
otáZka národní existence z stává trvalou, žhavou a nevytěsnitelnou z českého
nazírání žjvota a vstupuje i na rozsáhlé jeviště světovfch dějin, globálních pro-
b]émri v téměŤ kosmickém prostoru (J. Neruda, J. Arbes, V. Hálek' J. Vrchlic-
ky). Ale i v této době se vyskytují díla skvělého humoristického rázu jako V!l-
lety pana Broučka od S. Čecha.

Ve vyvoji literatury jsou paradoxy. Na jeden z nich ukazuje V. Macura: ,,Čes-
ká kultura se staví pevně na nohy vlastně gestem zpochybnění či pŤímo popŤe-
ní své existence.. (Macura 1992: 106).

JestliŽe na začátku století má česká literatur a v,lrazné odlišnou duchovní atmo-
sféru, inte|ektuální a společenské klima, teď spl1/vá s evropskou stejn;/m znehod-
nocováním všech dosud uznávanych hodnot v umění, vědě, morálce i náboŽenství.
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vlastně objevila Svou pravou reálnost, právě s jejich pomocí nahlédla svou tváŤ.,
(Macura |992 106-|07). Dekadence bylajenom částí celkového vfvoje, kter!
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Co se tyče 20. století, jeho postoj k minulosti byl ritočně zamitavy, JenomŽe
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století a tisíciletí silou, která více boňí neŽ staví.

L i t e r a t u r a

ČAPEK, Karel
|986 o umění a kultuŤe III (Praha: Čs. spisovatel)

MACURA' Vladimír
1'983 Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ (Praha: Čs. spisovatel)
1992 Šnstnj vák. Symboly, emblémy a m,jty 1948-1989 (Praha)

PYTLÍK, Radko
1982 Mrllá encyklopedie českého humoru (Praha: Čs. spisovate|)

134

od baroka k osvietenskému
klasicizmu a preromantizmu

Literárn osm erové aspekty
česky písanej poézie na S|ovensku
V prvej fáze národného obrodenia

MILOSLAV  VOJTECH

PrváÍáza národného obrodenia na S|ovensku, časovo vymedzená pribliŽne rok-

mi 1780_1815 je obdobím prechodu od staršej literatriry k literatrire novodobej.

Z literárnosmerového aspektu je táto zmena literárnych epoch charakteristická

rozkladom poslednej vetkej kultrlrnej syntézy v našom literárnom a kulttirno-

historickom kontexte _ baroka a postupn m etablovaním klasicizmu a prero-

mantizmu. Táto v]imena literárnych smerov však nemala v slovenskom (resp.

česko.slovenskom) kultrirnom priestore charakter prudkého zlomu alebo jedno-

rázovej vfmeny, ale naopak, bola organická a postupná. Tento ,,moment pre-

chodu..je najlepšie pozorovatelny v poéz\i, Básnická produkcia slovenskej pro-

veniencie z rokov 1780-1815 predstavuje poetologicky pestrli, ale aj zko jazy-

kovo a konÍ.esioná|ne diferencovan konglomerát textov, z ktorlch velmi po-

četnti skupinu tvorí práve česky písaná básnická tvorba, ktorá bude predmetom

d'alších vah.
Po česky písaná básnická tvorba slovensk;/ch evanjelikov, ktorá časovo spa-

dá do rokov 1780_18l5, sa spočiatku velmi ťažko zbavovala silnlch baroko-
vlch Íbrmálnych i tematick]/ch rezíduí' Najtypickejším básnick;/m textom ob-
dobia prvej fázy národného obrodenia, ktor! ešte vychádza z ovzdušia baroko-
vej literárnosti, je básnická skladba Augustína Doležala (1,731_1802) Pamětn
celému světu tragoedia anebožto veršovné vypsání žalostného prvních rodičú
ptidu (|79|), ktorá je zároveř najrozsiahlejšou básnickou skladbou konca

l8' storočia. Je koncipovaná ako rozsiahly dialogizovany tÍakÍát' v ktorom sa
formou rozhovoru medzi Adamom, Evou a ich synom Sétom riešia oÍázky teo-
logického i filozofického charakteru: zaoberaj sa problémom hriechu a ná.

sledného trestu, uvažujri o protiklade dobra a z|a, o oÍázkach ludského poznania
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a podstate sveta. Skladbaje síce poplatná baroku v rovine tematickej (náboŽen-

sko-eschatologick rozmer sk|adby) i fornrálnej (použitie dvanásťslabičného

barokového sylabického verša), no na druhej Strane sa tu uŽ objavuje snaha

zmieriť vieru a rozum. Práve snaha zmieriť teologické a racionalistické chápa-

nie sveta vymaĎuje t to skladbu z ovzdušia barokovej duchovnej atmosÍéry

a svedčí o jej inšpirácii osvietenskou ÍllozoÍiou (najmarkantnejší je tu vplyv fi-

lozofle G. W. Leibni za aCH. Wolt-a)' Y Pamětnej celému světu tragoedil sa Do-

|eŽal aspoĚ v ideovej rovine čiastočne vzdia|il barokovému vnímaniu sveta. Bol

to však iba prv1/ nesmel krok k prekonaniu barokovej literárnosti smerom

k osvietenskému klasicizmu.
Yyrazn,lm literárnym Í.enoménom prechodného obdobia medzi barokom

a klasicizmom bolo rokoko, v našej poézii reprezentované poéziou anakreont-

ského typu. Táto konvenčnápoézia vyznačuj ca sa povrchnosťou, lahkomysel-

n]!'m pÓŽitkárstvom, idylickou hravosťou a rizkym okruhom ustálen ch tém, za-

siahla tvorbu česky píšucich básnikov na Slovensku velmi intenzívne. S tymto

typom poézie sa m6žeme stretn ť v básnickej zbierke Juraja Pa|koviča

(1769_1850) Muza ze slovenskych hor (1801), v štyroch zvázkoch Poezye

(1806-18l2) Bohus|ava Tablica (|169_1832) i v jeho samostatne vydanej bás-

niZuzana Babylonskti (l803). oneskorené prejavy rokokovej anakreontiky ná-

jdeme aj v zbierke mladého Pavla JozeÍ.a Šafárika (l795-1861) Tatranski Mti-

za s lyrou slovanskou (1814).
Rokokovo ladená anakreontská poézia na Slovensku vznikala v tlrzkom kon-

takte s poéziou Puchmajerov ch almanachov' Dokonca viacerí slovenskí spiso-

vatelia v t;ichto a|manachoch publikovali: napríklad ŠteÍ.an Leška (l757-18l8)'

obrodeneck;/ spisovatel a redaktor Prešpurskych novin, werejnll v Nov ch bás-

ních Antonína Puchmajeru (l798) niekolko vlastn:/ch básnick]lich textov. S po.

éziou Puchmajerovej družiny česky píšucich slovenskych básnikov spájal nie

len jazyk a prevládajrica rokoková anakreontská šty\izácia veršov, ale aj d6-

sledné uplatřovanie Dobrovského zásad sylabot nického veršovania'

Rokoková anakreontika bola síce javom v:irazne anachronick]/m, odtrhnu-

t;/m od sridobej reality, čo vlstiŽne charakterizova| Jaroslav Vlček slovami:

,'By| to česky pŤežitek, pozdní pŤežitek paŤížsko-německo.polské mÓdy, v p -

vcldní své oblasti dávno již vybledly a vytuchl]i..(Vlček l960: 55). Vyznam ana-

kreontskej poézie v našej literatr1re, napriekjej konvenčnosti a anachronickosti,

spočíva najmá v tom, že ods va|a náboženské témy, prinášala svetské námety

a otvárala priestor prírodnej lyrike v básnickej tvorbe.

Vedl'a tejto mÓdnej a konvenčnej poézie moŽno u tychto autorov čoraz čas-

tejšie badať znaky a motívy typické pre nastupujtici k|asicizmus: klasicistické
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Žánrové Íbrmy a strofické títvary, inšpiráciu osvietensk;/m racionaltzmom

a vlastenecké motívy' Preto ich možno zároveř nazvať priekopníkmi básnické-

ho klasicizmu v slovenskej poézii' Skutočnosť, že klasicizmus sa v tvorbe čes-

ky píšucich básnikov v rokoch l780-18l5 iba Íbrmuje, dokazuje pomerne ob-

medzená žánrová skladba. okrem konvenčnej rokokovej anakreontiky vzn|ká

iba príležitostná a satirick á poézia, epigramy, básnické texty So sklonom k mo-

ralizovaniu a prvé balady. VeLmi málo sri zast pené ody, hymny a chyba Žáner

typick]Ý pre klasicizmus - epos. V poézii prevaŽne dominuj Žánre z hl'adiska

[lasicistickej poetiky nízke, pričom vysoké Žánre srj menej fiekventované alebo

riplne absentujri. Vrcholom umeleckych risilí obdobia osvietenského klasicizmu

v česky písanej poézii na Slovensku sri texty, v ktor1ich básnici postupne op š-

taj mora|izátorsky tÓn, anakreontskri štylizáciu a konvenčnri príležitostnosť. Sri

to básne otvárajrice cestu hlbšej básnickej reflexii' básne so vznešen;/m posla-

ním' ktoré si klad náročnejšie umelecké ciele: texty s vlasteneckou tematikou

(spájajrice ,,klasické.. s ,'národn m..) alebo s tematikou rodného kraja a auten.

tickfm zobrazením prírodnej reality. K taklmto básnickym textom patrí naprí-

klad Tablicova programová báseĎ Svobodné vo|eni (PoezY'e I, 1806) a báseĚ

Spisovatel (Poezye IV l812), v ktorlch sa básnik zam:fšlb nad poslaním umel-

ca a básnickti činnosť povyšuje na spo|očensky zodpovednri prácu, a|ebo Pa|-

kovičova Óda na horu Sinec (Muza ze slovenskych hor, |80l)' komponovaná na

sp sob vznešenej klasicistickej Ódy. Tieto básnické texty svojimi vyššími ume-

leck mi ambíciami predznamenávajri obdobie vyvrcholenia slovenského bás-

nického klasicizmu v rokoch 1815-l840'
Literarnosmerové s radnice česky písanej básnickej tvorby na Slovensku te-

da vytvárajri tri vyrazné fenomény: doznievajrici barok, rokoková anakreontská

poézia a klasicizmus v osvietenskej podobe' Tieto tri literárnosmerové javy

však nemožno od seba vlraznejšie oddeliť, nakolko sa vzájomne prestupujti

v tvorbe jednotliv;/ch autorov, ba dokonca synkreticky koexistujri vedlh seba

v jednotliq/ch básnickych textoch. U niektorych autorov k tymto trom ]iterár-

nosmerov m javom v prv;ich dvoch desaťročiach 19. storočia postupne pribu-

dol štvrt;y - náznaky preromantizmu. Preromantické prvky sa vyskytujri najskÓr

vo fbrme izolovan ch motívov' no neskÓr nadobridajri v]iraznejší charakter.

Typickou básnickou osobnosťou, ktorá svojou básnickou tvorbou spája všet-

ky uveoene slohovéjavy, je práve Bohuslav Tab|ic. Táto básnická osobnosť naj-

lepšie vystihuj" p.o"", prechodu od staršej literat ry k literatrire novodobej. Je-

ho básnické dielo, zhrnuté do štyroch zvdzkov Poezye ( 1 80G 1 8 l 2)' je dÓkazom

toho, že Tablic vo svojej rozsiahlej tvorbe dokázal spojiť a literárne využiť naj.

rozličnejšie podnety dobovej eurÓpskej literatriry a domácej literárnej tradície:

t 3 t
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barokovri polol'udov tvorbu, rokokovri anakreontskti poéziu, osvietenské mys-
lenie, Íbrmuj ci sa klasicizmus i náznaky preromantizmu, ktor;/ sa ohlasuje
vjeho baladickej tvorbe a v niektorlch lyrickych piesřach. Tento literárnosme-
rov ,,rozptyl..Tablicovej poézie sa pokrisime demonštrovať niekolkymi inter-
pretačnymi pohladmi na niektoré jeho básnické texty.

Ako prvé si všimneme básne, v ktorlch dožívajti staré barokové a rokokové
tradície' ktoré spritavaj Tablicov lyrick! subjekt do rámca básnickych klišé'
pričom jeho básnické ,ja..sa skr;/va za konvenčné kulisy rokokovo ladenej ana-
keontskej poézie alebo sa obmedzuje iba na vyslovenie všeobecnych mravn;ich
zásad a téz s v'lraznym sklonom k neraz hrubozrnnému moralizátorstvu. V tex-
toch, v ktorych dominujri barokové a rokokové poetické reziduá, sa autor do-
stáva do silného zajaÍia staršej literárnej tradície, vyznačujricej sa mal1im stup-
řom emancipovanosti vlastného básnického subjektu. Ako príklad tohto typu
tvorby mÓžeme uviesť jeho báseř Užívání života (Poezye III' 1809).

UŽ názov básne naznačuje tematické zameranie textu smerom k anakreont.
skej rokokovej poézii s očakávaním hedonistického prístupu k životu v duchu
epikurejského ,,carpe diem... Tento predpoklad sa však pri čítaní prvlch veršov
Tablicovho básnického textu nenaplní. Hedonisticky laden1/ nadpis básne sa do-
stáva do napátia (resp. do protikladu) s veršami, v ktorlch nedominuje očaká.
vaná anakreontská hravosť a t žba po pozemsk1ich pÓžitkoch a daroch Života,
ale tematika pominutelhosti a márnosti l'udskej existencie, v duchu barokového

',vanitas vanitatum.. či ,,memento mori..' V básni teda dominuje baroková ob-
raznosť - znepokojujrico a varuj co ritočiaca na city čitatelb. V prvych troch
strofách s za sebou kumulované obrazy plynutia času (,,krátké má cile zemsk!
čas [...], tratí Se světu jako hlas..; ,,měsíce, dnové, prchnou jak snové [...]..; ''ro.
ky [...] jak kroky mízeji,,;,,věky se v světě tratějí..), pričom je tu batatelhá ten-
dencia k ich gradačnému usporiadaniu (hodinka _ měsíce, dnové - roky - vě-
ky). Napriek tomu však prvé tri strofy vyznievajri iba ako stereotypné variova-
nie jedného motívu pominutelhosti a plynutia času. Jedin m oživením tohto Ste-
reotypného radu obrazov je bezozvenové zvolanie v poslednom verši druhej
strofy (,jak chceš kŤič|..), ktoré má podčiarknuť azd}raznit pominutelhosť lud-
skej existencie a bezmocnosť Ludského indivídua voči zákonom tohoto sveta.
okrem toho, že Tablicova obraznosť pÓsobí stereotypne, nie je ani originálna.
Tento typ obraznosti bol veLmi frekventovany v barokovej duchovnej lyrike. Po-

dobnosti Tablicovej obraznosti s poetikou barokovej poézie svedčia o tom, Že

Tablic sa dostával zo zajatia barokovej senzibility velmi pomaly. No napriek to-

mu je jeho básnick! text poznačen! istlm racionalizmom, ktor sa prejavuje

rispornosťou vo vyjadrovaní a v porovnaní s obdobn1imi textami barokovej epo-

1 3 8

chy sa vyznačuje menšou dekoratívnosťou v obraznosti, vdhka čomu pÓsobí
sroho a bez váčšieho poetického vzletu. V tejto sr1vislosti platí konštatovanie
Wylieho Syphera: ,,Keď barokovej obraznosti ubridali sily, umenie upada|o ku
g!čovitosti.. (Sypher |971: |90). Táto g;/čovitosťje pozorovatelhá aj v Tablico-
vej básni' a to v jej ošrichanej konvenčnosti, v minimalizácii umelecklch ambí-
cií a v jednoduchej a stereotypnej sylabickej veršovej forme. Po prv ch troch
strofách tematicky barokového ladenia, o ktor1ich sme sa už zmienili, nasledujri
dve strofy, v ktor;/ch dochádza k postupnému obratu' Tento obrat začína v štvr-
tej strofe' kde oproti pochmrirnej štylizácii predchádzajÚcich veršov básnik pre-
ladi| na veselší a hrav! tÓn: ,'Veseli budme, l an1ž se trudme / starostí.., lebo
,,uplynou léta / s r Žovou světa / radostí... Teda básnik sa stáva vyznávačom té-
zy ,,užime si, pokiať je čas... Tento motív Tablic stereotypne zopakoval ešte
v mnohych d'alších básřach zaraden,lch do zbierky Poezye. Ako variácia na rov-
nak tému vyznievaj napríklad verše z básne Společné k radosti se probuzo-
vání: ,,Budmež veseli, dokudž |ampa svítí, / dokud květe nám, trhejme kvítí,.
(Poezye II, 1807, str.14-76).

ZáverbásneUživání života vyznieva v rokokovo lhhkom a hravom tÓne ana-
kreontskej poézie ako oslava mladosti a hedonistického užívania si života, čím
sa naplnil autorsky zámer naznačen]/ čitate|bvi v nadpise. Tablic vo svojom bás.
nickom texte vlastne realizoval jednu z barokov!ch antitéz, v ktorej stoja v opo-
zícii pachtenie za pozemskfmi, svetsklmi radosťami na jednej strane a na dru-
hej strane poukazovanie na pominute|'nosť, márnosť a ničotnosť pozemsk;/ch ve-
cí. V podobnom tÓne vyznievajri i d'alšie Tablicove básnické texty (napr. Česá-
ní ovoce dne 8. záĚí r. 1 802; Nestálost Života lidského a i'), v ktor1ich básnik
striedavo mení ,,št!lov)' kÓd..' počn c barokov m moralizujricim tÓnom a l'ah-
k;/m a hravlm idylick;Ím tÓnom epikurejského vyznenia končiac'

Na druhej Strane v programovej básni Svobodné volení zaradenej do prvého
zvázku Poezye (l806) sa Bohuslav Tablic predstavil ako vysoko kultivovan
osvietensky básnik s čistou klasicistickou štylizáciou' Jednou z najznámejších
a najčastejšie citovan;/ch pasáží básne s verše, v ktor;ich Tablic opisuje svoju
ideá]nu knižnicu a vyrat va spisovatelbv, ktorí by mali byť jej srjčasťou: ,,Vo|tér,
Šekspír' Pop, Jung, Víland' Lessing, Russov' /Géte, Garve, Šiller, Kant a Lo-
monosov / Velké okrasy by knihovny mé byli / S Řeky, s Latiníky, ježto všick-
ni ctili" (Poezye I, 1806, str. 13).

Vlber autorov, ktor;,ich Tablic považuje za ,,velké okrasy.. svojej knižnice,
pÓsobí na prv;í pohlbd heterogénne. Valér Mikula k tomuto v beru poznamenal,
Že ,,ich z|oženie nie je len čisto osvietenské, ale siaha pred i za osvietenstvo,
a jednak sme vo sfére estetick ch preferencií, kde mÓže d6jsé k simultanizova-
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barokovri polol'udov tvorbu, rokokovri anakreontskti poéziu, osvietenské mys-
lenie, Íbrmuj ci sa klasicizmus i náznaky preromantizmu, ktor;/ sa ohlasuje
vjeho baladickej tvorbe a v niektorlch lyrickych piesřach. Tento literárnosme-
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chy sa vyznačuje menšou dekoratívnosťou v obraznosti, vdhka čomu pÓsobí
sroho a bez váčšieho poetického vzletu. V tejto sr1vislosti platí konštatovanie
Wylieho Syphera: ,,Keď barokovej obraznosti ubridali sily, umenie upada|o ku
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sa naplnil autorsky zámer naznačen]/ čitate|bvi v nadpise. Tablic vo svojom bás.
nickom texte vlastne realizoval jednu z barokov!ch antitéz, v ktorej stoja v opo-
zícii pachtenie za pozemskfmi, svetsklmi radosťami na jednej strane a na dru-
hej strane poukazovanie na pominute|'nosť, márnosť a ničotnosť pozemsk;/ch ve-
cí. V podobnom tÓne vyznievajri i d'alšie Tablicove básnické texty (napr. Česá-
ní ovoce dne 8. záĚí r. 1 802; Nestálost Života lidského a i'), v ktor1ich básnik
striedavo mení ,,št!lov)' kÓd..' počn c barokov m moralizujricim tÓnom a l'ah-
k;/m a hravlm idylick;Ím tÓnom epikurejského vyznenia končiac'

Na druhej Strane v programovej básni Svobodné volení zaradenej do prvého
zvázku Poezye (l806) sa Bohuslav Tablic predstavil ako vysoko kultivovan
osvietensky básnik s čistou klasicistickou štylizáciou' Jednou z najznámejších
a najčastejšie citovan;/ch pasáží básne s verše, v ktor;ich Tablic opisuje svoju
ideá]nu knižnicu a vyrat va spisovatelbv, ktorí by mali byť jej srjčasťou: ,,Vo|tér,
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niu autorov (a s nimi stelesřovan]ich estetick]ich kánonov)' ktorí sri často od se-
ba časovo i esteticky vzdia|ení.. (Mikula |991 25). V]iber autorov samozrejme
mÓŽe byť (a určite aj je) v;/sledkom Tablicov;ich subjektívnych estetick1ich pre-
Í.erencií vo vzťahu k eurÓpskej Iiterat re, no tieto individuá|ne preferencie sti do
značnej miery ovplyvnené prevládajricim dobov m vkusom, ktory zároveĎ od-
zrkadluje vzťah k sudob1/m literárnym smerom a prridom. Ak by sme nad jed-
notliv1/mi eurÓpskymi spisovatelmi uveden mi v Thb|icovom ,,v bere.. uvažo-
vali z hl'adiska ich prís|ušnosti k literárnym smerom' ktoré sa v čase vzniku Tab-
licovej básne v;íraznejšie alebo iba náznakovo etablovali aj v širšom česko-s|o-
venskom literárnom kontexte, moh|i by sme Tablicov v;íber autorov rozdeliť
(s istou dávkou tolerancie) do dvoch skupín: Prvri skupinu autorov v tomto ra-
de tvoria osobnosti s dominujricou osvietensko-klasicistickou orientáciou: fran-
crizsky osvietenec, filozof a spisovatel'F. M. A. Voltaire; anglick! klasicistick!
básnik A' Pope; nemecky osvietenec CH' M. Wieland, vo svojom diele spája-
.|tici duch hravo elegantného, aristokraticky ladeného rokoka s intelektuálnou
skepsou; nemeck osvietenec a k|asicista G. E. Lessing; završite|' osvietenskej
f,rlozofie I. Kant a napokon osvietenec a zakladatel ruského klasicizmu M' V.
Lomonosov' Druhri skupinu tvoria osobnosti čiastočne heterogénnejšie ako au-
tori prvej skupiny' no i napriek tomu ich moŽno zaradit do línie označenej ako
sentimentáino-preromantická: ideov1i tvorca sentimenta|izmu J. J. Rousseau;
anglick1i sentimentálny básnik E. Young a klasici nemeckej literatriry J' W. Goe-
the a F. Schlller, veLk17m časovlm oblr1kom svojej tvorby spájajrici klasicizmus
a preromantizmus (Sturm und Drang). S touto druhou skupinou má vela spo-
ločného aj tvorba časovo značne vzdialeného W. Shakespeara, ktorého Tablic
takisto zaradi| do svojej ideá|nej knižnice. V srivislosti so Shakespearom treba
podotknriť, Že preromantizmus je typick;/ tym, Že prehodnocuje literárny odkaz
minulosti, ktor;Í vd'aka svojej prísnej normovanosti nemÓže doceniť poetika kla-
sicizmu. ,,V tomto prehodnocovacom procese najdÓležitejšiu rilohu hrá práve
objavovanie Shakespeara, ktor1/ pÓsobí nielen genialitou svojej tvorby, ale aj
tym' Že sa jeho tvorba javí priamo ako antitéza klasicizmu, ako popretie esteti-
ky Boileauovej.. (Krejčí 1975 4142).TakŽe aj renesančného W. Shakespeara
možno zarad|t do druhej skupiny autorov, nie však ako bezprostredného pred-
Stavitel'a preromantizmu, ale ako autora preromantizmom objaveného a vy-
zdvihnutého. Felix Vodička v tejto srivislosti dokonca hovorí o preromantickom
,,kulte Shakespeara..(Vodička 1948: |42). Tento,,preromanticky kult..zasiahol
aj Tablica, ktor1i ako prv z našich prek|adatelbv objavil pre slovensk literatri.
ru t to vlnimočnri osobnosť, nakolko _ čo konštatuje aj autor Tablicovej bio-
graÍie Rudo Brtář - sa ,,predt;Ím nikto zo Slovákov neodváŽi| prekladať z ang-
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ličtiny ani prÓzu' ani verše a v našej |iteratrire bo| Shakespeare ce|kom nezná-
my..(Brtář |914: 149_50). Tablic predstavil Shakespeara prekladom z anglic-
kého jazyka v prvom zvázku Poezyí uvedením známeho Monologu z Hamleta
Šekspirova, s rivodnym veršom B1/ti aneb nebft, otázka jest váŽná (Poezye I,
1806, str. 16).

Príklad Thb|icovej knižnice je dokladom toho, že klasicizmus sa do českého
a s|ovenského literárneho kontextu nedostáva vo svojej čistej podobe. Udomác-
řuje sa tu, v porovnaní s Francrizskom, s takmer storočnym oneskorením. Na
uveden1/ch príkladoch vidíme, Že sa k nánr dostáva vo svojej osvietenskej podo-
be a v čase, keď bo| v europskej |iteratrire už beŽn;im javom preromantizmus'
Pretoje logické' Že v našej literatrire sa obe tendencie prestupujrÍ a viacerí auto_
ri považovaní za,,osvietenskych klasicistov..pozvolhe vnášaju do svojej tvorby
aj prvky preromantickq Preto je užptvá fáza nášho klasicizmu (v českej a slo-
venskej literiírnej histÓri i označovaná ako,,osvietensky klasicizmus..) modifi ko-
vaná istymi sentimentálnymi prvkami, ktoré rozrušova|i jeho pÓvodné fbrmy.
U Tablica náznaky preromantizmu pozorujeme nielen v jeho individuálnom
záujme o eurÓpskych preromantickyoh autorov, čo dokazujejeho ideálna knižni-
ca v básni Svobodné volení' ale dokumentujri ich aj jeho rozsiahle prekladatel-
ské aktivity - najmá preklad co|dsmithovej balady Poustevník z Workworthu
(Poezye III' 1809)' ktorá je,,odrazovym mostíkom predromantickych sentimen-
tálnych nálad. UŽ cudzokrajná exotika severská a dramatická rodinná príhoda
z kruhov šlachty, odohrávaj ca sa v ,hlubokém romantickém dolí. (po prvy raz
u nás pouŽil v našej literatrire slovo romanticky) bo|a vábivá a lákavo podnetná..
(Brtá |974l.180). okrem prekladovej tvorby sa s intenzívnymi náznaklni pre-
romantizmu stretneme aj v mnoh1ich d'alších Thblicov ch básřach: v jeho silno
moralizujricich ba|adách (Lubinsk1/ z Lubiné a Rozyna Milovská. Nešťastné ná-
sledky stracené nevinnosti; Jakub Žiaria z Žibridova. Vystražná báseĎ. Smutné
následky zlého vychováni, Poe4,e II), poplatnlch ešte barokovému jarmočnému
vkusu, už presvitajrí preromantické obrazy drsnej a nesp tanej prírody a prero.
mantická atmosféra tajomna (baladická atmosféra noci so žalostnlmi a tajomny-
mi hlasmi, s hrikaním sovy. burácaním vetra a pod.). ovel'a intenzívnejšie Sa pre-
romantická estetika oh|asuje v jeho básřach s tematikou stredovekych hradov:
orava, hrad Turz v (Poezye III, l809) a Cscjvár. Hrad Raškriv (Poezye II, 1807).
Najmá báseř CsÓvár. Hrad Raškrjv je plná preromantického sentimentu nad
ruinami kedysi s|ávneho hradu zb raného Turkami a p tav1/ch preromantickych
obrazov. V znarn básne podčiarkuje aj skutočnosť, žeju ako ukážku (alebo vzor)
elegickej básne publikoval Josef Jungmann vo svojom die|e Slovesnost aneb
Zbírka pžíkladú s kratk.jm pojedndním o slohu (l820, str. 24_26).

141



niu autorov (a s nimi stelesĎovanych estetick1/ch kánonov), ktorí sri často od se-
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licovej básne v raznejšie alebo iba náznakovo etab]ova|i aj v širšom česko-slo-
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ctlzsky osvietenec, filozof a spisovatel' F. M. A. Voltaire; anglick;/ klasicisticky
básnik A. Pope; nemeck;/ osvietenec CH. M. Wieland, vo svojom diele spája-
jtici duch hravo elegantného, aristokraticky ladeného rokoka s intelektuálnou
skepsou; nemeck osvietenec a klasicista G. E. Lessing; završitel osvietenskej
Íllozofie I. Kant a napokon osvietenec a zakladateL ruského klasicizmu M. V'
Lomonosov. Druh skupinu tvoria osobnosti čiastočne heterogénnejšie ako au-
tori prvej skupiny, no i napriek tomu ich nrožno zaradil. do línie označenej ako
sentimentálno-preromantická: ideovy tvorca sentimenta|izmu J. J. Rousseau;
anglicky sentimentálny básnik E. Young a klasici nemeckej literatriry J' W. Goe-
the a F. Schiller' velkym časovlm ob|tikom svojej tvorby spájaj ci klasicizmus
a preromantizmus (Sturm und Drang). S touto druhou skupinou má vela spo-
ločného aj tvorba časovo značne vzdialeného W. Shakespeara, ktorého Tablic
takisto zaradil do svojej ideálnej kniŽnice. V srivislosti so Shakespearom treba
podotkn ť' Že preromantizmus je typick1/ Lym,Že prehodnocuje literárny odkaz
minulosti, ktory vd'aka svojej prísnej normovanosti nemÓže doceniť poetika kla-
sicizmu. ,,V tomto prehodnocovacom procese najdÓležitejšiu lohu hrá práve
objavovanie Shakespeara, ktory pÓsobí nielen genialitou svojej tvorby, ale aj
tyn, Že sa jeho tvorba javí priamo ako antitéza k|asicizmu, ako popretie esteti-
ky Boileauovej.. (Krejčí |975: 4142). TakŽe aj renesančného W. Shakespeara
moŽno zaradit do druhej skupiny autorov, nie však ako bezprostredného pred-
stavitela preromantizmu, ale ako autora preromantizmom objaveného a vy-
zdvihnutého. Felix Vodička v tejto stivislosti dokonca hovorí o preromantickom

,,kulte Shakespeara..(Vodička 1948: 142). Tento,,preromantick]í kult..zasiahol
aj Tab|ica, ktor ako prqí z našich prekladate|bv objavil pre slovensk |iteratrj-
ru t to v nimočnri osobnosť, nakolko - čo konštatuje aj autor Thblicovej bio.
graÍie Rudo Brtář - sa ,,predtym nikto zo Slovákov neodváŽil prek|adať z ang-
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ličtiny ani prÓzu, ani verše a v našej literat re bol Shakespeare celkom nezná.

my.. (Brtář |914: |49_50)' Tablic predstavil Shakespeara prekladom z anglic.
kého jazyka v prvom zvázku Poezyí uvedením známeho Monologu z Hamleta
Šekspirova, s vodn1i m veršom B1yti aneb neb t, otázka jest vážná (Poezye |,
1806, str. l6)'

Príklad Tablicovej knižnice je dokladom toho, že k|asicizmus sa do českého
a slovenského |iterárneho kontextu nedostáva vo svojej čistej podobe. Udomác-
řuje sa tu, v porovnaní s Franc zskom, s takmer storočn}im oneskorením. Na
uvedenlch prík|adoch vidíme, že sa k nám dostáva vo svojej osvietenskej podo-
be a v čase, keď bol v eurÓpskej literatrire užbeŽnymjavom preromantizmus.
Pretoje logické, že v našej literat re sa obe tendencie prestupujri a viacerí auto-
ri považovaní za,,osvietenskfch klasicistov..pozvolhe vnášaju do svojej tvorby
aj prvky preromantick& Preto je uŽprvá fáza nášho klasicizmu (v českej a slo-
venskej literárnej histÓrii označovaná ako ,,osvietensk klasicizmus..) modifiko.
vaná ist mi sentimentá|nymi prvkami, ktoré rozrušovali jeho p6vodné formy.
U Tablica náznaky preromantizmu pozorujeme nielen v jeho individuálnom
záujme o eurÓpskych preromantickych autorov, čo dokazujejeho ideálna kniŽni-
ca v básni Svobodné volení' ale dokumentujri ich aj jeho rozsiah|e prekladatel-
ské aktivity - najmá prek|ad Go|dsmithovej ba|ady Poustevník z Workworthu
(Poezye III' 1809)' ktorá je ,,odrazovym mostíkom predromantickych sentimen.
tálnych nálad. UŽ cudzokrajná exotika severská a dramatická rodinná príhoda
z kruhov šlachty, odohrávajrÍca sa'v 'hlubokém romantickénr dolí. (po prvy raz
u nás použil v našej literat re slovo romantick1/) bola vábivá a |ákavo podnetná..
(Brtáí| |974: l80). okrem prek|adovej tvorby sa s intenzívnymi náznakmi pre-
romantizmu stretneme aj v mnohych d'a|ších Tablicovych básřach: v jeho silno
moralizujricich baladách (Lubinsky z Lubiné a Rozyna Milovská. Nešťastné ná.
sledky stracené nevinnosti; Jakub Žtria z Žibridova. V;istražná báseř. Smutné
následky zlého vychováni, Poezye II), poplatn1/ch ešte barokovému jarmočnému
vkusu, už presvitaj preromantické obrazy drsnej a nespritanej prírody a prero-
mandcká atmosféra tajomna (baladická atmosféra noci so žalostnlmi a tajomn -

mi hlasmi, s h kaním sovy, burácaním vetra a pod.). ovela intenzívnejšie Sa pre.
romantická estetika ohlasuje v jeho básĎach s tematikou stredoveklch hradov:
orava, hrad Turz v (Poezye III, t 809) a CsÓvár. Hrad Raškrjv (Poezye II' l807).
Najmá báseř CsÓvár. Hrad Raškrjv je plná preromantického sentimentu nad
ruinami kedysi slávneho hradu zbriraného Turkami a pritav1/ch preromantick ch
obrazov. V znam básne podčiarkuje aj skutočnosť, Žeju ako ukáŽku (alebo vzor)
elegickej básne publikoval Josef Jungmann vo svojom die\e Slovesnost aneb
Zbírka pŤíkladú s krcitkjm pojedntiním o sloltu ( t 820, str. 24_26)'
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Bohuslav Tablic teda svojou básnickou tvorbou a prekladmi pomohol česky pí-
sanej literatrire na Slovensku preklenriť v1ivinov! oblrik od zvyškov baroka cez
osvietensk1i k|asicizmus aŽ k preromantizmu a predznamenal jeho prejavy v dvad-
siatych a tridsiatych rokoch l9. storočia. Cestu preromantizmu po Thblicovi inten-
zívnejšie otvori| až devátnásťročn1/ Pavo| Jozef Šafárik (l795-l861) svojou bás-
nickou zbierkou Thtransl<i M za s lyrou slovanskou (18|4), inšpirovanou nemec-
kou klasikou (F. Schiller), Jungmannov m prekladom Miltonovho Strateného ra-
7.a i domácou literárnou tvorbou Juraja Palkoviča a Bohuslava Thblica. V zbierke je
miestami ešte badatelh! vplyv doznievajricej konvenčnej rokokovej anakreontskej
poézte, no na druhej strane tu možno pozorovať príklon k subjektívnejšiemu poci-
ťovaniu skutočnosti a ÍblklÓrnu inšpiráciu, čo svedčí o spojitosti ŠaÍárikovej zbier-
ky s preromanticklmi tendenciami. Tieto prvky vystupujri do popredia najmá
v známych básřach Slavení slovans[/ch pacho|kri a Poslední noc' Práve v t1ichto
textoch sa básnik riplne zbavil anakreontskej štylizácie' silnie v nich elegick! pod-
tÓn a do popredia sa dostáva ideál slobody a volhosti, čím anticipoval v1ivin poé-
zie smerom k romantizmu. ŠaÍárikova zbierka svojim hybridn;im charakterom spá.
jajricim barokové rezíduá (prítomné najmá v basřach Časové, Jiskra božství), ro-
kokovri anakreontiku a progresívne preromantické smerovanie je na jednej strane
syntézou ume|eckfch snáh prvej fázy národného obrodenia (1780-1 8l5) a na dru-
hej strane vlchodiskom dhlšieho preromantického smerovania literatriry v dvadsia-
tych a tridsiatych rokoch, pripravujriceho umeleckri pÓdu romantizmu.

Česky písaná poéziana Slovensku v období, ktoré |iterárna historiografia tra-
dične označuje termínom ,,osvietensk klasicizmus.., spadá pod toto pomeno-
vanie skÓr problematicky. Básnická tvorba v k|asicistickom duchu a s osvieten-
skou ideovou bázou je len jednou častou štylovo pestrej literárnej produkcie
tohto obdobia. obdobie rokov 1780-l8l5 sa nevyznačujejednotnlm literárnym
smerovaním' ale naopak, je preř typick1/ literárnosmerov1i synkretizmus - spl!-
vanie a prekr;/vanie viacerlch literárnych smerov, prridov a tendencií s časne,
často v tvorbe jedného autora i v jednom umeleckom texte (čo Sme sa pokrisili
ukázat aj v našom príspevku). DÓs|edkom tohto synkretizmu ako sprievodného
javu kaŽdej obrodeneckej kultriry je podl'a Vladimíra Macuru vn torná slohová
nevyhranenosť obrodeneck1/ch kultrir, daná ich potrebou vyrovnať krok s dobo-
v;Ím umeleck m v;/vojom komplexne, akoby naraz (Macura l995: 14). Toto
komplexné vyrovnávanie sa s eurÓpskym vlvojom (a nie len s eurÓpskym v1i-
vojom, ale aj so si|nou domácou literárnou tradíciou) sa prejavuje v;ískytom tzv.
,,syntetickych osobností,., ktoré v sebe spájaj ,,celf komp|ex rovní umelecké-
ho qivoja.. (Macura 1995:14). Takéto osobnosti nachádzame aj medzi česky pí-
šucimi básnikmi na Slovensku. Na tvorbe autorov, ak;ymi bo|i Augustín Dole-
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Ža|, luraj Palkovič, Bohuslav Tablic či m|ad! Pavol Jozef Šafárik, vidíme, že

v básnick1fch textoch spojilijednak podnety vychádzaj ce z literárnych smerov,

ktoré zasahovali eurÓpsku |iteratrjru uŽ od druhej polovice l7. storočia (fran.

c zsky klasicizmus) a v priebehu l8. storočia (osvietenská modifikácia klasi-

cizmu, rokoko a v druhej polovici storočia sentimentalizmus a preromantiz-

mus), s ktorymi sa snažili ,,vyrovnať krok.., resp. ,,dobehn é ich.., a jednak pod-

nety vychádzaj(lce zo silnej domácej tradície, ktoré modiÍikovali tieto ,,vonkaj.
šie..literárnosmerové tendencie (doznievanie barokového typu 1iterárnej tvorby,

domáce folklÓrne tradície odrážaj ce sa v tvorbe ludovej a pololudovej). Preto
poéziu prvej fázy národného obrodeniaje potrebné chápať ako literatriru spája-
j cu dve epochy - epochu staršej literatriry a |iteratriry novodobej, kedy sa stre-
távajri umelecké podnety doznievajrice i nastupujrice' ale najmá ako literat ru
hlbdajricu cestu pre nov umeleck!, v!,raz. I ked' toto hlhdanie nespÍřalo vŽdy
vysoké umelecké očakávania (v tvorbe viacer1/ch básnikov často víťazila kvan-
tita nad kvalitou, básnické klišé, stereotyp a regresívne barokové vplyvy)' pred-
sa len poézia tychto básnikov stála na počiatku modernej českej a slovenskej poé-
zie'čo vystížne konštatoval už v roku l820 v predhovore k vlastn m zobranym
básřam, Fiall<im, Antonín Puchmajer: ,'Fialky naše jsou skrovné květinky, ale
fralky, podlešky, chudobky a těm podobné drobné FloÍiny dcery jsou pŤece
zvěstovatelkyně jara.. (citované podla Vlček 1960: 9).

L i t e r a t u r a

BRlÁŇ, Rudo
l9'74 Bohuslav Tablic ( 1769-l832) (Bratislava)

KREJČÍ, Karel
|9.75 Českti literatura a kulturní proudy evropské (Praha: Čs. spisovatel)

MACURA, Vladimír
|995 Znamení zrodu (Praha)

MIKULA, Valér
199'7 Od baroka k postmoderne (Levice: L. C. A.)

SYPHER, Wylie
l9'11 Od renesance k baroku (Praha)
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Bohuslav Tablic teda svojou básnickou tvorbou a prekladmi pomohol česky pí-
sanej literatrire na Slovensku preklenriť vyvinov1i obl k od zvyškov baroka cez
osvietensk klasicizmus aŽ k preromantizmu a predznamenal jeho prejavy v dvad-
siatych a tridsiatych rokoch l9. storočia. Cestu preromantizmu po Tablicovi inten-
zívnejšie otvoril až devátnásťročn! Pavo| Jozef Šafárik (1795-l86l) svojou bás.
nickou zbierkou Tatranská M za s lyrou slovanskou (1814)' inšpirovanou nemec-
kou klasikou (F. Schiller), Jungmannov m prekladom Miltonovho Strateného ra-

7b i domácou literárnou tvorbou Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica. V zbierkeje
miestami ešte badate|h1i vplyv doznievajticej konvenčnej rokokovej anakreontskej
poézte, no na druhej strane tu moŽno pozorovať príklon k subjektívnejšiemu poci-
ťovaniu skutočnosti a ÍblklÓrnu inšpiráciu, čo svedčí o spojitosti Šafárikovej zbier.
ky s preromanticklmi tendenciami' Tieto prvky vystupuj do popredia najmá
v známych básřach Slavení slovansklch pacholkri a Poslední noc. Práve v tlchto
textoch sa básnik rlplne zbavil anakreontskej štylizácie, silnie v nich elegicky pod-
tÓn a do popredia sa dostáva ideál slobody a volhosti, čím anticipoval v;/vin poé-
zie smerom k romantizmu. ŠaÍárikova zbierka svojim hybridn m charakterom spá-
jajricim barokové reziduá (prítomné najmá v básĚach Časové, Jiskra božství), ro-
kokovri anakreontiku a progresívne preromantické smerovanie je na jednej strane
syntézou umeleckych snáh prvej Íázy národného obrodenia ( 1 780-1 8 l 5) a na dru.
hej strane vlchodiskom ďalšieho preromantického smerovania literatriry v dvadsia.
tych a tridsiatych rokoch, pripravujriceho umeleck pÓdu romantizmu.

Česky písaná poézia na Slovensku v období' ktoré literárna historiografia tra.
dične označuje termínom ,,osvietensk! klasicizmus..' spadá pod toto pomeno-
vanie sk6r problematicky. Básnická tvorba v klasicistickom duchu a s osvieten-
skou ideovou bázou je len jednou častou št1ilovo pestrej |iterárnej produkcie
tohto obdobia' obdobie rokov t780-18l5 sa nevyznačujejednotnlm literárnym
smerovaním, ale naopak, je preř typickf literárnosmerov synkretizmus - spl -

vanie a prekryvanie viacerlch literárnych Smerov, prridov a tendencií sričasne'
často v tvorbe jedného autora i v jednom umeleckom texte (čo sme sa pokrisili

ukázaÍ aj v našom príspevku). DÓsledkom tohto synkretizmu ako sprievodného
javu kaŽdej obrodeneckej kult ry je podl'a Vladimíra Macuru vn torná slohová

nevyhranenosť obrodenecklch kultrir, daná ich potrebou vyrovnať krok s dobo-

v;/m umelecklm vlvojom komplexne, akoby naraz (Macura 1995: l4). Toto

komplexné vyrovnávanie sa s eurÓpskym vlvojom (a nie len s eurÓpskym v;i.

vojom, ale aj so silnou domácou literárnou tradíciou) sa prejavuje vÝSkytom tzv.

,,syntetick;/ch osobností.., ktoré v sebe spájajri ,,cel;/ komplex rirovní umelecké-

ho v!voja..(Macura 1995: 14)'Takéto osobnosti nachádzame aj medzi česky pí-

šucimi básnikmi na Slovensku. Na tvorbe autorov, akymi boli Augustín Dole-
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Ža|, luraj Palkovič, Bohuslav Tablic či mlad;í Pavol Jozef Šafárik, vidíme, že

v básnicklch textoch spojilijednak podnety vychádzajrice z literárnych smerov'

ktoré zasahovali eurÓpsku literatriru už od druhej polovice 17. storočia (fran-

crizsky klasicizmus) a v priebehu l8. storočia (osvietenská modifikácia klasi-

cizmu, rokoko a v druhej polovici storočia sentimentalizmus a preromantiz-

mus), s ktorlmi sa snažili ,,vyrovnať krok.., resp. ,,dobehnriť ich..' a jednak pod-

nety vychádzaj ce zo silnej domácej tradície, ktoré modiÍlkovali tieto ,,vonkaj.

šie..literárnosmerové tendencie (doznievanie barokového typu literárnej tvorby,

domáce fo|klÓrne tradície odráŽajrice sa v tvorbe ludovej a po|oludovej). Preto

poéziu prvej Íázy národného obrodeniaje potrebné chápať ako literatriru spája-

jricu dve epochy - epochu staršej literat ry a literatriry novodobej, kedy sa stre-

távaj umelecké podnety doznievaj ce i nastupuj ce, ale najmá ako literatr|ru

hlbdajricu cestu pre nov;í umeleckj, v,jraz. I keď toto hlbdanie nespÍřalo vŽdy

vysoké umelecké očakávania (v tvorbe viacer1/ch básnikov často víťazila kvan-

tita nad kvalitou, básnické klišé, stereotyp a regresívne barokové vplyvy)' pred-

sa len poézia tlchto básnikov stála na počiatku modernej českej a slovenskej poé-

zie, čo vlstižne konštatoval už v roku l820 v predhovore k vlastnym zobran m

básřam, Fialkdm, Antonín Puchmajer: ,,Fialky naše jsou skrovné květinky, ale
Íialky, podlešky, chudobky a těm podobné drobné FloÍiny dcery jsou pňece

zvěstovatelkyně jara.. (citované podlh Vlček l960: 9).

L i t e r a t u r a

BRtÁŇ, Ruao
l9'l 4 B ohus lav Tab I ic ( I 7 69- I I 3 2 ) (Bratislava)

KREJČÍ. Karel
I975 Česki literatura a kulturní proudy evropské (Praha: Čs. spisovatel)

MACURA, Vladimír
1995 Znamení zrodu (Praha)

MIKULA, Valér
199'l Od barokn k postmoderne (Levice: L. C. A.)

SYPHER, Wvlie
|97| od ,",ž,,,,, k baroku (Praha)
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VLČEK, Jaroslav
l960 ,,První novočeská škola básnická.., in Z dějin české literatury (Praha;

VoDIČKA, Fe|ix
|948 Počátlq krdsné prÓzy novočeské (Praha)

Zástoi českei obrodeneckei dramatiky
pri formovaní a počiatkoch

slovenského ochotníckeho divadla

JUL IANA  BENOVA

ochotnícke divadlo vzntká na S|ovensku v prvej tretine l9. storočia ako sprie-
vodny jav národnooslobodzovacích risilí, je osvietenskou a buditeťskou po-
chodřou v rukách obrodencov' Yychádza Zo vzoroy a tradícií školsk1/ch hier,
z Ludového divadla, z divadla osvietenského. od polovice l9. storočia doř vstu-
puj prvky uvedomelej spoločenskej činnosti, začína plniť národnobuditel'skri
misiu. Je ,,praktickou.. sričasťou slovenského národného obrodenia ako procesu
vzniku a konštituovania novodob1/ch národov, cielbm ktorého bol rozvoj samo-
statného a nezávislého Života Slovákov. Postavenie Slovákov v Uhorsku bolo
vystavené silnému odnárodřovaciemu tlaku, ba aj pokusom o ich likvidáciu ako
samostatného osobitého národa, a preto sa stále naliehavejšie ukazovala potre-
ba vytvorenia,,divadelného stánku slovenského.., prezentácie vlastnej národnej
kult ry akojedného z atrib tov novodobého národa' Divadlo Sa stáva vynikajr1-
cim prostriedkom na šírenie vzdelania a osvety, najsilnejšou zbrařou v boji za
národnr1 kultriru, je Živnou pÓdou vlasteneckej agitácie a jeho rlčinok je inten-
zívnejší a má širšie pole pÓsobnosti ako literat ra. Divadlo tak nadobrida ob-
rovsk1i vyznam v národnom uvedomovaní meštianstva a ludov;i ch vrstiev, v zá-
pase o nov spoločnosť.

Vlastn vznik s|ovenského ochotníckeho divadla srivisí s národnlmi pohyb-
mi podmienen1imi určitou koncentráciou remesiel a škÓ| v mestách a mesteč-
kách s prevahou slovenského obyvatelstva, no neobišie| sa ani bez istych vply-
vov mad'arskych a nemeck;ích kočovn;ich spoločností, ktoré boli v tom čase je-
din;im šíritelbm divadelného umenia' Tento vplyv pociťujeme predovšetkym
v oblasti inscenačnej. No nepomerne podnetnejší vplyv (v porovnaní s pÓsobe-
ním cudzích kočovnych spoločností) na vznik a celkovri činnosť prvych sloven-
sk1ich ochotníckych scén ma| príklad vtedajšieho českého divadla a tiež pobyt
slovenskej študujricej m|ádeŽe v Prahe. Vedelo sa, že na českom vidieku sa s -
spechom hrajri Štěpánkove a Klicperove veselohry' Že sa zakladajri ochotnícke
krrižky, Že v roku l786 vzniklo prvé čisto české divadlo Bouda (Vlastenecké di-
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