrat k detstvu a k jeho dobrej prírode. To by bolo málo. Zbojnícka mladosť 

a Jerguš Lapin je liečba, je dobrý duch, zápasiaci v umelcovi so silami zla. 
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A pre nás je Ondrejovova próza onen „zelený skorocel“, ktorý márne hľadal 

Martin Nociar, skorocel liečiaci rany“ (1973, s. 135 – 136). 

Z. Klátik sa po čase opäť vracia k Ondrejovovej knihe Zbojnícka 

mladosť, aby zdôraznil význam básnikovho oživovania ľudového zbojníckeho 

mýtu. Podľa Z. Klátika zbojníctvo v románe nie je „detským snom alebo hrou, 

a teda ani rozprávkovo-hravou detskou anticipáciou budúcej formy boja, ... ale 

má charakter individuálnej, živelnej vzbury, a preto ho možno pokladať za 

anachronizmus“  (1975, s. 88). 

M. Rúfus nazval Zbojnícku mladosť „evergreenom slovenskej 

literatúry,“ K. Jarunková ju hodnotí ako dielo, v ktorom je všetko – „smútok 

mladosti, tieseň z doliehajúceho sveta dospelých, i nezničiteľný jas detstva“ 

a pre J. Poliaka je to skutočný „skvost modernej slovenskej literatúry. S rokmi 

z jej krásy neubúda. Skôr naopak“ (Poliak, 1976, s. 8). 

Na čítanie knihy Zbojnícka mladosť v detstve si J. Poliak zaspomínal 

takto: „... kniha ma upútala, no nevedel som prečo, keďže súvislého 

a napínavého deja, akému som ja v tom čase dával prednosť nadovšetko, v nej 

nebolo. Len dosť voľný sled drobných obrázkov zo života vrchovského chlapca. 

Ani pri najlepšej vôli nemôžem však povedať, že už ako chlapec vedel som 

vychutnať krásy tohto diela. ... Cítil som, že ku knihe sa budem musieť vrátiť 

a vracať, keď budem pre ňu zrelší“ (1976, s. 8). 

Literárny historik O. Sliacky vyzdvihol v Ondrejovovom románe 

Zbojnícka mladosť novú formu v štýle a kompozícii, ktorú nazval „mozaiková 

kompozícia.“ Podľa neho je nielen odrazom pestrosti a hravosti detstva, ale 

smeruje k zrovnoprávneniu detailu s veľkým celkom, čím chce autor 

dosiahnuť a ukázať krásu života v jeho rozmanitosti a bohatstve jednotlivostí 

(1979, s. 199). Táto nová forma si podľa O. Sliackeho vyžaduje „metaforické 

čítanie,“ lebo celé rozprávanie autor prenáša do roviny symbolu. Obraz 

primitívneho života vrchárskych ľudí „konkrétno-zmyslovou šifrou na 
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vyjadrenie predstavy o ideálnom svete, v ktorom vládnu najušľachtilejšie 

hodnoty: priateľstvo, láska, odvaha, krása, telesné i duševné zdravie a sila.“  

Zbojnícku mladosť považuje O. Sliacky za vrcholné dielo Ondrejovovej 

detskej tvorby a konštatuje, že autor sa „pri písaní románu neobmedzoval 

vekovou adresnosťou, dielo sa stalo obľúbeným čítaním detí a mládeže, 

zaradilo sa do ich reprezentatívneho repertoáru“ (1979, s. 199 – 200).  

  

Na začiatku 80. rokov Zbojnícka mladosť opäť priťahuje pozornosť 

J. Poliaka. Jej umeleckú hodnotu odvodzuje z motívu detstva, ktoré pre autora 

symbolizovalo mravnú čistotu a úprimnosť, „akoby si bol Ondrejov pri písaní 

tohto diela prepožičal od detí ich zrak a srdcia.“ To spôsobilo, že „Zbojnícka 

mladosť svojimi umeleckými hodnotami a svojím umeleckým novátorstvom 

ďaleko prekračovala rámec bežného detského čítania, autor i redaktor ju 

pustili radšej do sveta bez nejakého vekového určenia alebo ohraničenia.“ 

Netrvalo dlho a Zbojnícku mladosť objavili detskí čitatelia. Podľa J. Poliaka 

by sa „dobrým literárnym dielam nemali vopred dávať vekovo-adresné 

nálepky. Svojich ozajstných adresátov si každé dielo najlepšie nájde samo.“ 

Vhodným príkladom je práve  Zbojnícka mladosť. Očarila nielen detského, 

ale aj dospelého čitateľa, pre ktorého bola niečím podobným ako pre jej autora 

– „návratom k prameňom vlastného ja, osviežením už otupeného zmyslu pre 

krásu v prírode a v ľudských vzťahoch“ (1980, s. 30 – 31).       

J. Čertík odporúča deťom prečítať si Ondrejovovu knihu Zbojnícka 

mladosť a upozorňuje detského čitateľa na rozprávačské majstrovstvo 

spisovateľa: „Uvidíte, že vedel  písať  tak  pekne,  až  sa  vám  pri  čítaní  

zatajuje  dych“  (1980/1981, s. 2).   

Podľa M. Gašparíka je Zbojnícka mladosť stále najvýznamnejšie 

dielo Ľuda Ondrejova, ktoré „sa pomaly blíži k druhej desiatke vydaní a patrí 

medzi naše najprekladanejšie diela.“ Autor pripomína, že kniha už vyšla 
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v češtine, ruštine, ukrajinčine, maďarčine, slovinčine, nemčine a ukážka z nej 

aj v angličtine (1981, s. 49).  

S. Rakús poukázal na uplatňovanie druhového synkretizmu 

v Zbojníckej mladosti: „... ide tu o nenápadné, organické a funkčné spájanie 

lyrického, epického a dramatického prvku, pričom najúčinnejší,  takmer  

splývavý,    je  vzťah  lyrického  a  epického“ (1982,  s. 69 – 70).   

Podľa D. Mikolaja je Zbojnícka mladosť „takmer čistý, číry príbeh, 

vovádzajúci i dospelého čitateľa do detského sveta s takou presvedčivosťou, 

vrúcnosťou a úprimnosťou, že nechtiac vidíme, počujeme i cítime Ondrejovov 

svet ako celkom vlastný. Bez výhrad veríme, že spisovateľ je chlapcom, že 

chlapec je i čitateľ a čitateľ že by mohol byť aj spisovateľom, lebo tiež zažil 

niečo podobne mocné a neopakovateľné, že žil v podobne hmatateľnom 

a zároveň slovami úžasne ťažko postihnuteľnom svete. V svete detstva, 

nenahraditeľného priateľstva, lásky a slobody“ (1982, s. 21).  

Anonymný autor -LČ- napísal recenziu nového vydania Ondrejovovej 

knihy Zbojnícka mladosť, ktorá vychádza v roku 1982 vo vydavateľstve 

Tatran v Bratislave s ilustráciami Ľ. Kellenbergera a doslovom od J. Števčeka. 

Recenzent píše: „Sú diela, ku ktorým sa čitatelia radi vracajú, a ktorých 

hodnotu objavujú vždy nové a nové generácie. Jedným z takýchto diel je aj 

Zbojnícka mladosť Ľuda Ondrejova. ... Ľudo Ondrejov hľadal životné hodnoty, 

harmóniu medzi ľuďmi, harmóniu človeka a prírody. V konkrétnom živote ju 

nenašiel. Jeho zbojnícka mladosť, ale nielen ona, je skôr zhmotnením 

autorských túžob a krásnych spomienok na detstvo a mladosť ako 

analyzujúcou štúdiou vtedajšej doby. Zbojnícka mladosť vychádza opäť, aby 

potešila starších i mladších čitateľov. Je to dielo nevyčerpávajúce svoj obsah 

po jednom prečítaní, a preto majúce čo povedať čitateľovi niečo nové vždy 

a v každom čase“ (Nové knihy, 1982, č. 32 – 33, s. 6).   
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Literárny vedec J. Števček skúmal v 80. rokoch trilógiu Ondrejova 

ako zlomky eposu a konštatoval, že Zbojnícka mladosť sa v kontexte detskej 

literatúry javí ako estetické kritérium, ako „nekončene krásna a pravdivá 

báseň detstva.“ V súvislosti s touto knihou  Ľuda Ondrejova potvrdzuje 

zistenie modernej literárnej vedy o inkarnovaní básnika do podoby dieťaťa, 

ktoré potom spätne pôsobí na epické pásmo diela, keďže „pohľad dieťaťa na 

svet je analógiou ozvláštnenia, najcharakteristickejšieho znaku poézie“ (1983, 

s. 200 – 201).  

Je pochopiteľné, že E. Paulinyho zaujala najmä jazyková stránka  

Ondrejovových románov Zbojnícka mladosť a  Jerguš Lapin.  Pri 

jazykovej analýze Zbojníckej mladosti nenašiel žiadnu chybu. Naopak román 

Jerguš Lapin je podľa neho „kompozične nie scelený, umelec ho nespracoval 

podľa jednotného plánu“ (1983, s. 24).       

Podľa A. Bagina Ondrejovovo vrcholné dielo Zbojnícka mladosť 

vzniklo „na báze detstva a prírody. ... Bytostný vzťah k prírode charakterizuje 

najmä ústrednú postavu Jerguša Lapina, ktorý jej rozumie až natoľko, že jeho 

komaráti to pokladajú za čarodejníctvo a nazývajú ho čudným chlapcom“ 

(1984, s. 515).  

Na genetickú príbuznosť knihy Zbojnícka mladosť s lyricky 

štylizovaným denníkom Martin Nociar Jakubovie upozorňuje K. Rosenbaum, 

podľa ktorého „zobrazenie hrdinovho detstva dáva autorovi možnosť zmyslovo 

konkretizovať vlastnú víziu o ľudskom osude. Konfrontácia motívov „mladosť“ 

a „zbojníctvo“ prerastá do mýtu  o  prirodzenom,  ničím  neskalenom  

slobodnom  bytí“ (1984b, s. 476).   

 Podľa O. Sliackeho Ondrejovova kniha Zbojnícka mladosť ako prvá 

časť vrchárskej trilógie Slnko vystúpilo nad hory nie je produktom 

intencionálnej tvorby pre deti, je dielom, ktoré „do detského čitateľského 

kontextu vstúpilo dodatočne. Ibaže s takou ideovo-estetickou intenzitou, 
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stelesňujúcou súčasne i predstavy o umeleckej knihe pre deti, že sa stalo 

jedným z diel, konštitujúcich tvorbu pre deti a mládež ako literárny artefakt“ 

(1986, s. 20 – 21).  

A. Maťovčík upozorňuje na skutočnosť, že autorovi Zbojníckej 

mladosti sa dostalo „veľa priateľských ohlasov, úprimných vyznaní, plných 

obdivu k jeho dielu. Jeden z takých obdivov vyjadruje aj list neznámej 

dievčenskej duše, možno trocha prostoduchý, ale tým úprimnejší“ (1986a, s. 

148). 

Štýl umeleckej metódy Ľuda Ondrejova v Zbojníckej mladosti zaujal 

aj G. Horáka, ktorý osobitne vyzdvihol „personifikáciu prírodných javov 

a jednotlivín, tlmenie dynamiky (akčnosti) činností a ustálené používanie 

gramatickej osoby – plurál úcty“ (1986, s. 4).   

Aj J. Findra  pozoruje štýl Ondrejova ako rozprávača a vyslovuje 

názor, že autor „improvizuje, zahľadený je na jednotlivosť, na detail, ktorý 

jemne prekreslí, nemysliac na celok. A tak Ondrejov je schopný, výnimočne 

schopný opísať jednotlivé deje i jednotlivé javy prírody, ako aj čiastkové 

zážitky človeka tak, že každý jednotlivo – a teda izolovane – sa nám natrvalo 

vryje do pamäti. ... Preto platí, že Zbojnícku mladosť možno čítať od 

ktoréhokoľvek príbehu; tieto epické miniatúry nie sú totiž podriadené logike 

rozvíjania príbehu ako epicky, sujetovo-kompozične štruktúrovanému celku. 

Ani Jerguš, hlavná postava Zbojníckej mladosti, nie je nositeľom takto sa 

rozvíjajúceho príbehu, je iba v centre minipríbehov, zasadených do tajomného 

sveta očarujúcej prírody videnej detskými očami“ (1987, s. 66).  

E. Gombala vníma Ľuda Ondrejova v kontexte slovenskej lyrizovanej 

prózy či prózy naturizmu ako zobrazovateľa „predovšetkým ešte stále dobrého 

sveta detstva, v lyrike je to drsný svet dospelosti, ktorý na básnika tlačí 

príznačnými ťarchami prítomnosti,  a z  nich  najťažšou  je  ťarcha  strateného  

detstva“  (1988, s. 85).  
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Podobný názor vyslovuje Z. Kasáč, ktorý za rozhodujúci inšpiračný 

zdroj  v tvorivej metóde Ľuda Ondrejova považuje autentickú skúsenosť, 

zážitkový komplex z detstva a mladosti. Ondrejov podľa neho napísal 

Zbojnícku mladosť v čase vrcholného vzopätia svojho talentu, uprostred 

tridsiatych rokov, preto nie div, že mu priniesla neopakovateľný úspech. 

V knihe autor „prehovoril svojou psychickou materčinou, založenou na 

obdivuhodne sviežej zmyslovosti, romatizujúcej atmosfére detstva a funkčnej 

lyrizácii jazykových prostriedkov“ (1988, s. 61). 

Aj podľa J. Kopála Ondrejov pri písaní románu Zbojnícka mladosť 

vychádzal z detstva, čo mu umožnilo vytvoriť „prirodzený, a tým aj pravdivý 

typ detského hrdinu a osnovať pôsobivý sujet.“  Autor do príbehu detskej 

postavy – do sveta jej predstáv, cítenia, myslenia, životných túžob, potrieb, 

postojov i možností vložil aj vlastnú skúsenosť dospelého človeka, „isté 

životné posolstvo, ktoré vyplýva z hodnotenia životnej, a teda i sociálnej 

skutočnosti detí i dospelých.“ Podľa J. Kopála je detstvo a detský svet pre 

Ondrejovov tvorivý autorský subjekt „synonymom pozitívnych hodnôt života, 

mravnej čistoty, úprimnosti a citlivosti na krivdu, pretvárku a lož. 

Objavovaním a autorskými postojmi k prírodnej a spoločenskej realite sa 

detstvo v Ondrejovovej tvorbe stáva kontrapunktom sveta dospelých.“  V tom 

podľa názoru J. Kopála nachádzame ideovo-umelecké posolstvo Zbojníckej 

mladosti aj pre budúce generácie čitateľov (1988, s. 93 – 94).    

P. Liba sa zaoberá problematikou ondrejovovského čitateľa 

a zdôrazňuje, že „medzi dobovým čitateľským publikom a adresátom diela je 

ekvivalentný vzťah. Adresát je vždy výberom čitateľského typu z recepčnej 

skupiny alebo okruhu, na ktoré sa autor odvoláva a ktorým v prvom rade 

predkladá svoje dielo.“  P. Liba vyvodzuje z diela Ľuda Ondrejova štyri 

podoby vnútrotextového čitateľa a súčasne predkladá dvojaké   čítanie   a  
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 dvojakú   interpretáciu   Zbojníckej   mladosti  (1988, s. 118 – 121), ktorá je 

pre nás aktuálna najmä v didaktickej komunikácii. 

I. Plintovič konštatuje, že v Zbojníckej mladosti sa  dialekticky 

stretáva „jergušovské s ondrejovovským, osobné s nadoosobným a všeľudským, 

epické s lyrickým a pravdivé s krásnym, respektíve krásne s pravdivým. ... 

Zbojnícka mladosť sa tiež vyznačuje spojenectvom, alianciou krásy a pravdy, 

vyznačuje sa dialektickou jednotou ideovoestetických zložiek a tvárnych 

postupov i výrazových prostriedkov.“ Podľa I. Plintoviča Zbojnícka mladosť 

patrí jednak medzi najvýznamnejšie diela našej naturistickej prózy, jednak do 

základného fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež a „neprestajne 

očarúva a vzrušuje najmä „malých“ čitateľov, ktorí sa v nej stretajú, 

zoznamujú s Jergušom Lapinom, svojím dobrým, družným a dôverným 

kamarátom. Očarúva a vzrušuje však i dospelých čitateľov, evokuje v nich 

spomienky na detstvo. Sú to spomienky, ktoré „poľudšťujú“, v nich a cez ne sa 

dospelí čitatelia, neraz odtúlaní a „rozblúdení“, vracajú sami sebe“ (Plintovič, 

1988, s. 49 – 50).  I. Plintovič považuje Zbojnícku mladosť za „vrcholnú kótu 

na tvorivej ceste Ľuda Ondrejova,“ ktorá očarila najmä „mýtickým obrazom 

detstva a dediny, dedinského detstva, hôr a hôľ, vrchárskej voľnosti 

a vrchovskej slobody“ (1997, s. 133).  

S. Šmatlák hodnotí Ondrejovov román Zbojnícka mladosť ako 

„časovo prvé, svojím spôsobom konštitutívne dielo tej nadindividuálnej 

tvorivej tendencie v modernej slovenskej próze, ktorá sa označuje termínom 

naturizmus (od slova natura = príroda), kde sa na motivickom pláne diania 

prejavuje organická jednota človeka a prírody celkom očividne“ (Šmatlák, 

1999, s. 440).  Tematizáciou detstva sa kniha, pôvodne určená dospelým 

čitateľom, dostala do základného fondu čítania pre deti a mládež, konštatuje S. 

Šmatlák  (1999, s. 484).   
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V Slovníku slovenských spisovateľov (Mikula et al., 1999, s. 337) sa 

pri Zbojníckej mladosti dočítame, že autor v knihe „heroizuje vzdor 

a odbojnosť a zdôrazňuje hodnotu naivno-lyrického (detského) pohľadu na 

svet.“   

H. Kubišová porovnávaním výskytu jednotlivých druhov viet a ich 

sémantiky v Ondrejovovej trilógii dospela k záveru, že práve Zbojnícku 

mladosť charakterizuje „nízky stupeň kohézie textu.“ Jednoduchá a pravidelná 

výstavba textu je podľa autorky v súlade s recepčnými možnosťami detského 

príjemcu (2001, s. 25). 

V Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia (2002, s. 343) sa 

uvádza, že Zbojnícka mladosť je najúspešnejším Ondrejovovým románom. 

Kniha patrí do klasického fondu slovenského literárneho naturizmu.  

 

Novodobé žánrové pomenovania prózy Zbojnícka mladosť 

 románová skica (Mišianik et al., s. 560); 

 román o detstve Jerguša Lapina (Poliak – Klátik, 1963, s. 103); 

 senzualistický román (Klátik, 1969b, s. 119); 

 románové pásmo (Poliak, 1970, s. 259); 

 mozaika, sled temer samostatných kapitol – noviel (Klátik, 1971, s. 

22 – 23); 

 román, v ktorom sa v optimálnej podobe stretli lyrické a epické 

zložky autorovho literárneho naturelu (Rosenbaum, 1984b, s. 476); 

 emocionálne podfarbená románová kronika či román (Rosenbaum, 

1984b, s. 476); 

  románová tematizácia detstva (Šmatlák, S., 1999, s. 484); 

 legendicko-baladické dielo (Mikula, 1999, s. 337).  
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Keď pôjdeš horou 

J. Poliak ako prvý zareagoval na knižné vydanie poslednej 

Ondrejovovej knihy Keď pôjdeš horou. Titul vyšiel vo vydavateľstve Mladé 

letá v Bratislave po autorovej smrti v roku 1963. V recenzii knihy ju autor 

stavia do radu tých publikácií, ktoré „prekračujú doterajšie hranice pôsobnosti 

knihy a rozširujú jej funkcie.“ Podľa J. Poliaka sa Ondrejov – znalec prírody, 

veľký lyrik a epik „naposledy prihovoril deťom svojimi jadrnými, zvučne 

znejúcimi vetami, v ktorých je ukryté posolstvo činorodej lásky k  živej prírode 

našej krajiny“ (1964, s. 226 – 227).   

Aj O. Sliacky napísal krátku recenziu o poslednej Ondrejovovej 

knižke pre deti Keď pôjdeš horou. Vyjadril v nej prekvapenie nad tým, že 

kniha je „návratom do autorovho vlastného sveta. Ak však prv prichádzal sem 

hnaný trýznivým tuláckym nepokojom, tento návrat má už iba podobu pokojnej 

školskej exkurzie, ktorej efektívnosť je závislá na množstve novo osvojených 

základných faktov. Niekedy až takých základných, že už ide len o ich utvrdenie 

(VŔBA ...). Teda málo na botaniku a dosť na ohrozenie autorovej „koncepcie 

detskej literatúry.“ Ondrejovova posledná (posmrtne vydaná) knižka 

nenarušuje jeho uzavreté sformované dielo. Nedopĺňa ho. A ak v niektorých 

častiach (JAVOR ...) zaznie ten tajuplný, rozprávkový tón, je to už len tichá 

ozvena“ (1964, s. 4).   

Po reedícii Ondrejovovej knihy Keď pôjdeš horou v roku 1982 vo 

vydavateľstve Mladé letá v Bratislave uverejnila svoju recenziu prózy M. 

Felixová. Upozorňuje v nej, že titul je síce určený na mimočítankové čítanie 

pre žiakov 3. ročníka ZŠ, ale dá sa využiť aj pri práci s päť-šesťročnými  

deťmi: „... útla knižočka Ľuda Ondrejova odhaľuje deťom práve rozmanitosť 

a bohatstvo našich lesov. Krátkymi textami ich oboznamuje s jednotlivými 

druhmi stromov, ktoré možno vidieť na prechádzkach našou prírodou. Vždy 

upozorní, čo je pre ne charakteristické, čím sa líšia od iných stromov a na čo 

 140



sa prípadne využívajú. Nie sú to však len strohé, „učebnicové“ informácie. 

Texty obsahujú i kúsok poézie a precíteného vzťahu spisovateľa. Práve táto ich 

stránka je pôsobivá a podporuje spolu s osvojovaním poznatkov i utváranie 

citového vzťahu k prírode. ... Cieľ svojej knihy autor naznačil v úvodnom 

príhovore deťom. Chce ich naučiť poznávať a vnímať okolitú prírodu, cítiť jej 

život. A v neposlednom rade aj citlivo sa k nej správať a chrániť ju. ... Rovnako 

dôležitou súčasťou knihy sú farebné ilustrácie Richarda Bláhu“ (1983, s. 31).

   

Koncom 80. rokov sa ku knihe Keď pôjdeš horou opäť vrátil O. 

Sliacky.  Podľa neho Ondrejov podľahol utilitárnemu zámeru vydavateľstva, 

ale „okrem konštatujúcich oznamov vytvoril aj impresie, v ktorých náučný 

zreteľ vyjadril implicitne cez lyrický zážitok (breza, javor), vyjadrujúci jeho 

očarenosť prírodným živlom“ (Sliacky, 1986,  s. 4). V porovnaní s ostatnou 

literárnou tvorbou Ľuda Ondrejova pre deti a mládež je táto próza „len 

literárnou kuriozitou“ (1990, s. 163). 

 

Novodobé žánrové pomenovania prózy Keď pôjdeš horou 

 krátke lyrické výpovede o rôznych druhoch našich stromov (Poliak, 

1964, s. 226 – 227);   

 knižka pre deti (Sliacky, 1964, s. 4); 

 zbierka umelecko-informatívnych mikrotextov (Sliacky, 1986, s. 22; 

tiež 1990, s. 163). 

  

 

 Nový  syntetický  vedecko-výskumný pohľad na spisovateľa ako 

významného predstaviteľa literatúry pre deti a mládež na Slovensku 

nachádzame v dvoch knižných monografických prácach  o  Ľudovi  

Ondrejovovi.   
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Autor prvej monografie Ondrejovov mýtus o slobode (1969b, 208 s.), 

literárny vedec Z. Klátik, svojskou analyticko-interpretačnou metódou podáva 

druhovú typológiu literárnej tvorby Ľuda Ondrejova pre detských i dospelých 

čitateľov. Osobitnú pozornosť venuje práve Ondrejovovej tvorbe pre deti 

a mládež, ktorá je podľa neho „dôležitou etapou v autorovom vývine,“ 

a súčasne predstavuje „spojujúce ohnivko medzi jeho poéziou a románovou 

prózou.“ Už na sklonku 60. rokov 20. storočia Z. Klátik naznačuje, že Ľudo 

Ondrejov má v detskej tvorbe na zreteli detského čitateľa a zohľadňuje detský 

aspekt: „Ondrejovova poviedková tvorba pre deti je temer vo všetkých 

aspektoch poznačená ... aj zrážkou poetickosti prírody, jej krás a zvláštností, 

s didaktizmom a zhovievavým, mentorským vzťahom k detskému čitateľovi“ a 

pre tohto čitateľa hľadal vhodný tvar, ktorý by „organicky zjednocoval detský 

zmysel pre realitu, predmetnosť a konkrétnosť s rovnako silným záujmom 

o nepoznané, ireálne a snové“ (1969b, s. 36 – 37).  

 Literárny historik A. Maťovčík je autorom druhej knižnej monografie 

o Ľudovi Ondrejovovi, ktorá vyšla o sedemnásť rokov neskôr pod názvom 

Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov s podtitulom Život a dielo 

v dokumentoch (1986a, 240 s.). A. Maťovčík na základe štúdia 

dokumentárnych materiálov a z pohľadu nových spoločensko-ekonomických 

a kultúrnych podmienok doby približuje ľudskú osobnosť Ľuda Ondrejova, 

jeho životný príbeh i literárnu tvorbu pre deti i dospelých. A. Maťovčík  

považuje Ľuda Ondrejova za spisovateľa pre deti a mládež. V monografii 

sprostredkúva neznáme  informácie o okolnostiach, ktoré Ľuda Ondrejova 

priviedli k detskej tvorbe. Predovšetkým sa dosť podrobne zmieňuje o jeho 

plánovanej ceste do Afriky. Maťovčíkov pohľad na Ľuda Ondrejova je však 

skôr biografický než literárnohistorický. Svedčia o tom aj jeho záverečné 

slová: „Nie všetky životné úseky spisovateľa bolo možno doložiť a spracovať 

presne a podrobne, ba zostávajú ešte stále neosvetlené roky a súvislosti, ku 
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ktorým niet dokladov a kde sa osudy tvorcu dajú len vytušiť. Tu nám bolo často 

jediným vodidlom literárne dielo ako prameň poznania. ... Zmyslom nášho 

pohľadu je ... prispieť k poznaniu životných osudov spisovateľa a priblížiť jeho 

literárny odkaz“ (1986a, s. 231 – 233). Súčasťou monografie A. Maťovčíka je 

aj Kalendárium života a tvorby spisovateľa Ľuda Ondrejova.          

 

Prvý podrobnejší portrét spisovateľa Ľuda Ondrejova, ktorý knižne 

vychádza krátko po náhlej smrti spisovateľa, nachádzame v Dejinách 

slovenskej literatúry  (Mišianik, et al., 1962, s. 558 – 562). Pod heslom Ľudo 

Ondrejov je žánrová klasifikácia autorovej tvorby pre mládež, členená na 

samostatné rozprávky s čiastočne fantastickým obsahom   (Rozprávky  z  hôr,   

Tátoš  a  človek,   O  zlatej  jaskyni)   a  dobrodružno-cestopisné knihy 

(Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine). Román Zbojnícka 

mladosť (1936) nie je považovaný za detskú literatúru, ale uvádza sa pri ňom, 

že spisovateľ svojským spôsobom dokázal zohľadňovať detský aspekt. 

Autori J. Poliak a Z. Klátik v knihe O literatúre pre mládež. 

Učebnica pre pedagogické inštitúty (1963, s. 101 – 105) predstavujú Ľuda 

Ondrejova najmä ako autora pre deti a mládež. Ondrejovove detské knihy 

vnímajú v jednote s autorovou tvorbou pre dospelých čitateľov, lebo aj v nich 

nastolil protirečivý pomer k modernej civilizácii, k mestu a prírode a „riešil 

pálčivé osobné problémy, apeloval na svedomie ľudí, ako aj dielami 

„nedetskými.“ “  

 S odstupom niekoľkých rokov zásluhou O. Sliackeho a kolektívu 

autorov vychádza Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež spolu 

s heslom Ondrejov, Ľudo (1979, s. 197 – 200). Portrét spisovateľa Ľuda 

Ondrejova a charakteristiku jeho kníh pre deti a mládež spracoval Z. Klátik 

s kompletnou bibliografiou diela a odporúčanou literatúrou. V hodnotiacom 

závere konštatuje, že „Ondrejovova tvorba má základný význam pre vývin 
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viacerých druhov novodobej slovenskej prózy pre mládež“ (O. Sliacky, 1979, 

s. 200). 

  

V 80. rokoch 20. storočia vychádza päť významných 

literárnovedných kníh, v ktorých slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov figuruje 

aj ako autor literárnej tvorby pre deti a mládež. Ide o nasledujúce tituly:  

Epické žánre v literatúre pre mládež od J. Sedláka (1981) – román 

Zbojnícka mladosť je tu považovaný za súčasť ostatnej Ondrejovovej tvorby 

pre deti a mládež (1981, s. 296 – 299).  

Dejiny slovenskej literatúry od M. Pišúta a kolektívu autorov – heslo 

Ľudo Ondrejov spracoval A. Bagin a predstavil v ňom sedem kníh autora pre 

deti a mládež (1984, s. 513 – 516). 

Dejiny slovenskej literatúry V. od K. Rosenbauma a kolektívu 

autorov v hesle Ľudo Ondrejov (1984) od O. Čepana nachádzame podrobný 

portrét umeleckej tvorby spisovateľa, predstaviteľa prózy naturizmu pre 

dospelých i detských príjemcov (1984, s. 708 – 717). „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“ (1984, s. 713). J. Kopál  venuje 

Ondrejovovi pozornosť ako predstaviteľovi literatúry pre deti v rokoch 1918 – 

1945 (1984, s. 797-816). Ľudo Ondrejov v procese vývinu slovenskej detskej 

literatúry je zaradený k spisovateľom, ktorí prekonávali jej tradičný utilitárny 

model zavádzaním umeleckých kritérií, konfrontujúcich život a svet 

s detskými predstavami a túžbami. „Aspekt mladých a jemu primerané videnie 

sveta prenikali do umeleckého ustrojenia týchto kníh o deťoch tak, že sa stali 
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mladým čitateľom blízke. Aktuálna čitateľská a kritická recepcia ich natrvalo 

začlenila do literatúry pre deti a mládež“ (Kopál, 1984, s. 808).   

Encyklopédia slovenských spisovateľov 1/A–O od K. Rosenbauma 

a kolektívu autorov v hesle Ľudo Ondrejov a  v stručnom portréte spisovateľa 

je predstavená aj autorova tvorba pre deti a mládež (1984, s. 475 – 477). 

 Literatúra pre deti a mládež od autorov J. Kopál, E. Tučná, E. 

Preložníková (1987) – do tematickej a žánrovej skladby literatúry pre deti 

a mládež v medzivojnovom období patrí podľa nich aj Ľudo Ondrejov a jeho 

detská tvorba, ktorou autor prispel k jej kvantitatívnym a kvalitatívnym 

premenám.  

 

 Na začiatku 90. rokov 20. storočia vychádzajú akademické Dejiny 

slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 od literárneho historika 

O. Sliackeho (1990). V hesle Ľudo Ondrejov (1990, s. 154 – 163) prinášajú 

druhovú a žánrovú charakteristiku autorovej tvorby pre deti a mládež. Podľa 

O. Sliackeho Ľudo Ondrejov „ideovo-esteticky jedinečným spôsobom prekonal 

tradičný model tvorby pre mládež,“ tým zasiahol do jej emancipačného 

procesu a stal sa „zakladateľskou osobnosťou  slovenskej  umeleckej  literatúry  

pre  deti  a  mládež“  (Sliacky, 1990, s. 154). Pri románe Zbojnícka mladosť 

autor potvrdzuje svoje názory z roku 1979, že toto dielo vstúpilo do detského 

čitateľského kontextu dodatočne, ale „s takou ideovo-estetickou intenzitou, ... 

že sa stalo jedným z diel, konštitujúcich tvorbu pre deti a mládež ako literárny 

artefakt“ (Sliacky, 1990, s. 161).  

 V roku 2005 zásluhou O. Sliackeho a kolektívu autorov vychádza 

v Bratislave v Literárnom informačnom centre novokoncipovaný Slovník 

slovenských spisovateľov pre deti a mládež s heslom slovenského spisovateľa 

Ľuda Ondrejova (2005, s. 243 – 246).  
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 S menom slovenského spisovateľa Ľuda Ondrejova ako autora 

literatúry pre deti a mládež, v ktorej zaujíma miesto priekopníka v 

zohľadňovaní detského aspektu a spoluzakladateľa jej umeleckej koncepcie, 

sme sa stretli aj v nasledujúcich knižných vydaniach:   

 Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). IV. 

zväzok, M - Q  od kolektívu autorov v hesle Ľudo Ondrejov (1990, 

s. 334 – 335);  

 Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež od Z. 

Stanislavovej (1998, s. 140, 141, 143);  

 Rukoväť literatúry od V. Žemberovej a kolektívu autorov (1998, s. 

76, 125); Dejiny slovenskej literatúry II. (19. storočie a prvá 

polovica 20. storočia) od S. Šmatláka a kolektívu autorov (1999, s. 

429 – 434);  

 Slovník slovenských spisovateľov od V. Mikulu a kolektívu autorov 

(1999, s. 336 – 337);  

 Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia od autorov A. 

Maťovčík, P. Cabadaj, A. Parenička, T. Winkler (2001, s. 342 – 343).    

 

 Záujem literárnej vedy o detskú tvorbu Ľuda Ondrejova potvrdzuje aj 

zistených 88 bibliografických odkazov na novodobé literárnovedné štúdie, 

v ktorých sa autori zaoberajú nielen biografiou Ľuda Ondrejova, ale aj 

genológiou, poetológiou, lingvisticko-štylistickou analýzou  a recepciou jeho 

diela z nového uhla pohľadu, z hľadiska zisťovania miery uplatňovania 

detského aspektu. Bližšie sa pozastavíme pri tých autoroch, ktorí zaznamenali 

prínos Ľuda Ondrejova do kontextu literatúry pre deti a mládež, a to nielen 

z radov literárnej vedy o detskej literatúre, ale aj z okruhu literárnych vedcov o 

literatúre pre dospelých.  
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J. Poliak sa v monografickej práci Literatúra, mládež, súčasnosť 

(1963a)  v kapitolách Návraty do detstva (1963a, s. 61 – 83) a Obrázky 

z prírody (1963a, s. 125 – 139) opäť pozastavuje pri obrazoch prírody a detstva 

v Ondrejovovej tvorbe, predovšetkým v románe Zbojnícka mladosť. V druhej 

monografickej práci Podoby a premeny literatúry pre mládež (1970) 

v kapitolách Tvorba ideálu a vzoru (1970, s. 246 – 255) a Labutia pieseň 

slovenského zbojníctva (1970, s. 256 – 268) sa autor zaoberá Ondrejovovou 

ľudskou i umeleckou osobnosťou, jeho tvorbou pre mládež a predovšetkým 

interpretáciou najúspešnejšieho románu Zbojnícka mladosť. 

J. Poliak publikuje aj odborné štúdie, v ktorých sa neustále vracia k 

motívom detstva a prírody v Ondrejovovej tvorbe pre mládež, 

k spisovateľovmu tvorivému pôsobeniu v Martine a predovšetkým k jeho 

vrcholnému románu Zbojnícka mladosť.  Ide o štúdie Návraty k detstvu 

a prírode (Čitateľ, 20, 1971b, č. 2, s. 65 – 66), Ľudo Ondrejov a Martin 

(Matičné čítanie, 4, 1971a, č. 15, s. 4), Básnik prírody a mladosti (Matičné 

čítanie, 9, 1976, č. 19, s. 8) a napokon Ľudo Ondrejov a literatúra pre deti 

a mládež (1980, s. 23 – 33).       

K posledným odborným knihám  J. Poliaka o problematike slovenskej 

detskej literatúry pre deti a mládež, ktorých súčasťou je aj syntetický pohľad 

na Ondrejovovu tvorbu pre detského čitateľa, patria tituly: Rozhovory 

o literatúre pre mládež (1978) a V službách detskej literatúry (1983).  

   

           Po vydaní monografie Ondrejovov mýtus o slobode (1969b) sa Z. 

Klátika  zaoberá Ondrejovovou cestopisnou tvorbou. Pozorovanú noetickú 

a estetickú líniu Ľuda Ondrejova predkladá v štúdii Cestopisná tvorba Ľuda 

Ondrejova (1969a, s. 91 – 95). Pri hodnotení vývinu slovenskej literatúry pre 

deti a mládež v medzivojnovom období v ďalších monografických prácach 

Krajina plná detstva. Hronského tvorba pre mládež (1971) a Slovo, kľúč 
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k detstvu (1975) Z. Klátik venuje osobitnú pozornosť Ľudovi Ondrejovovi 

a jeho románu Zbojnícka mladosť. 

 

Literárny historik O. Sliacky, autor kníh Slovník slovenských 

spisovateľov pre deti a mládež (1979), Dejiny slovenskej literatúry pre deti 

a mládež do roku 1945 (1990) a  Slovník slovenských spisovateľov pre deti 

a mládež (2005), v ktorých z literárnohistorického pohľadu hodnotí proces 

konštituovania slovenskej umeleckej detskej literatúry v medzivojnovom 

období, pripisuje dôležité miesto aj Ľudovi Ondrejovovi a jeho tvorbe pre deti 

a mládež. Spomínaný autor  z literárnoteoretického hľadiska nazerá na 

Ondrejovovu tvorbu v štúdiách Súčasná literatúra pre deti a mládež a jej 

literárna mladosť  (Sliacky, 1985, s. 67 – 73),  „Letieť ako vták“ čiže sen 

Ľuda Ondrejova (Sliacky, 1986, s.11 – 22), Vzdor ako túžba po spoločenskej 

identite v slovenskej próze pre deti a mládež (Sliacky, 1994, s. 61 – 68) 

a Kontúry periodizačného procesu v slovenskej próze pre deti a mládež 

(Sliacky, 1997, s. 1 – 7). Autor zdôrazňuje, že Ľudo Ondrejov a jeho tvorba 

pre mládež sa osobitne podieľali na formovaní umeleckej koncepcie 

slovenskej detskej literatúry.  

S menom Ľuda Ondrejova sa stretávame aj v dvoch bibliografických 

súpisoch slovenskej literatúry pre deti a mládež od O. Sliackeho. Vyšli pod 

názvom Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež  1945 – 1964 

(1965) a Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež  1918 – 1944 

(1970). Autor opäť potvrdzuje, že Ľudo Ondrejov má trvalé miesto v kontexte 

našej detskej literatúry.  V hierarchii skutočných hodnôt slovenskej literatúry 

pre deti a mládež medzivojnového obdobia patrí Ondrejovovo dielo „medzi tie 

najvýraznejšie. S neopakovateľnou atmosférou dedinského detstva, s jeho 

pochmúrnym precitaním odolalo nielen času a kritériám, ale samé sa nimi 

stalo. Zdôraznilo nielen podstatný a nevyčerpateľný zdroj detskej literatúry, 
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ale svojou organickou spätosťou s celou autorovou tvorbou ohrozilo aj jej 

separatizmus“ (Sliacky, 1964, s. 4). 

O. Sliacky vyzdvihol, že Ľudo Ondrejov na rozdiel od iných 

medzivojnových detských autorov „nechápal intencionálnu tvorbu pre deti 

a mládež ako protipól k svojej literárnej aktivite adresovanej dospelým 

percipientom. Prostredníctvom niekoľkých prozaických žánrov, štýlovo vždy 

heterogénnych, i na jej teritóriu hľadal možnosti pre čo najoptimálnejšie 

umelecké stvárnenie svojho bytostného ideálu prírodného bytia, slobody 

a detstva. Atribút špecifickosti tejto tvorby  v  súvekých  reláciách  ešte  stále  

chápaný  ako  didaktický,   nie  ako  psycho-somatický znak autonómnosti 

detskej osobnosti, mu však nedovoľoval obísť isté konvencie a tak dospieť 

k jednoznačnému umeleckému výsledku“ (1986, s. 19 – 20). 

Literárneho historika, teoretika a kritika detskej literatúry J. Kopála 

tiež zaujala Ondrejovova tvorba pre deti a mládež, predovšetkým jeho prvé 

krátke prózy, o ktorých konštatoval, že sa „vyznačujú symbiózou sveta prírody 

a človeka, sveta detstva a sveta dospelých.“ Podľa J. Kopála totiž prepojenie 

autorského subjektu na spomienky z detstva a detský svet v literárnej tvorbe 

pre deti a mládež síce znamená, že autor zohľadnil princíp tvorby z detského 

aspektu, ale neznamená, že autor zachytáva iba tento svet detstva. J. Kopál 

aplikoval svoje teroretické úvahy o detskom aspekte na Ondrejovovej próze 

pre deti v štúdii Rozprávačov princíp harmonického sveta v Ondrejovovej 

próze O vtáčkoch (1969, s. 293 – 296). 

Aj v ďalšej knihe J. Kopála, ktorá vznikla v spoluautorstve s P. 

Plutkom a J. Poliakom,  pod názvom Dieťa – literatúra – autor. Interpretácie. 

Diskusia (1971) sa  autor opäť vracia k problému zohľadňovania detského 

aspektu u Ľuda Ondrejova v jeho prvých prózach, a to v štúdii pod názvom  

Svet dospelých a dieťaťa (K poetike prvých Ondrejovových próz), (1971, s. 

103 – 106). 
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V monografickej práci Literatúra pre deti v procese (1984) sa J. 

Kopál pri hodnotení vývinu slovenskej literatúry pre deti a mládež na mnohých 

miestach pozastavuje pri osobnosti a diele Ľuda Ondrejova a poukazuje na 

jeho dôležitý prínos pri umeleckom konštituovaní slovenskej detskej literatúry.    

V príspevku Na rozhraní detského aspektu a aspektu dospelých, 

ktorý J. Kopál predniesol na konferencii o Ľudovi Ondrejovovi (9. – 10. 10. 

1988), poznamenal, že „autor sa vo svojej detskej tvorbe pohybuje 

v dimenziách sveta detstva a sveta dospelých. Detstvo je prítomné ako 

tematický komponent alebo sa stáva celistvým  ideovo – tematickým  podložím  

výpovede  o  životnej   skutočnosti“  (Kopál, 1988, s. 93).  J. Kopál nadviazal 

na tieto úvahy aj vo svojej poslednej monografickej knihe Próza a poézia pre 

mládež. Teória/poetológia (1997), najmä v štúdii Na rozhraní detského 

aspektu a aspektu dospelých. Krátke prózy pre deti Ľuda Ondrejova (1997, s. 

74 - 86). Z poznania Ondrejovovej tvorby pre deti a mládež autor totiž dospel 

k názoru, že Ondrejov v nej v prevládajúcej miere uplatňuje detský aspekt, čo 

podľa neho významne ovplyvnilo jej estetickú úroveň. Pri interpretácii prvých 

krátkych próz Ľuda Ondrejova, publikovaných v detskom časopise Slniečko 

v rokoch 1929 – 1932, z ktorých väčšinu Ľudo Ondrejov vydal pod názvom 

Rozprávky z hôr, J. Kopál konštatuje, že Ondrejov sa už vo svojej počiatočnej 

tvorbe pre deti ocitol „na hranici detského aspektu a aspektu dospelých, čím 

zanechal pre súčasnú mladú generáciu ideovo-umelecké posolstvo. J. Kopál 

tiež uvažuje „o uplatnení hranice detského a dospelého aspektu“ 

v Ondrejovovej trilógii Slnko vystúpilo nad hory, pričom posun od detstva 

k dospelosti sa podľa neho prejavuje  až  od jej druhého románu (1997, s. 86).  

 

Uplatňovaním  detského  aspektu  v knihách Rozprávky z hôr,  

O Zlatej jaskyni a Tátoš a človek  a ich žánrovou podobou sa zaoberá B. 

Šimonová v štúdii Rozpätie reálneho a fantastického v Ondrejovových 
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rozprávkach (1988, s. 105 – 114). Autorka dokumentuje príslušnosť titulov 

k žánru rozprávky a samotného autora považuje „za priekopníka modernej 

rozprávky, najmä zvieracej a prírodnej, ktorá v mnohom anticipovala aj 

problematiku nášho času“  (Šimonová, 1988, s. 114). Podrobnejšie sa tejto 

problematike venuje v ďalšej štúdii Žánrový a  textový pohyb v 

 Ondrejovových  rozprávkach  (Šimonová,  2000,  52 – 57). 

 

 Ondrejovova tvorba pre deti a mládež a  najmä vrcholné dielo 

Zbojnícka mladosť zaujala aj predstaviteľov literárnej vedy literatúry pre 

dospelých. Napríklad F. Koli (1992, 1993, 2003) skúmal netradičnú podobu 

kompozície v románe Zbojnícka mladosť. M. A. Kováč (1988) zmapoval 

slovesnú a audiovizuálnu konkretizáciu diela Ľuda Ondrejova, predovšetkým 

knihy Zbojnícka mladosť. P. Liba (1988) pozoroval vzťah medzi čitateľom 

a rozprávačom v románe Zbojnícka mladosť. I. Plintovič (1988, 1997) 

hodnotil celkovú umeleckú úroveň Ondrejovovej tvorby pre deti a mládež  a 

vyzdvihol aktuálnosť Zbojníckej mladosti. S. Rakúsa (1980, 1982) upútal 

druhový synkretizmus v Ondrejovovej trilógii, osobitne v románe Zbojnícka 

mladosť. J. Rezník (1981, 2001) sa zaoberal Ondrejovovou umeleckou 

tvorbou pre mládež, predovšetkým románom Zbojnícka mladosť 

z literárnohistorického hľadiska.  J. Števček (1971, 1973, 1978, 1980, 1982) sa 

pokúsil o rekonštrukciu Ondrejovovej  ľudskej  i   umeleckej  osobnosti,   

zostavil  chronológiu autorovho života, zhotovil skicu k tvorbe Ľuda 

Ondrejova  a predovšetkým podrobne analyzoval zrod románu Zbojnícka 

mladosť. J. Števček (1983, 1986, 1988) skúmal aj Ondrejovovu trilógiu ako 

zlomky eposu, zaoberal sa autorovým rozprávačským umením, ba dokonca 

pozoroval Ľuda Ondrejova aj ako novoromantika. V. Žemberová (2001, 2004) 

sledovala  Ondrejovovu cestopisnú tvorbu v komparácii s cestopisným 

románom H. Sienkiewicza. 
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Osobitné miesto medzi predstaviteľmi slovenskej literárnej vedy patrí 

A. Maťovčíkovi (1980, 1981, 1983, 1984), ktorý hľadal paralely medzi 

biografiou Ľuda Ondrejova a jeho literárnou tvorbou pre deti a mládež. Dospel 

ku kompletnému spracovaniu materiálu o Ľudovi Ondrejovovi v monografii 

Číry a čistý rozprávač Ľudo Ondrejov (1986a). Aj po jej publikovaní sa A. 

Maťovčík (1988, 2000, 2001)  neustále vracia k odhaľovaniu doteraz málo 

známych či neobjasnených udalostí v spisovateľovom živote. Obdobným 

spôsobom skúmal biografiu i literárne dielo Ľuda Ondrejova P. Kováčik 

(1997, 2001), ktorého osobitne zaujal spisovateľov tvorivý pobyt v Čiernom 

Balogu.  J. Bodenek (1980, 1986) zhromaždil svoje spomienky na osobné 

stretnutia s Ondrejovom i pôsobenie autora v Martine. 

Podnetné sú úvahy predstaviteľov slovenskej  literatúry pre 

dospelých, ktorých Ondrejovova literárna tvorba pre deti a mládež nenechala 

ľahostajnými. L. Ballek (1988, 2002) je autorom štúdie o Ondrejovovi ako 

o človeku, ktorý mal v očiach „osobnô.“ Autor spomína na Ondrejova a jeho 

rodný dom v Kostiviarskej, ktorý „ už nestojí. Padol za obeť novobudovanej 

ceste č. 59, ktorá povedie aj cez obec Kostiviarsku. Domček stál, už nie je, 

zmizol ako lanský sneh.“ R. Čižmárika (1984) zaujalo  rozprávačské umenie 

Ľuda Ondrejova (1984), M. Haľamová (1963) si zachovala  spomienky na 

posledné stretnutia s Ondrejovovom pri zapisovaní jeho poslednej knihy pre 

deti Keď pôjdeš horou, V. Mináč (1986) sa vyjadril o Ondrejovovi 

v predhovore monografie od A. Maťovčíka. A. Plávka písal o Ondrejovovi pod 

názvom Posledný romantik v monografii Po západe slnka (1986). 

Nezabudnuteľné sú spomienky V. Reisela  (1972) a Š. Žáryho (1981, 1983, 

1988) na Ondrejova ako výnimočného človeka a literáta. Š. Žáry venoval 

Ondrejovovi aj kapitolu Ľudo Mistrík-Ondrejov v monografickej knihe 

Zlatoústi rozprávači (1984).  
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Koncom 20. storočia sa Ondrejovove knihy pre deti a mládež stali 

predmetom podrobnejších jazykovedných analýz (5 bibliografických 

odkazov). J. Findra (1986, 1987, 1988) skúmal Ondrejovovo rozprávanie a štýl 

v románe Zbojnícka mladosť, G. Horák (1986) podrobil jazykovej analýze 

Ondrejovovu knihu Zbojnícka mladosť, J. Junas  (1993) sa zaoberal 

problematikou literárnej toponymie a genézy vybraných diel Ľuda Ondrejova 

pre deti a mládež  a H. Kubišová (2001) predstavila svoju syntakticko-

štylistickú analýzu trilógie Ľuda Ondrejova.   

 

Môžeme konštatovať, že v súvislosti s aspektom detstva 

v Ondrejovovej tvorbe pre mládež sa v názoroch zhodli viacerí bádatelia 

literárnej vedy o detskej literatúre, ale aj predstavitelia literatúry pre 

dospelých. Čo sa týka Ondrejovovho reprezentatívneho prozaického diela, 

trilógie Slnko vystúpilo nad hory, za vrchol tvorby je považovaný jej prvý 

román Zbojnícka mladosť, ktorý sa stal súčasťou čítania detí a mládeže aj 

preto, že „tvorivosť autorského subjektu tu celkom ovládla sila detstva“ (J. 

Kopál, 1988, s. 93). Miera zohľadňovania detského aspektu podľa J. Kopála 

v druhom románe Jerguš Lapina klesá, a dokonca v treťom románe Na zemi 

sú tvoje hviezdy absentuje. 

  

O mieste  Ľuda Ondrejova  v kontexte  literatúry pre deti a mládež sa 

hovorí aj v dvoch personálnych bibliografiách o Ľudovi Ondrejovovi:  

Ľudo Ondrejov (Personálna bibliografia) (1972) – autorom je P. Halaša, 

Odporúčaná bibliografia. Ľudo Ondrejov 1901 - 1962 (1982) – od autorky D. 

Barilovej.  

 

K ďalším prejavom uznania slovenskej literárnej vedy o literatúre pre 

deti a mládež, venovaným Ľudovi Ondrejovovi  jeho tvorbe, patria vedecké 
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semináre a konferencie. Pri príležitosti nedožitých životných jubileí 

spisovateľa sa konali tri vedecké konferencie.  

Prvý vedecký seminár o Ľudovi Ondrejovovi sa uskutočnil dňa 17. 

novembra 1976 pri spomienke na jeho nedožité 75. narodeniny. 

Usporiadateľom bol Literárny archív Matice slovenskej v Martine. Zborník 

referátov z konferencie zostavil Štefan Valentovič pod názvom Biografické 

štúdie 9 (Martin: Matica slovenská, 1980, 168 s.). Zborník obsahuje šesť  

literárnovedných príspevkov o živote a diele Ľuda Ondrejova a tri prílohy od 

Ľuda Ondrejova: Všedný životopis (Život, 9. 10. 1961), Ako som začal písať 

(Slobodný rozhlas, 1947), Ako som písal Zbojnícku mladosť (Živena, 1937). 

Na konferencii vystúpili viaceré osobnosti: J. Števček (Skica k tvorbe Ľuda 

Ondrejova), S. Rakús (K druhovému synkretizmu v Ondrejovovej próze), J. 

Poliak (Ľudo Ondrejov a literatúra pre deti a mládež), Ondrejovov priateľ 

a spisovateľ pre deti J. Bodenek (Ľudo Ondrejov a Martin) a manželka Ľuda 

Ondrejova – Š. Mistríková (Moje spomienky na Ľuda Ondrejova). O biografii 

Ľuda Ondrejova referoval literárny historik A. Maťovčík (Život a dielo Ľuda 

Ondrejova v dátach. Pramene a dokumenty).  

V Slovenských pohľadoch (97, 1981, č. 3, s. 132 – 134) sme našli 

ohlas na vedecký seminár o Ľudovi Ondrejovovi a recenziu zborníka zo 

seminára pod názvom Biografické štúdie 9 od M. Pišúta. Pripomenieme, že 

súčasťou zborníka sú aj príspevky z vedeckého seminára o D. Chrobákovi (23. 

– 24. máj 1977). Podľa M. Pišúta sú Biografické štúdie 9  „takmer 

vyčerpávajúcim súborom spomienok  a  kritík, ...  súborom  nových  pohľadov  

na  oboch  autorov  a  ich  dielo“ (Pišút, 1981, s. 132). M. Pišút uvádza 

anotácie jednotlivých príspevkov a objasňuje ich význam pre celkový 

novodobý pohľad na Ľuda Ondrejova. 
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V dňoch 9. – 10. októbra 1986 sa pri príležitosti nedožitých 85. 

narodenín Ľuda Ondrejova uskutočnila druhá vedecká konferencia o 

spisovateľovi, ktorú zorganizovalo Literárne a hudobné múzeum v Banskej 

Bystrici v moteli Uľanka  so spomienkovou slávnosťou pri pamätníku Ľuda 

Ondrejova v Kostiviarskej. Zborník referátov z konferencie pod názvom Ľudo 

Ondrejov 1901 – 1962 (Martin: Osveta, 1988. 172 s.) zostavila Jana 

Borguľová. Na konferencii odznelo štrnásť referátov od popredných 

slovenských literárnych vedcov a jazykovedcov. Boli medzi nimi: J. Števček 

(Ľudo Ondrejov – novoromantik), M. Tomčík (Cesta Andreja Mráza 

k interpretácii lyrizovanej prózy), A. Maťovčík (K biografii Ľuda Ondrejova), 

I. Plintovič (Nestarnúca Zbojnícka mladosť), V. Petrík (Jerguš Lapin), Z. 

Kasáč (Na zemi sú tvoje hviezdy), V. Mikula (Konštrukcia sujetu v zbierke 

Šibeničné pole), E. Gombala (Poézia Ľuda Ondrejova), Mišo A. Kováč 

(Slovesná a audiovizuálna konkretizácia diela Ľuda Ondrejova), J. Kopál (Na 

rozhraní detského aspektu a aspektu dospelých. Svet detstva v prvých prózach 

Ľuda Ondrejova), B. Šimonová (Rozpätie reálneho a fantastického 

v Ondrejovových rozprávkach), P. Liba (Čitateľ a rozprávač v próze Ľuda 

Ondrejova), J. Findra (Ondrejov – rozprávanie a štýl), L. Patera (Ľudo 

Ondrejov a Ivan Olbracht). Nechýbali ani spomienkové príspevky od Š. 

Žáryho (Ľudo Ondrejov – zlatoústy), J. Medveďa (Dar magického slova) a L. 

Balleka (Človek, ktorý mal v očiach „osobnô“). 

O vysokej teoretickej i intelektuálnej úrovni príspevkov svedčí 

predovšetkým účasť popredných predstaviteľov literárnej vedy a lingvistiky. 

Prostredníctvom nich dostali doterajšie poznatky o osobnosti Ľuda Ondrejova 

a jeho tvorbe pre deti a mládež širšie dimenzie. Spomienkovými slovami sa so 

všetkými účastníkmi rozlúčil L. Ballek: „Aj tento kraj ako celé Slovensko 

dohnal okolitý svet a svet sa navyše medzitým celkom zmenil. Už nebude ako 

predtým, zbojnícku mladosť ako národ máme už za sebou, a predsa sa k nej 

 155



vraciame, lebo nič sa nesmie meniť na našej láske k predkom, k ich dôstojnosti 

a odvahe, vďaka ktorej sme prežili a zachovali si svoju totožnosť. A nič sa 

nesmie meniť na našej láske k rodnému kraju, v ktorom nielen básnikovi 

nesmie byť nič ľahostajné. Tu príbeh Jerguša Lapina dostáva nádych 

posolstva a to posolstvo nové dimenzie“ (1988, s. 159). 

Pozitívny ohlas na priebeh konferencie o Ľudovi Ondrejovovi sme 

zaznamenali v článku K výročiu Ľuda Ondrejova od Z. Teremovej (1987, s. 

40 – 41). Autorka poukázala na význam konferencie pri príležitosti 85. výročia 

narodenia Ľuda Ondrejova a pripomenula, že stretnutiu účastníkov konferencie 

predchádzala pietna spomienka na spisovateľa pri jeho pamätníku  

v Kostiviarskej. 

 

Dňa 18. októbra 2001 v predvečer 100. výročia narodenia 

spisovateľa Ľuda Ondrejova sa konala tretia vedecká konferencia v Štátnej 

vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na organizačnom zabezpečení 

významného podujatia participovali Katedra slovakistiky Filologickej fakulty 

UMB, Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej 

Bystrici, Stredoslovenské osvetové stredisko, mesto Banská Bystrica a Spolok 

slovenských spisovateľov. Zborník z konferencie pod názvom Osobitosť 

literárnej tvorby Ľuda Ondrejova (Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 

2001. 73 s. ) zostavil Imrich Sedlák, vedecký redaktor a odborný garant 

konferencie. 

Na konferencii odznelo deväť príspevkov o živote a diele spisovateľa 

Ľuda Ondrejova. K účastníkom konferencie sa prihovoril I. Sedlák, ktorý 

dojímavo priblížil životné osudy spisovateľa. Na margo Ondrejovovho života 

a diela vyslovil názor, že práve dnes je dôležité, „aby sme povedali o ňom 

pravdu a dali mu miesto v literárnej histórii, aké mu skutočne patrí“ (2001, s. 

3). 
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O novom vedeckom pohľade na osobnosť spisovateľa Ľuda 

Ondrejova a jeho miesto v kontexte literatúry pre deti a mládež referovali: M. 

Jurčo (Synkretizmus pohansko-prírodnej filozofie a kresťanskej univerzality), 

V. Žemberová (Žáner ako nazerací poznávací priestor v stratégii autora), H. 

Kubišová (Syntakticko-štylistická analýza trilógie Ľuda Ondrejova), I. Fudra 

(Zhudobnenie literárneho diela Ľuda Ondrejova v tvorbe Andreja Očenáša), J. 

Lomenčík (O Ľudovi Ondrejovovi z regionálneho aspketu v didaktickej 

komunikácii), P. Kováčik (Tvorivý pobyt Ľuda Ondrejova v Čiernom Balogu), 

J. Borguľová (Pamätník Ľuda Ondrejova v Banskej Bystrici – Kostiviarskej), 

M. Šoka (Poznámka na okraj biografie Ľuda Ondrejova) a Z. Ďuriška 

(Genealógia rodu Mistríkovcov z Jakuba). Autori príspevkov poukazujú na 

paralely života a diela Ľuda Ondrejova, na jeho súčasnú recepciu i využitie 

jeho tvorby pre iné umelecké stvárnenie a didaktické využitie. 

Pozitívny ohlas na konferenciu k 100. výročiu narodenia Ľuda 

Ondrejova a recenziu zborníka z konferencie s názvom Osobitosť literárnej 

tvorby Ľuda Ondrejova publikovala B. Hlebová v časopise Slovenský jazyk 

a literatúra v škole (2001/2002, s. 311 – 316). Recenzentka v anotáciách 

príspevkov priblížila novodobý pohľad na osobnosť a umeleckú tvorbu Ľuda 

Ondrejova v kontexte slovenskej detskej literatúry.  

 

 V rámci súčasnej recepcie Ondrejovovej tvorby pre deti a  mládež  

sme zaznamenali kvantitatívny i kvalitatívny nárast literárnovedného 

záujmu z radov predstaviteľov literárnej vedy o detskej literatúre i literatúre 

pre dospelých. Záujem čitateľskej verejnosti o Ondrejovovu tvorbu pre mládež 

reprezentuje zistených 46 odkazov na populárne i  jubilejné články 

v časopisoch i v dennej tlači. Pri rôznych slávnostných  príležitostiach autori 

pripomínajú spisovateľovu tvorbu pre detských i dospelých čitateľov, 
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informujú o spoločenských podujatiach, besedách, kvízoch či vplyve 

Ondrejovovej tvorby na mládež alebo iné formy umenia.     

 V našom pozorovaní pozitívne hodnotíme skutočnosť, že autori 

súčasnej slovenskej literárnej vedy sa systematickejšie a dôkladnejšie venujú  

Ondrejovovej tvorbe pre deti a mládež, zdôvodňujú jej umelecké hodnoty, čo 

podľa nášho názoru súvisí s kvalitatívnym vývinom literárnej vedy o detskej 

literatúre od 60. rokov 20. storočia  po začiatok 21. storočia. V novodobých 

interpretáciách je Ľudo Ondrejov akceptovaný autor v slovenskej literatúre 

pre deti a mládež a jeho žánre detskej literatúry jednoznačne patria do jej 

kontextu. Prispel k tomu nový uhol pohľadu na autorovu detskú tvorbu, 

spočívajúci v objavovaní Ondrejovovho zohľadňovania detského aspektu 

v knihách pre mládež.         
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