
ĽUDO ONDREJOV V INÝCH ŽÁNROCH 

NOVODOBÉHO UMENIA 

 

 „Ľudo Ondrejov zrástol s ľudovými umeleckými prejavmi. S tancom 

a spevom, s rozprávkou a vari nadovšetko s ľudovou rečou. Kedysi azda 

v takých ľuďoch ako bol Ondrejov skoncentrovali sa umelecké sklony širokých 

ľudových más a takíto jednotlivci im dávali definitívnu podobu.“ 

              

              Andrej Mráz 

 

 Úvodné slová A. Mráza nás motivovali k úvahe o vplyve výnimočnej 

osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež na novodobých 

predstaviteľov  slovesného a neslovesného umenia.  

 V tejto súvislosti sme našli 17 bibliografických odkazov (11 

odkazov od známych a 6 anonymných odkazov) na Ľuda Ondrejova v období 

od 60. rokov 20. storočia po začiatok 21. storočia (od autorovej smrti po 

súčasnosť) v časopisoch (Matičné čítanie, Televízia, Rozhlas, Kamarát) 

a dennej tlači (Ľud, Pravda, Práca, Večerník), ktoré prinášajú informácie 

o vplyve osobnosti Ľuda Ondrejova  a  jeho tvorby  pre deti  a mládež na  

žánre novodobého umenia.   

 

Najprv sme sledovali nové odkazy na autorovu dobovú aktualizáciu. 

Mišo A. Kováč v príspevku Slovesná a audiovizuálna konkretizácia diela 

Ľuda Ondrejova (1988, s. 88 – 92), vychádzajúc zo záznamov Matice 

slovenskej v Pamätníku slovenskej literatúry v Martine i Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici, prináša informáciu, že v období od 30. 

rokov do začiatku 80. rokov 20. storočia sa Ondrejovovo literárne dielo 
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aktualizovalo v prekladoch a rôznych ďalších umeleckých formách. Uvedieme 

ich v chronologickom poradí.  

 

 Meno spisovateľa Ľuda Ondrejova bolo známe už v polovici 30. 

rokov 20. storočia. S prednesom jeho básní a ukážok z detskej tvorby boli 

spojené prvé celoslovenské recitačné súťaže (Kováč, 1988, s. 88).  

  V Slovenskom rozhlase zaznieval profesionálny prednes z 

Ondrejovovej tvorby. Ľudo Ondrejov sa objavil aj v živom vysielaní po prvý 

raz v januári 1941 Ranným fejtónom a neskôr v auguste 1941 Veľkými 

horúčavami. Po ich úspešnom odvysielaní rozhlas využil ďalšiu možnosť 

priamo zachytiť a sprostredkovať svojim poslucháčom rozprávačské nadanie 

Ľuda Ondrejova dňa 11. októbra 1947 v relácii Ako som začal písať. Od tohto 

okamihu Slovenský rozhlas v 184 programových príspevkoch obsiahol takmer 

celé Ondrejovovo prozaické dielo a časť jeho poézie (Kováč, 1988, s. 88).  

V tejto súvislosti Mišo A. Kováč poznamenal, že Slovenský rozhlas 

do dnešných čias, „žiaľ, málo uplatnil a zachoval autorské rozprávanie Ľuda 

Ondrejova.“ Podľa neho okrem spomínanej relácie v roku 1947 Ako som začal 

písať sa archívovalo len zopár rozhlasových vysielaní: rozhovor so 

spisovateľom Ľudom Ondrejovom v roku 1948, beseda so spisovateľom 

v roku 1954 a relácia Umelci pred mikrofónom v roku 1954 (1988, s. 88). 

Dňa 30. 4. 2004 sme mali možnosť vypočuť si v archíve Slovenského 

rozhlasu v Bratislave zvukový záznam z besedy Ľ. Ondrejova a Ľ. 

Kellenbergera s pioniermi literárneho krúžku o vzniku knihy Zbojnícka 

mladosť. Dozvedeli sme sa, že spisovateľ Ľudo Ondrejov v hrdinskom čine 

Jerguša Lapina (záchrana topiaceho sa Vilka Halaja), opísal svoj vlastný 

príbeh. Zaujala nás aj odpoveď Ľuda Ondrejova na otázku detí: „Čo ste nám 

chceli Zbojníckou mladosťou dať?“ Tá znela: „Chcel som vám dať kus 

radosti, kus odhalenia, aby ste boli spravodliví a dobrí, kus viery, že život je 
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pekný a odvahy, aby ste bojovali za pravdu a za krásu a takýmto činom boli 

krásou života a nášho ľudu“ (Slovenský rozhlas Bratislava, Beseda Ľuda 

Ondrejova s pioniermi literárneho krúžku o knihe Zbojnícka mladosť, 

redaktor M. Pribus, nahrávka z 19. 2. 1954).   

S rozhlasovou adaptáciou tvorby Ľuda Ondrejova sa začalo v roku 

1948. Celkovo sa odvysielalo 14 programov, v ktorých sa najčastejšie 

recitovali básne: Furmanská balada, Martin Nociar Jakubovie, Verše matke, 

Uspávanky.  Z prozaických prác sa odvysielali postupne všetky, ba dokonca 

niekoľkokrát (najmenej štyrikrát). Román Jerguš Lapin sa v rozhlase 

odvysielal až dvadsaťpäťkrát, a to ako rozhlasové čítanie s osobitnými 

dramatizáciami. Ondrejovove menšie prozaické práce pre deti a mládež sa 

vysielali jednorazovo alebo v cyklických reláciách (Kováč, 1988, s. 88).  

Podľa Miša A. Kováča bolo v Slovenskom rozhlase málo 

dokumentačno-popularizačných vysielaní o osudoch a diele Ľuda Ondrejova. 

Autor zaznamenal iba 3 relácie pre deti. Ich autormi boli: P. Gregor, A. 

Maťovčík a K. Rosenbaum a relácie sa odvysielali v priebehu niekoľkých 

rokov, spravidla ako príležitostné príspevky k jubileu Ľuda Ondrejova. Na 

umeleckej interpretácii Ondrejovovho diela v rozhlase sa najčastejšie podieľali 

popredné herecké osobnosti, ku ktorým patrili: G. Valach, V. Záborský, J. 

Pántik, K. Machata, L. Chudík, M. Prechovská,  M. Kráľovičová,  F. Kovár a 

 H. Michalíková (1988, s. 89). 

 Nahrávky na gramoplatniach (Zbojnícka mladosť, Verše o matke 

a Výšiny) recitovali M. Kráľovičová, V. Záborský, L. Chudík a  H. 

Michalíková. V dokumentačných záznamoch Literárneho múzea Matice 

slovenskej sa zachovalo 20 nahrávok na fonopásoch (napr. Ondrejov 

o Jesenských, Slnko vystúpilo nad hory a iné) i spomienky významných 

osobností na Ľuda Ondrejova, najmä J. Alexyho, J. Bodeneka a Ľ. 

Kellenbergera (Kováč, 1988, s. 89). 
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 Mišo A. Kováč vyzdvihol záujem Slovenského rozhlasu zaznamenať 

rozprávačské nadanie Ľuda Ondrejova i jeho básnické a prozaické dielo pre 

deti i dospelých v rôznych podobách. Autor uvádza, že v televízii sa objavili 

relácie s Ľudom Ondrejovom a jeho tvorbou až po smrti spisovateľa (1988, s. 

89).  

V novodobej recepcii Ľuda Ondrejova sme našli informácie 

o portrétoch Ľuda Ondrejova. Podieľali sa na nich mnohí výtvarní umelci a 

sochári. K najstarším z nich patrí umelecké dielo od M. Th. Mitrovského 

z Martina (vlastní ho Zväz slovenských spisovateľov) a L. Mrázovej (vlastní 

ho Dom spisovateľov v Budmericiach). Známe sú aj kresby Ľ. Ilečku (vlastní 

ho Osveta v Martine) i E. Lazinovskej.  Karikatúru Ľuda Ondrejova vytvoril 

A. Richter.  

Román Na zemi sú tvoje hviezdy  výtvarne predstavila K. Štaudová 

(vlastní Oblastná galéria Banská Bystrica), R. Ormandík a R. Lauro (vlastní 

Literárne múzeum Matice slovenskej; Kováč, 1988, s. 89).   

 K ďalšej forme umeleckej konkretizácie osobnosti Ľuda Ondrejova 

patria pamätné označenia. Najstaršiu pamätnú tabuľu v Martine zhotovil R. 

Ormandík. V druhej polovici 20. storočia bol dokončený sochársky monument 

Ľuda Ondrejova v Banskej Bystrici – Kostiviarskej podľa predlohy od sochára 

A. Trizuljaka (Kováč, 1988, s. 89).   

Sochárske pamätníky na Ľuda Ondrejova majú podľa Miša A. 

Kováča prevažne romantický charakter. Zdôrazňujú napr. iskrivosť vlasov na 

autorovej hlave, „teda tých partií, v ktorých sa rodilo autorovo výmyselníctvo.“ 

Niektoré zachytávajú romantické hľadisko v priestorovom videní. Napríklad 

R. Ormandík rozložil text i podobu na poetické a  prozaické, ale aj reálne 

i romantické pásma. A. Trizuljak svojím dvojstranným videním balvanu, 

vynárajúceho sa zo zeme, nasmeroval kľúčové tematické segmenty do krajiny, 

z ktorej pochádzajú (1988, s. 90). 
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Galériu ilustrátorov Ondrejových kníh rozširujú J. Votruba (3 

knihy) a L. Berák (1 kniha trilógie; Kováč, 1988, s. 90 – 91). Od Miša A. 

Kováča sa dozvedáme, že Ondrejovovo dielo inšpirovalo k tvorbe aj  

zahraničných výtvarných umelcov, ako sú: V. Fridrichová, N. Bláhová, O. 

Gubarev, J. Makowský, J. Vidic, I. Šubic, R. Bláho a iní. Až po Ondrejovovej 

smrti vychádza najavo, že po J. Kráľovi práve Ondrejovo dielo výtvarníci 

vyhľadávali najčastejšie (1988, s. 90). 

 Odozvu na zaujímavú karikatúru troch rozprávačov, známych 

slovenských umelcov, krajanov a vrstovníkov zo stredného Slovenska: Ľuda 

Ondrejova, Janka Alexyho a Ema Bohúňa, sme našli u Š. Žáryho. Autorom 

diela je Ľ. Kellenberger. V 50. rokoch bolo ponímané v duchu našich 

ľudových rozprávok a pomenované Dlhý, Široký a Bystrozraký (1984, s. 10). 

Ondrejovova tvorba inšpirovala aj filmové umenie. Je zaujímavé, že  

„dráma so zdivadelnením Ondrejovovho diela nepopasovala,“ konštatuje A. 

Kováč, a dokonca nie je známy nijaký javiskový pokus o adaptáciu 

Ondrejovových titulov, „hoci jeho dielo je slovesnou podobou a hovorovosťou 

blízke divadelnému podaniu“ (Kováč, 1988, s. 90). Ondrejovovo dielo zostáva 

otvorenou výzvou pre divadelné umenie do dnešných čias. 

Československá televízia uviedla film Zbojnícka mladosť nakrútený 

v roku 1961 až deväťkrát. V Martine sa zhodou okolností premietal v deň 

smrti spisovateľa Ľuda Ondrejova (Kováč, 1988, s. 90). 

Zo súčasných bibliografckých odkazov sa dozvedáme, ako sa Ľudo 

Ondrejov veľmi potešil podnetu bratislavských filmárov natočiť Zbojnícku 

mladosť,  dokonca sa sám podujal adaptovať dielo na filmové plátno, lebo mal 

vlastnú predstavu o jej filmovom spracovaní, čo vyjadril v liste Jánovi Zaťkovi 

4. marca 1957: „... Ja sa dívam na film Zbojnícka mladosť tak, že by to vlastne 

mala byť filmová báseň. Čokoľvek iné urobíme z nej, už to nebude Zbojnícka 

mladosť. Ide tu o oslavu prírody, o básnenie kamerou, a nie o dramatičnosť, 
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ako si to myslí prof. Dvořák...“ Filmovú verziu Zbojníckej mladosti napokon 

spracovali Július Jaššo a  Štefan Sokol, ale so záverom   filmu,  ako to 

dokumentujú aj dobové pramene,  Ľudo  Ondrejov    nebol   celkom   spokojný   

(Maťovčík,  1986a,  s. 212 – 213).   

V roku 1958 Viktor Smolej dokončil preklad knihy Zbojnícka 

mladosť do slovinčiny a odovzdal ho nakladateľstvu Obzorja v Maribore. 

Osobne o tom informoval aj Ľuda Ondrejova v liste z dňa 3. októbra 1958, čo 

si spisovateľ na sklonku života nesmierne vážil (Maťovčík, 1986a, s. 214). 

 Posledným zisteným záznamom je dobová aktualizácia Ondrejovovej 

literárnej tvorby  v hudobnom umení. Hudobný skladateľ a pedagóg Andrej 

Očenáš využil literárnu predlohu Ondrejovových románov Zbojnícka mladosť 

a Jerguš Lapin na ich hudobné stvárnenie dokonca niekoľkokrát. Prvýkrát v 

40. rokoch 20. storočia skomponoval celovečernú pantomímu Na zbojníckom 

tanci. Druhýkrát v 50. rokoch 20. storočia to bol klavírny koncert Nová jar 

a balet v piatich dejstvách Vrchárska pieseň, v ktorom vystupuje hlavný 

hrdina Jerguš Lapin. I. Fudra sa domnieva, že obidvoch umelcov, Ľuda 

Ondrejova a Andreja Očenáša, spájala nielen blízkosť obcí, v ktorých prežili 

svoje detstvo (Kostiviarska – Selce), rovnaké sociálne postavenie rodín, 

v ktorých vyrastali, ale i  umelecké hodnoty ich tvorby, ktoré I. Fudra 

nachádza „vo vzájomnej symbióze“ osobitých zobrazení „ľudových prvkov 

v umeleckom prejave“ (Fudra, 2001, s. 35).     

 Bibliografické odkazy po smrti Ľuda Ondrejova (druhá polovica 20. 

storočia po začiatok 21. storočia)  rozširujú sa rady ilustrátorov Ondrejovových 

kníh o J. Baláža, O. Klappera, Š. Cpina, E. Semiana a sochára A. Trizuljaka, 

ktorý ilustroval vydanie knihy Zbojnícka mladosť z roku 1965 (Kováč, 1988, 

s. 91).   
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Najmä v 70.  a  80. rokoch 20. storočia sa osobnosť a dielo Ľuda 

Ondrejova vyskytuje v rôznych žánroch umenia, a to predovšetkým pri 

príležitosti nedožitých životných jubileí – 70., 75 . a 80. narodenín spisovateľa. 

 Ukážky z tvorby Ľuda Ondrejova zaznievali na začiatku 70. rokov 20. 

storočia na recitačných súťažiach umeleckých textov popredných slovenských 

autorov. Vo vyšších kolách súťaže sa podľa Miša A. Kováča Ondrejovove 

texty ešte nevyskytovali. Výnimkou bola matičná súťaž recitácie 

Ondrejovovej prózy pri príležitosti nedožitých 70. narodenín spisovateľa, 

ktorej vrcholové kolo sa uskutočnilo v dňoch 26. – 27. marca 1971 v Prešove 

(1988, s. 91). Potvrdzuje to aj J. Števček, ktorý na tomto podujatí predniesol 

úvodný referát na tému Pokus o rekonštrukciu osobnosti. K nedožitej 

sedemdesiatke Ľuda Ondrejova (1971, s. 84 – 87). 

V súvislosti so spomínaným životným jubileom spisovateľa J. Poliak  

upozorňuje na odhalenie pamätnej tabule Ľudovi Ondrejovovi v roku 1971 

v Martine. Spomienková slávnosť sa uskutočnila z iniciatívy Matice 

slovenskej, ktorá týmto gestom chcela vzdať hold Ľudovi Ondrejovovi a jeho 

najtvorivejšiemu literárnemu obdobiu (1971, s. 4). 

Spomienka na nedožité životné jubileum Ľuda Ondrejova v roku 1971 

podnietila aj pracovníkov Československej televízie nakrútiť dokumentárny 

film o tomto výnimočnom spisovateľovi pod názvom Básnik Ľudo Ondrejov. 

Scenár vypracoval P. Gregor a film sa v televízii odvysielal dňa 17. 10. 1971 

(Kováč, 1988,  s. 91).  Podľa slov scenáristu televízny film  pripravovala  

Hlavná redakcia publicistických programov Československej televízie 

v Bratislave  v roku  1971 s  úmyslom „predstaviť Ondrejova ako básnika čo 

najširšiemu okruhu publika. Jeho zámerom je podnietiť záujem o dielo, ktoré 

je aktuálne aj dnes, po tridsiatich rokoch od svojho vzniku, a ktoré len vinou 

nevšímavosti a nie vždy správne chápanej úcte k literárnym tradíciám zapadá 

v policiach knižníc prachom“ (Gregor, 1971, s. 6). Krátko po jeho odvysielaní 
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Československá televízia pripravila umelecký prednes Ondrejovovej knihy 

Dobrý človek ide lesom.  Program odvysielala v auguste v roku 1973, neskôr 

v repríze v roku 1974  a 1977 (Kováč, 1988, s. 91). 

 Z článku Básnik slovenskej prírody a zbojníckych tradícií od 

anonymného autora -d- sa dozvedáme o odvysielaní niekoľkých rozhlasových 

relácií pri príležitosti nedožitých 75. narodenín spisovateľa: Básnik detstva. 

Ku genéze jeho literárnej tvorby – stanica Devín (16. 10. 1976); 

Vtáčia pieseň. Báseň – stanica Bratislava (7. 10. 1976);   

Šibeničné pole. Úryvok z prózy – stanica Devín (17. 10. 1976);   

Rádio mladých poslucháčov – stanica Bratislava (18. 10. 1976);   

Bača Fintoš. Mozaika rozprávania – stanica Bratislava  (26. 10. 1976;  

Rozhlas,  43,  1976, č. 43, s. 3). 

Na sklonku 70. rokov vychádza prvý súbor 15 fotopohľadníc o 

Ľudovi Ondrejovovi pod názvom Ľudo Ondrejov 1901 – 1962. Zostavila ho 

T. Kaššayová a  vydala  Matica slovenská v Martine (1977). Súbor obsahuje 

výber z archívnych fotografií: zo súkromného života Ľuda Ondrejova, prvé 

knižné vydania jeho literárnej tvorby pre deti i dospelých, pamätnú tabuľu, 

pamätník a miesto jeho odpočinku na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.  

 Československá televízia v Bratislave krátko pred blížiacim sa 

životným jubileom spisovateľa Ľuda Ondrejova – nedožitých 80. narodenín, 

pripravila televízny film Zbojnícky tanec. Podľa scenára J. Boba ho 

nakrútil režisér I. Teren. Film bol uvedený v roku 1979 v štyroch reprízach 

(Kováč, 1988, s. 92). Na odvysielanie spomínaného filmu nás upozorňuje aj 

anonymný autor S. K. v článku Nielen pekné obrázky. Na okraj televízneho 

filmu Zbojnícky tanec. Svoje výhrady voči filmu vyjadril slovami: „Zbojnícky 

tanec nám, žiaľ, predostiera Jergušov osud dosť povrchnými výrazovými 

prostriedkami. Miestami nám chýba hlbší ponor do psychiky ústredného 

hrdinu, tak ako si to vyžadujú prevratné udalosti a navyše v závere chýba istá 
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predpoveď, náznak ďalšieho vývinu. ... V súčasnom televíznom diele by sme sa 

nemali „uskromniť“ len z jednoduchým prepisom predlohy. Voľnejšie 

spracovanie by i v prípade Jerguša Lapina viedlo k širšej a koncentrovanej 

výpovedi“ (Práca, 34, 27. 6. 1979, č. 149, s. 6). Na jednu z repríz televízneho 

filmu Zbojnícky tanec pozitívne zareagoval  V.  Maťuga  v  článku  

Spisovateľ  našej  mladosti  (1981,  s. 29).  

 Pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín Ľuda Ondrejova bolo na 

rozhlasovej stanici Devín v roku 1980 odvysielané literárne pásmo pod 

názvom Hlas, ktorý stále znie (Rozhlas, 47, 1980, č. 32, s. 2). 

 Ďalším podujatím k nedožitým osemdesiatinám spisovateľa bolo 

otvorenie výstavy grafiky Ľubomíra Kellenbergera v Múzeu Ľudovíta 

Štúra v Modre dňa 20. júna 1980. Na tomto podujatí predniesol Ondrejovov 

priateľ Ľ. Petrovský spomienkovú prózu na spisovateľa pod názvom Sokolík 

neprišiel. Okrem iného nezabudol pripomenúť spisovateľovo spontánne 

vymýšľanie novej rozprávky: „Vieš, o horách sa dá veľa rozprávať a stále sa 

všetko nepovie. Sú nekonečné. Lebo nekonečná bola vždy ich láska 

k obyčajnému človeku. Bola to znásobená láska, ktorú on cítil k nim. 

Nejedného v horách aj povodilo. I mne sa to stalo. To ako, aby sa dal ten 

človek na pravé cesty...“ (Petrovský, 1980, s.10).    

V roku 1981 bol nakrútený film podľa Ondrejovovej poviedky Vták 

nociar a dokumentárny film Človek tejto zeme. Československá televízia ich 

však neodvysielala (Kováč, 1988, s. 92). O nakrútení filmu Vták nociar sa 

dozvedáme viac informácii od J. Veľkého v článku Číry a čistý rozprávač. Pri 

nedožitej osemdesiatke Ľuda Ondrejova. Približuje v ňom mená filmových 

tvorcov, scénaristu Štefana Sokola a režiséra Antona Majerčíka. Film podľa J. 

Veľkého „... novátorsky približuje ľudský a pôsobivo umelecký profil osobnosti 

Ľuda Ondrejova, jeho lásku k horskej prírode a ľuďom, ktorí v nej žijú alebo 

hľadajú regeneráciu svojich fyzických a duševných síl“ (1981, s. 5). 
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 Ku kultúrno-spoločenským tradíciám v Bratislave v 80. rokoch 20. 

storočia  patrili aj stretnutia spisovateľov, hercov a iných umelcov i záujemcov 

o umenie v čitárni Červený rak. Anonymný autor J. T. v článku Stretnutie 

s Ľudom Ondrejovom v čitárni Červený rak informuje, že tvorcovia podujatia 

Kultúrne leto zaradili do programu pásmo z tvorby Ľuda Ondrejova. S hercami 

činohry SND v Bratislave ho uviedol režisér P. Štrelinger pri príležitosti 

nedožitého 80. výročia narodenia spisovateľa (Večerník, 26, 1981, č. 141, s. 

5). 

Krátky článok Spomienka na Ľuda Ondrejova od V. Cepa prináša 

informáciu o tom, že aj deti a mládež v Medzilaborciach usporiadali literárnu 

súťaž a besedu o spisovateľovi Ľudovi Ondrejovovi pri príležitosti jeho 

nedožitých 80. narodenín. Podujatie bolo spojené s výstavou jeho kníh a iného 

dokumentárneho materiálu (1981/1982, s. 2). 

Mišo A. Kováč dospel k záveru, že ani v 80. rokoch nenastalo 

oživenie amatérskych prednesov z Ondrejovovej tvorby. Zlyhal aj pokus 

Okresnej knižnice v Nitre v roku 1982. Podľa neho iná situácia bola 

v profesionálnom prednese Ondrejovových umeleckých textov (1988, s. 92). 

 Kolektív redakcie Československého rozhlasu uverejnil článok Kraj 

srdca i  pera, v ktorom informuje čitateľov o vysielaní ďalšej relácie 

adresovanej spomienke na Ľuda Ondrejova na rozhlasovej stanici Devín  pod 

názvom Kraj srdca i pera (Rozhlas, 52, 1985, č. 44, s. 19), podobne aj 

anonymný autor  -bk-  v článku Hlas, ktorý stále znie (Rozhlas, 53, 1986, č. 

40, s. 20).   

 Konštatujeme, že novodobé bibliografické odkazy na aktualizáciu 

osobnosti Ľuda Ondrejova a jeho tvorby pre deti a mládež v pestrých žánroch 

dobového i moderného umenia nám poskytli viac podrobnejších informácií 

o vplyve spisovateľa na rôzne žánre slovesného i neslovesného umenia.
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