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s|ovenského ochotníckeho divad|a
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ochotnícke divadlo vzniká na S|ovensku v prvej tretine l9. storočia ako sprie-
vodn1i jav národnoos|obodzovacích risilí, je osvietenskou a buditeťskou po.
chodĚou v rukách obrodencov. Vychádza zo vzoÍoy a tradícií školskych hier,
z ludového divadla, z divad|a 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 novodob 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 na|iehavejšie ukazovala potre-
ba vytvorenia,,divadelného stánku slovenského.., prezentácie vlastnej národnej
ku|t ry ako jedného z atribrjtov novodobého národa. Divadlo Sa stáva vynikajri-
cim prostriedkom na šírenie vzdelania a osvety, najsilnejšou zbrařou v boji za
národnri kultriru, je Živnou pÓdou vlasteneckej agitácie a jeho ričinok je inten-
zívnejší a má širšie pole pÓsobnosti ako literatrira. Divadlo tak nadobrida ob-
rovsk v1/znam v národnom uvedomovaní nreštianstva a ludov1ich vrstiev, v zá-
pase o novri spoločnosť.

Vlastny vznik slovenského ochotníckeho divadla srivisí s národnymi pohyb.
mi podmienenlmi určitou koncentráciou remesie| a škÓl v mestách a mesteč-
kách s prevahou s|ovenského obyvatel'stva, no neobišiel sa ani bez ist1/ch vply-
vov mad'arsk ch a nemeckych kočovnych spoločností, ktoré boli v tom čase je-
din1ym šíritelbm divadelného umenia' Tento vplyv pociťujeme predovšetkym
v ob|asti inscenačnej. No nepomerne podnetnejší vplyv (v porovnaní s pÓsobe-
ním cudzích kočovn;Ích spoločností) na vznik a celkovti činnosť prv;/ch s|oven-
sklch ochotníckych scén ma| príklad vtedajšieho českého divadla a tiež pobyt
slovenskej študujricej m|ádeže v Prahe' Vedelo sa, že na českom vidieku sa s ri-
spechom hrajri Štěpánkove a Klicperove veselohry, že sa zak|adaj ochotnícke
krížky, že v roku l786 vzniklo prvé čisto české divadlo Bouda (Vlastenecké di-
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vadlo), že svoju činnosť rozvíja divadlo Stavovské. České divadelné vplyvy
a česká dramatická tvorba predstavujri tak jede n zo zák|adn!,ch kameřov pri bu-
dovaní a rozvoji slovenského divadelníctva po roku 1 830.

Už Lope de Vega povedal, že k divadlu stačia dva sudy, dve dosky, jeden he-
rec a jedna vášeř' A slovenské ochotnícke divadlo sa začina roz,liai v analo-
gick]ych podmienkach, no potrebuje ešte jeden komponent - dramatick]/ text.
Studnica vlastenecky laden;./ch hier písanych slovensky (v6bec hier písan;ich
s|ovensky _ v bernolákovčine či slovakizovanej češtine) bola takmer prázdna.
Na jej dne ležali len Pa|kovičove Dvrl buch1, a tri šuchy, Petrušov Rajnoha,Tab-
|icove preklady z Hatnleta, Šafárikove p."ituay Aristofana a Schil|era a ojedi.
nelé pokusy neznámych dramatikov' ktoré sa nikdy nemohli dostať k sloven-
skym ochotníkom. Aby sa však divad|o mohlo rozvíjať' aby mohlo plniť svoju
národnobuditel'skri lohu, muselo najprv získať texty vyhovuj ce jeho potre-
bám. Ako sme uŽ uviedli, slovensky písané dramatické texty neexistovali, a tak
sa ',repertoárovou základřou.. slovenského divadelníctva stáva česká obrode-
necká dramatika prvej polovice l9' storočia, ktorá jazykovo i tematicky vyho.
vovala potrebám a záujmom sridobej slovenskej spoločnosti - (ako ,,písané slo-
vensky..myslíme slovenčinu v poclobe bernolákovčiny, slovakizovanej češtiny
či jednotliv;/ch typov kult rnej slovenčiny toho obdobia)

Vznik slovenského ochotníckeho divad|a viaže sa na Cha|upkovo Koc rko-
vo, keď sa v Liptovskom Miku|áši ',dne 22. srpna l830 provozova|a na tomto
divadle první, Slovákrim zvlášť oblíbená veselohra Kocourkovo.., ktorou pod
vedením Gašpara Fejérpataky-Be|opotockého zaháji|o svoju činnosť Diwadlo
slowanské Swato-Mikulášske (Kapito|y |967:2l8). Cha|upka sa svojou sati-
rickou hrou Kocourkovo, aneb ,Ien rlbychom v hanbě neztiitali 1napisál ju po-
d||a zauŽivaného literárneho kánonu česky, no opiera sa o prax a boiatstvo ho-
vorovej slovenčiny) pokrjsil preklenriť rozpoÍ medzi vysoklmi cielmi obroden-
cov a skutočnosťou, chcel priblížiť literatriru životu, overiť teÓriu praxou. Ab-
déru - antické Koc rkovo adaptoval na slovenské pomery' aktualizoval a typi-
zoval tu ftlistersky život s|ovenskfch malomiest. Postihol situáciu typickri pre
všetky s|ovenské mestečká, ktoré najviac podliehali odnárodřovaniu, pranie-
roval egoizmus, nevzdelanosť, kult rnu plytkosť a zaostalosť. Hra ťala do živé-
ho' pÓsobila ako hrom' Sám Chalupka píše, že mnohí sa cítili Kocrirkovom ura-
zení,že nejaké paničky chce|i autora Ža|ovat, no na druhej strane, bol to text,
prostredníctvom ktorého sa |'udia uči|i češtinu. A práve vdhka češtine, jazyku
prístupnom a zrozumite|hom Slovákom, vdhka téme a jej spracovaniu (slavis.
ta Bartolomej Kopitar nadšene píše Kollárovi; ,,Len povedz autorovi Koc rko-
ya: nech reŽe, mláti do toho, gratu|ujeme Slovanom, že sa im narodiI Voltaire..)
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vybra| si Belopotock;i Koc rkovo na otvorenie činnosti prvého s|ovenského
ochotníckeho divadla (Pišrít l984; 226). G. Fejérpataky.Be|opotocky ako prv!
rozpozna| hodnoty avyznam Chalupkovej predrevolučnej tvorby a všetky jeho
hry uvádza| na liptovsko.mikulášskom javisku (Všetko naopak - 26' 4' |832,
Trasoritka _ 23. 6. a 3. 7. 1833, Starouš plesnivec 28,7. l839, TriruÍstcl hodi-
na-4,1' 1841), išlo tu vÓbec o ich prvé uvedenie. Vedel, že na šírenie vzde-
lania a osvety je najvhodnejším prostriedkom divadlo, ktoré mÓŽe na poli obro-
deneckom vykonávať svoje poslanie ričinnejšie a ,,okatejšie.. ako literatrira,
ktoré l'udbm povie viac, ako tie ,,hromy a blesky.., čo z kazaÍe||níc na nich do-
padali. Bol informovan a rozhl'aden1i v oblasti divade|nej, poznal vtedajšie ne-
mecké a madhrské divadlo, no mikulášske orientuje na české prostredie, v kto-
rom cíti oporu (slovanské tendencie, slovenská m|ádeŽ v Prahe, Stavovské di-
vadlo). Hral, reŽírova|, zhá a| rekvizity, prekladal (poslovenčiI Chmelenského
libreto k Škroupovmu Drriteníkovi), upravoval a tlačou vydáva| texty, ktor1ich
vltlačky a odpisy boli zároveř aj prvlm dramaturgick m materiálom celého
slovenského ochotníctva. Aby dospel k tomuto stavu, nadviazal styky s česk;i-
mi kultrirnymi pracovníkmi, a tak prináša na S]ovensko hry Klicperu a Ště-
pánka' ktoré postupne v Mikuláši uvádza, no siahajri po nich aj dblšie sloven-
ské ochotnícke scény'

Česká obrodenecká dramatika reprezentovaná tvorbou Jana Nepomuka Ště-
pánka, Vác|ava Klimenta Klicperu a Josefa Kajetána Tyla predstavuje základn1/
(častokrát aj jedin!) kameř repertoáru jednot|ivfch slovensk;ich ochotníckych
scén, a to hneď z dvoch dÓvodov. Prvym z dÓvodov uvádzania hier česk;/ch dra-
matikov bola čeština _ jazykb|ízky a zrozumitelh všetk1/m vrstvám s|ovenskej
spoločnosti, druh1/m ddvodom ich inscenovania bo| žáner a ideové poslanie hry.
V najranejších začiatkoch s|ovenského ochotníctva zohráva tak česk jazyk
(v istlch s vislostiach mÓžeme hovoriť o jazyku ,,československom.. ako zauží-
vanom spisovnomjazyku slovenskych evanjelikov) pozitívnu ri|ohu v dvoch ob.
lastiach: v ob|asti národnobuditel'skej - zrozumitelhosť jazyka umožřuje priblí-
Žiť sa k Ludu, dvíhať národné povedomie - a v ob|asti dramaturgickej _ rozvi-
nutejšia česká tvorba a české preklady cudzej dramatiky (predovšetkym prekla-
dy nenáročnych nemecklch veselohier a frašiek reprezentovanlch Kotzebueom
_ modnym autorom svojej doby, ktory veLké eÍ.ekty dosiaho| vonkajšími pro-
striedkami) tvoria popri sribežne vznikajrÍcich Chalupkov1/ch hrách (písan1/ch
po česky) jedin;i textovj, materiál na realizovanie slovensk ch divadelnych tisi-
|í. UŽ samo šírenie ,,československého., jazyka z javiska bo|o vtedy relatívne re.
volučn m činom. Aj z pohl'adu tematického a ideového vyhovovala česká obro.
denecká dramatika potrebám sl ovensk1i ch divadelníkov.
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vadlo), že svoju činnosé rozvija divadlo Stavovské. České divadelné vp|yvy
a česká dramatická tvorba predstavujr1 tak jeden zo zák|adn,lch kameřov pri bu.
dovaní a rozvoji slovenského divade|níctva po roku 1830.

Už Lope de Vega povedal, že k divadlu stačia dva sudy' dve dosky, jeden he-
rec ajedna vášeř. A s|ovenské ochotnícke divadlo sa začína rozvijat v ana|o-
gickjch podmienkach, no potrebuje ešte jeden komponent - dramatick1/ text.
Studnica vlastenecky laden;/ch hier písan;ich slovensky (vÓbec hier písanlch
s|ovensky - v berno|ákovčine či s|ovakizovanej češtine) bola takmer prázdna.
Na jej dne ležali len Pa|kovičove Dva buchy a tri šuchy, Petrušov Rajnoha,Tab-
licove preklady z Hamleta, ŠaÍárikove preklady Aristofana a Schillera a ojedi-
nelé pokusy neznámych dramatikov, ktoré sa nikdy nemohli dostať k sloven-
sk1im ochotníkom. Aby sa však divadlo mohlo rozvíjať, aby mohlo plniť svoju
národnobuditelskri ri|ohu, muselo najprv získať texty vyhovujrice jeho potre.
bám. Ako sme uŽ uviedli, slovensky písané dramatické texty neexistovali, a tak
sa ,,repertoárovou základřou.. slovenského divadelníctva stáva česká obrode.
necká dramatika prvej polovice 19. storočia, ktorá jazykovo i tematicky vyho.
vovala potrebám a záujmom sridobej slovenskej spoločnosti - (ako ,,písané s|o-
vensky,.myslíme slovenčinu v podobe bernolákovčiny, slovakizovanej češtiny
či jednotlivych typov kultrirnej slovenčiny toho obdobia).

Vznik slovenského ochotníckeho divadla viaŽe sa na Chalupkovo Koc rko.
vo, keď sa v Liptovskom Mikuláši ,,dne22. srpna l830 provozovala na tomto
divadle první, Slovákrim zvlášť oblíbená vese|ohra Kocourkovo.., ktorou pod
vedením Gašpara Fejérpataky-Bel opotockého zahá1illo svoju činnosť Di wadlo
slowanské Swato-Miku|ášske (Kapito|y |967:218). Chalupka sa svojou sati-
rickou hrou Kocourkovo, aneb Jen abychorn v hanbě nez stali (napísal ju po-
d|'a zauŽivaného literárneho kánonu česky, no opiera sa o prax a bohatstvo ho-
vorovej slovenčiny) pokrisil preklenriť rozpor medzi vysokymi cielmi obroden.
cov a skutočnosťou, chcel prib|ížiť literat ru životu, overiť teÓriu praxou. Ab-
déru - antické Kocrirkovo adaptoval na slovenské pomery' aktualizoval a typi-
zoval tu filistersk1/ život slovensk1/ch malomiest. Postiho| situáciu typick pre

všetky slovenské mestečká, ktoré najviac podliehali odnárodřovaniu, pranie-
roval egoizmus, nevzdelanosť, kult rnu plytkosť a zaostalosť. Hra ťala do Živé.
ho, pÓsobila ako hrom. Sám Chalupka píše, že mnohí sa cítili Koc rkovom ura.
zeni, Že nejaké paničky chceli autora žalovať, no na druhej Strane, bol to text'
prostredníctvom ktorého sa ludia učili češtinu. A práve vdbka češtine, jazyku

prístupnom a zrozumitel'nom Slovákom, vdhka téme a jej spracovaniu (slavis-

ta Bartolomej Kopitar nadšene píše Kollárovi: ,,Len povedz autorovi Koc rko.

va., nech reŽe, m|áti do toho, gratulujeme Slovanom, že sa im narodil Voltaire..)

146

vvbral si Belopotock Koctirkovo na otvorenie činnosti prvého s|ovenského

l1n"'"i"r."t'o divadla (Piš t l984: 226), G' Fejérpataky-Belopotock! ako prv!

ili,":"ia hodnoty a vyznam Chalupkovej predrevolučnej tvorby a všetky jeho

i.",,,,ia^t na liptovsko-mikulášskom javisku (Všetko naopak _ 26. 4, |832,
,iioioi,,,* 

- 23. 6. a 3, 1. |833, Starouš plesnivec 28,7 ' 1839, Trinásta hodi.

;;;:4.7.1841), išlo tu v6bec o ich prvé uvedenie. Vedel, že na šírenie vzde-

tinlu u o,u".' je najvhodnejším prostriedkom divadlo, ktoré mÓže na poli obro-

aln""to. vykonávať svoje pos|anie ričinnejšie a ,,okatejšie.. ako literat ra'

i,áJ'uao'n povie viac' ako tie ,,hromy a blesky.., čo z kazate|níc na nich do-

puJari. sor informovan1/ a rozhl'aden1i v oblasti divade1nej, poznal vtedajšie ne-

l,".te u mad'arské divadlo, no mikulášske orientuje na české prostredie, v kto.

.ám 
"itl 

oporu (slovanské tendencie, slovenská mládež v Prahe, Stavovské di-

uuarol. Hial, režírova|, zháĎa1 rekvizity, prekladal (poslovenčil Chmelenského

tilreto t. Škroupovmu Drtiteníkovi), upravoval a tlačou vydával texty, ktor]ich

vltlačky a odpisy boli zároveř aj prvlm dramaturgick;Ím materiálom celého

siovenského ochotníctva. Aby dospel k tomuto stavu, nadviazal styky s českf-

mi kultrirnymi pracovníkmi,.a ta[ prináša na Slovensko hry Klicperu a Ště-

pánka, ktoré postupne v Mikuláši uvádza, no siahajri po nich aj dblšie sloven-

ské ochotnícke scény.
Česká obrodenecká dramatika reprezentovaná tvorbou Jana Nepomuka Ště-

pánka, Václava Klimenta Klicperu a JoseÍ.a Kajetána Tyla predstavuje základnj

(častokrat aj jedin!) kameĎ repertoáru jednotliv;/ch slovensklch ochotníckych

scén, a to hneď z dvoch dÓvodov. Prv1i m z d$vodov uvádzania hier česklch dra-

matikov bola čeština _ jazykbtizky azrozumiteln1i všetkym vrstvám slovenske1

spoločnosti, druh1Ým dÓvodom ich inscenovania bol žáner a ideové pos|anie hry.

V najranejších začiatkoch slovenského ochotníctva zohráva tak česk jazyk

(v ist]fch suvislostiach mÓžeme hovoriť o jazyku,,československom..ako zauŽí-

vanom spisovnom jazyku slovensk1/ch evanjelikov) pozitívnu lohu v dvoch ob-

lastiach: v ob|asti naroanouuaitelskej - zrozumitelnosťjazyka umoŽřuje priblí-

žiť sa k ludu, dvíhať národné povedomie _ a v oblasti dramaturgickej _ rozvi-

nutejšia česká tvorba a české preklady cudzej dramatiky (predovšetk1/m prekla-

dy nenáročn ch nemecklch veselohier a frašiek reprezentovan;/ch Kotzebueom
_ mÓdnym autorom svojej doby, ktory velké eÍ.ekty dosiahol vonkajšími pro-

striedkami) tvoria popri s.ib"žn" vznikajricich Chalupkovych hrách (písanfch

po česky) jedin! textov! materiá| na realizovanie slovenskych divadeln:/ch tisi-

lí. UŽ samo šírenie ..československého.. jazyka z javiska bolo vtedy relatívne re.

volučn1,m činom' Aj z pohlbdu tematického a ideového vyhovova|a česká obro-

denecká dramatika potrebám slovensklch divadelníkov.

L

141



Klicperove a Štěpánkove Íiašky už z h|'adiska žánrového typu komédie zís-
kavaj pevné miesto v repertoári s|ovensk ch ochotníkov - pracujri so situač-
nou a|ebo karikat rnou nadsádzkou, zjednodušujricimi typmi, vtipom, živo
pÓsobiacimi postavami. Ale predovšetk]/m sri to hry kritizuj ce |akomstvo, t.i.
listerstvo, riradnícku nafiikanosť, pIané vlastenectvo, propaguj ce myšIienku to-
lerancie medzi národmi, ktoré bo|i b|ízke nielen Chalupkovej ilramatike, ale ai
ťudov;im a meštianskym vrstvátn. V s|ovenskom prostredí sa často aktualizova.
li - vo Zvo|ene uviedli slovenskí študenti v roku 1839 Štěpánkove Berounské
koLdče, no premenovali ich na Zarnovické kolciče (zaujímavosťou je, že zásluhu
na uvedení tejto hry mal žiak Václava Klimenta K|icperu Matěj Mikšíček, kto-
r'! zoznámiac sa so slovenskymi študentmi v Pešti stal sa organi zátorom a reži.
sérom ich divadelnych podujatí), Štěpánkova hra Čech a Němec sa na Sloven.
sku hrávala ako Slovdk a Nemec (Kapitoly |967 263).

ZTylovej dramatiky bo|i obl'ribené hry zamerané na sociálne a národné pro-
blémy českej spoločnosti namierené proti odrodilcom, prospechárom a spiatoč-
níkom, ktoré sa obsahovo zhodova|i so sridob mi spoločensklmi pomermi na
S|ovensku. Najhrávanejšou Tylovou hrou bo| Nalezenec, ktorého sajeden plsa-
teL pokrisil dokonca ',kriticky analyzovať,. v časopise orol tatrdnski: ,,Y Nale-
zencovi je všetko sám Nalezeřec, a keď tento najďe svojho šuhaja, musí celá hra
dobrí ričinok mať [.,'] Nalezeřec je privodná práca Tylova. on ju podla fran-
crizskeho, ale inakšje velmi víborře sporjadau.. (orol 1846: 222). Česká obro-
denecká dramatika nadobrida tak pevné a neotrasitelhé miesto v repertoári slo-
venského ochotníckeho divadla a nrožno povedať, žetakéto postavenie si udržia-
va i d'alších Sto rokov (aj s|ovenské profesionálne divadlo sa k nej neustále vra.
cia, do roku l938 sa tieto hry uvádzajri v českej činohre SND po česky, po ro-
ku 1938 sa hraj po slovensky).

Ako sme uŽ uviedli, cestu českej obrodeneckej dramatike na slovenské ja-
viská kliesni G. Fejérpataky-Belopotock!, ktor;i prináša na Slovensko hry Ště-
pánkove: ŽIutd zimnice, Štěkavec, Čech a Němec, hry Klicperove: Divr'ltvorny
kLobouk, LfuiŤ a jeho rod, Rohovítt čtverrohy (u ochotníkov obl'rÍbená, lebo ne-
ma|a Ženské postavy)' Tylovho Nalezenca a české preklady Kotzebuea: TÍi ot.
cc;vé najednou, Zmatek nad zmatek.

Na pohyboch slovenského ochotníckeho divadla sa však ovel'a mnohostran-
nejšie odrazila aktivita bratis|avsk ch študentov (študenti bratis|avského evan-
jelického l1/cea), ktorej pričinením sa utvori|i dve divadelné centrá - najskÓr
v Sobotišti, neskÓr v Levoči. ohlasy Belopotockého divadelného podnikania
vzbudi|i myš|ienku podobnej činnosti aj v dome sobotišského učitel'a Samuela
Jurkoviča, neskÓr notára v Brezovej, kde sa počas letn;/ch prázdnin schádza|a

r48

štrirovska m|ádež, poslaním ktorej bolo,,budiť národ' dvíhať jeho národné po-

vedomie..- a ako najvhodnejší spÓsob na vykonávanie tohoto poslania ukázalo

sa slovo plynrice zjaviska. Jurkovič vysvetluje vznik sobotišského divadla, kto.

ré do dejín vošlo pod názvom Slovenské národní divadlo nitranské (za|oŽené

5. augusta 1841), takto: ,jednak z cíle probuzení a rozšíŤení národností naší slo-

venské, jednak p. vlastencrim v národním jazyku nevinnou zábavu splisobiti,..

Svoju divadeln činnosť ohlásili v časopise Tatranka a už v roku l840 chceli

hrať Tylovho Nalezenca, Predstavenie sa však neuskutočnilo, lebo činkujtici sa

bá|i, Že by sa o nich ako o ,,komediantoch a kejk|íroch hovori|o.. (Kapito|y

1967: 222). Ale Tylovho Nalezenca napokon predsa len na Myjave hrali. V ro-

ku l 846 sa Myjavci na NaLezencovi v borne zabáva|i,lež nie tak ako po minu-

lé roky, tentoÍaz sa hralo skutočne slovensky, ',bolo to prvi raz, čo sme s|oven-

skuo slovo z brevjen slovenskích počuli,.. píše sa v orle tatrdnskoln. ,,Naši her-

ci a herkine sa naučili svoje lohi privodře v českom jazyku spísanje' po s|o-

venskí,.. vyznáva svoje nadšenie zo slovenčiny pisatel'(orol l846:22|).Ytedy
sa však písal už rok l 846 a do povedomia sa dostávala št rovská kodifikácia ja.

zyka. No keď divadlo na ,,slovensk1ich kopaniciach.. začínalo, je<lin1/m spisov-
n1im jazykom bola bernolákovčina, ktorá však v evanjelickom prostredí Myja.
vy a Sobotišťa nenašla svoje uplatnenie. A tak aj prvé otváracie predstavenie nit-
rianskeho divadla StOÚ kočiš Petra III. od Kotzebuea bolo v ,,českoslovenčine..
- štrirovci používali živri podobu češtiny. V Jurkovičovej divadelnej kronike sa
o Ěom píše, že tu išlo o uda|osť, kedy: ,,po první krát v svém národním jazyku
zábavy ričastno se stalo.. (Kapitoly 1961 222). Tento zápis je však problema-
tick!, čo vypl1iva z vtedajšieho chápania ,,českoslovenčiny..ako spisovnej Íbr-
my slovenčiny. Skutočne slovenské bolo až vyššie uvedené predstavenie Tylov-
ho Nalezenca z roku 1846. PÓvodne mal byť otváracím predstavením nitrian.
skeho divadla Grof Beřovsk,!, ktorého študenti bratis|avského lycea pripravova-
li ešte počas školského roku a chysta|i sa s ním na Myjavu. Predstavenie však
stroskotalo na drahej vlprave a na tom, že v hre sri dve Ženské postavy a oni ma-
li k dispozícii len jednu ženu - Aničku Jurkovičovri. V tejto komplikovanej si-
tuácii dali na radu J. M' Hurbana' ktor! im pon kol in1i Kotzebueov text (i keď
prostoduch , ale s piatimi muŽsk;i mi postavami a jednou Ženskou), a insceno-
va]i tak Íiašku Srary kočiš Petra III.' čim konečne zaháj11i činnosť nitrianskeho
divadla. Aj v dhlšej svojej divadelnej činnosti vychádzali z českej dramatiky ale-
bo z česk1fch prekladov. V oktÓbri 184l robi|i K|icperov Divotvorny klob k
a v marci 1842 konečne inscenovali GrÓfa Beiíovského čiže sprisahanie tru
Kamčafte, v ktorom hercl za oponou zaspievali pieseř Kde domov mrij, aby
podčiarkli slávnostny rámec predstavenia. Verk1/ rispech mala Raupachova hra

L-.
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Klicperove a Štěpánkove Íiašky už z hlhdiska žánrového typu komédie zís.
kavajri pevné miesto v repertoári slovenskych ochotníkov - pracujri so situač.
nou alebo karikatrirnou nadsádzkou, zjednodušujricimi typmi, vtipom, Živo
pÓsobiacimi postavami' Ale predovšetk m sri to hry kritizuj ce lakomstvo' Íl-
listerstvo, riradnícku nafrikanosť, p|ané vlastenectvo, propagujrice myš|ienku to-
|erancie medzi národmi, ktoré boli blízke nielen Cha|upkovej dramatike, ale a.j
Iudov m a meštianskym vrstvám. V slovenskom prostredí sa často aktualizova.
li _ vo Zvo|ene uviedli slovenskí študenti v roku l839 Štěpánkove Berounské
koláče, no premenovali ich na Žarnovické kottiče (zaujímavosťou je, že zásluhu
na uvedení tejto hry malžiak Václava Klimenta Klicperu Matěj Mikšíček, kto-
ry zoznámiac sa so slovensk]/mi študentmi v Pešti stal sa organizátorom a reži-
sérom ich divadelnlch podujatí), Štěpánkova hra Čech a Němec sa na Sloven.
sku hrávala ako Slovdk a Nemec (Kapitoly |967: 263).

ZTy|ovej dramatiky boli obl'ribené hry zamerané na sociálne a národné pro-
blémy českej spoločnosti namierené proti odrodilcom' prospechárom a spiatoč-
níkom, ktoré sa obsahovo zhodovali so sridob1imi spoločensk mi pomermi na
Slovensku. Najhrávanejšou Tylovou hrou bol Naleaenec, ktorého sajeden prsa-
tel pokrisil dokonca ,,kriticky ana|yzovat..v časopise orol trltrdnski.. ,,Y Nale-
zencovi je všetko sám Nalezeiiec, a keď tento najďe svojho šuhaja, musí celá hra
dobrí ričinok mať [...] Nalezeiiecje p vodná prácaTylova. on ju pod|a fran-
c zskeho, ale inakšje ve|mi víborře sporjadau..(orol l846: 222). Českáobro-
denecká dramatika nadob da tak pevné a neotrasitelhé miesto v repertoári slo.
venského ochotníckeho divadla a moŽno povedať, Že takéto postavenie si udržia-
va i d'alších sto rokov (aj slovenské profesioná|ne divad|o sa k nej neustále vra.
cia, do roku l938 sa tieto hry uvádzajri v českej činohre SND po česky, po ro-
ku 1938 sa hrajri po slovensky).

Ako sme už uviedli' cestu českej obrodeneckej dramatike na slovenské ja-
viská k|iesni G. Fejérpataky-Belopotock1/, ktory prináša na Slovensko hry Ště-
pánkove: Žlutd zimnice, Štěkavec, Čech a Němec, hry K|icperove: Divotvorny
kLclbouk, LhciŤ a jeho rod, Rohovín čtverrohy (u ochotníkov obL bená, lebo ne-
mala Ženské postavy), Tylovho Nalezenca a české preklady Kotzebuea.. Ti'.i ot.
cové najednou, Zmrltek nad z,natek.

Na pohyboch slovenského ochotníckeho divad|a sa však ove]'a mnohostran-
nejšie odrazila aktivita bratislavsk ch študentov (študenti bratislavského evan-
jelického lycea)' ktorej pričinením sa utvoril i dve divade|né centrá - najskÓr
v Sobotišti, neskÓr v Levoči. ohlasy Belopotockého divade|ného podnikania
vzbudili myšlienku podobnej činnosti aj v dome sobotišského učitel'a Samuela
Jurkoviča, neskÓr notára v Brezovej, kde sa počas letn1lch prázdnin schádzala
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štrirovska m|ádež, poslaním ktorej bolo ,,budiť národ, dvíhať jeho národné po-

vedomie..- a ako najvhodnejší sp sob na vykonávanie tohoto poslania ukázalo

sa slovo plyn ce zjaviska. Jurkovič vysvetl'uje vznik sobotišského divad|a, kto-

ré do dejín vošlo pod názvom Slovenské národní divadlo nitranské (za|ož'ené

5. augusta 1841), takto: ,jednak z cíle probuzení a rozšíŤení národností naší slo-

venské, jednak p. vlastenc m v národním jazyku nevinnou zábavu sprisobiti...

Svoju divadeln činnosť ohlásili v časopise Tatranka a už v roku l840 chceli

hraťTylovho Nalezenca. Predstavenie sa však neuskutočni|o' |ebo ričinkujrlci sa

bá|i, Že by sa o nich ako o ,'komediantoch a kejklíroch hovorilo.. (Kapitoly

1967: 222). Ale Tylovho Nalezenca napokon predsa len na Myjave hrali. V ro-

ku l846 sa Myjavci na Nalezencovl vyborne zabáva|i,lež nie tak ako po minu-

lé roky' tentoÍaz sa hralo skutočne slovensky, ,'bolo to prvi raz, čo sme s|oven-

skuo slovo z brevjen slovenskích počuli,..píše sa v orle tatrdnskon. ,,Naši her-

ci a herkine sa nauči|i svoje rilohi ptivodře v českom jazyku spísanje, po slo-

venskí,.. vyznáva svoje nadšenie zo slovenčiny pisatel (orol l846: 221).Ytedy

sa však písal už rok 1 846 a do povedomia sa dostávala št rovská kodiÍikácia ja-

zyka. No keď divadlo na ',slovenskych kopaniciach.. začínalo, je<lin1/m spisov-
nym jazykom bola bernolákovčina, ktorá však v evanjelickom prostredí Myja-
vy a Sobotišťa nenašla svoje up|atnenie. A tak aj prvé otváracie predstavenie nit-
rianskeho divadla Stary kočiš Petra III. od Kotzebuea bo|o v ,,českoslovenčine,.
_ štrirovci používali živri podobu češtiny. V Jurkovičovej divadelnej kronike sa
o řom píše, že tu išlo o uda|osť, kedy: ,'po první krát v svém národním jazyku
zábavy častno se stalo.. (Kapitoly 1961 222). Tento zápis je však problema-
tick1f, čo vypl1iva z vtedajšieho chápania ,,českos1ovenčiny..ako spisovnej Íbr-
my slovenčiny. Skutočne slovenské bo|o až vyššie uvedené predstavenie Tylov-
ho Nalezenca z roku 1846. PÓvodne mal byť otváracím predstavením nitrian-
skeho divadla Grof Beiíovsk!, ktorého študenti bratis|avského lycea pripravova-
li ešte počas ško|ského roku a chystali sa s ním na Myjavu. Predstavenie však
stroskotalo na drahej v prave a na tom, Že v hre sri dve ženské postavy a oni ma-
li k dispozícii len jednu ženu - Aničku Jurkovičovri. v tejto komplikovanej si-
tuácii dali na radu J' M. Hurbana, ktor im ponrikol in! Kotzebueov text (i keď
prostoduch , ale s piatimi mužsklmi postavami a jednou Ženskou), a insceno-
vali tak frašku Sraryí kočiš Petra III.,čim konečne zahájili činnosť nitrianskeho
divadla. Aj v d'alšej svojej divadelnej činnosti vychádzali z českej dramatiky ale.
bo z česk ch prek|adov. V oktÓbri 1841 robili Klicperov Divotvorny klobtik
a v marci l842 konečne inscenovali GrÓfa Beiíovského čiže sprisahanie na
Kamčatke, v ktorom herci za oponou zaspieva|i pieseř Kde clomov mťrj, aby
Podčiarkli slávnostn rámec predstavenia. VeIk1/ rispech mala Raupachova hra
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Nevolhíci alebo lzidor a oLga, v ktorej sa v hlavnlch rilohách objavili Anička
JurkovičováaJánFranc isc i .Najeseř  l842nacvičova| ivBrat is laveK| icperovu
trojdejstvovri dramatickrí bájku Loketsk! zvon,ktor však napokon pre vonkai-
šie príčiny nehrali - nenašli miestnosť a predstavitel'ky žensk;/ch postáv' V d'ai-
ších rokoch uviedli Klicperove Dvojčatd (1845) a uŽ spomínaného Ty|ovho Na.
Lezenca (l 846).

Poslednym v]iznamn m centrom divadelnej činnosti tohoto obdobia bola Lc-
voča, kam sa v roku l848 uch li la skupina študentov po odvolaní Ludovíta Št .
ra z Íunkcie námestníka profesora katedry reči a |iteratriry československej na
evanjelickom llceu v Bratis|ave' Francisci ako srikromn učitel za|oži| tu neo-
ficiálnu organizáciu Jednotu m|ádeŽe slovenskej' Jej činnosť rozdeli| do c|voch
foriem, teoretickej a praktickej. Sričasťou praktickej fbrmy bolo divadlo' ktoré
začina v Levoči ako srikromné cvičenia a zábava _ chlapci hrali predovšetk1irn
pre seba - a malo odviesť m|ádež od pijatiky a in] ch ,,planych..zábav (Marták
196I: 146). V lone levočskej Jednoty začalo tak V oktÓbri l845 vyvíjať činnosť
Levočské divadlo št rovskej m|ádeže, ktoré malo hneď niekol'ko zvláštností: za
sedem mesiacov odhrali až22 predstavení, ženské postavy tu hrali muŽi a diva-
dlo malo predovšetk m srikromny charakter. Ich repertoár sa niesol v Znamenl
veselohernom, dramaturgicky dominovala tvorba Chalupku a Klicperu, a to
vd'aka technicko-inscenačnej nenáročnosti, myš|ienkovym hodnotám hier
a zmyslu mlad;ich pre humor. Svoju činnosť" zača|i uvedením druhého dejstva
Chalupkovho Koc rkova (|esná scéna), ktoré uvádzali s|ovensky, ako sa dozve-
dáme zo zápisov o ich činnosti; ,,Prv6 predstavenia sme ma|i 29. vet, rujna' Štu-
denti' II. dejstvo z Chalrípkovho Koc rkova s|ovensky.. (Marták 1961: 147). Aj
tento zápis je otázny, pretože inscenovali Cha|upkovo Koc rkovo napísané čes.
ky' ale práve v lesnej scéne je najviac s|ovenčiacich prvkov (stredoslovenské
dialektizmy v reči zbojníkov), z čoho sa v zápisoch objavuje, Že toto predstave-
nie bolo hrané s|ovensky. Tretím predstavením bo|a Klicperovahra Veselohra
na nrcSte, štvrt m 1eho Divotvorny kLobouk (obe predstavenia sa hrali česky)'
piatou hrou boli Klicperovi BratŤí. K prvému d slednejšiemu pos|ovenčeniu
textu došlo až pri uvedení Chalupkovej hry Starouš plesnivec (kniŽne vyšiel
v roku l837 v biblickej češtine): ,,Tak sme 

.7. 
mal. sečna provozova|i StarLiš

plesnivec' veselohru v 3. dejstvách, asíce s|ovensky. Nesnáze zvlášte s tlm sme
mali, že boli štyri ro|e ženskie, |ež prekáŽky, keď bola chuť |'ahko sa premohli..
(Marták 196|: 149)' S d'a|ším poslovenčením sa stretávame v levočskom diva.
dle aj neskÓr, a to predovšetkym pri Chalupkovej tvorbe - Všetko naopak, Tra.
soritka, Koc rkovo, a|e aj pri H1iblovom preklade Chytr ška, pri českom pre.
k|ade nemeckej pÓvodniny Starj kočiš Petra 11l. a dokonca preloŽili aj hru

t 5 0

Chorvtfiska vernosť (preložil ju P' Dobšinsk!). Levočská mládež na|iehavo

zd6razŤ,ova|a popri zábavno-vychovnom poslaní divad|a predovšetkf m jeho

Jme|ect6 stránku (kritická rccepciajednotlivych predstavení v časopise Život\'

Volyv a vyznam divade|nych podujatí štrirovskej mládeŽe sa |evočskou čin-

nosťou zd'aleka nekončil - najmá počas prázdnin navštevovali študenti sloven-

skÝ vidiek s predstaveniami pripravenlmi v škole, alebo nacvičovali uŽ v sa-

'átno' meste v spolupráci so širok1ymi spoločensk;/mi vrstvami s|ovenského

obyvatel'stva. ochotnícke divadlo sa rozširuje aj do dblších slovensk ch miest:

Martin, Brezno, Banská Štiavnica, Dolny Kubín a mnohé iné mestá tiež posky.

tujri svoj priestor pre vznik slovensk1ich ochotníckych scén' Repertoár tychto di-

vadiel však zostáva závis|y od repertoáru českého divadla, ako ho v období ná-

rodného obrodenia v Čechách reprezentovali Klicpera, Štěpánek, Tyl' Hlbl
ainy zak|adatelia novodobého českého národného divad|a. Tento príklon k čes-
kému divadlu v jeho tvorivej a sprostredkuj cej oblasti je trva|1/m znakom slo-
venskych divadeln1/ch snažení aj v dhlších rokoch.
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Nevoťníci alebo lzidor a oťga, v ktorej sa v hlavnlch rilohách objavili Anička
Jurkovičová a Ján Francisci. Na jeseř l842 nacvičovali v Bratislave K|lcperovu
trojdejstvovr1 dramatick bájku lnketskj zvon,ktor , však napokon pre vonkaj-
šie príčiny nehrali - nenaš|i miestnosť a predstavitel'ky žensk:/ch postáv' V dal-
ších rokoch uvied|i Klicperove Dvojčatá (l845) a uŽ spomínaného Tylovho Na.
lezenca ( I 846).

Posledn]/m vyznamn m centrom divadelnej činnosti tohoto obdobia bola Lc-
voča, kam sa v roku l848 uclr]1il i la skupina študentov po odvolaní Ludovíta Št .
ra z funkcie námestníka profesora katedry reči a |iteratriry československej na
evanjelickom l]iceu v Bratislave. Francisci ako s kromn;/ učite|' založil tu neo.
ficiálnu organizáciu Jednotu m|ádeŽe slovenskej. Jej činnosť rozde|i| do dvoch
foriem, teoretickej a praktickej. Sričasťou praktickej Íbrmy bolo divadlo, ktoré
začina v Levoči ako srikromné cvičenia a zábava _ chlapci hrali predovšetk rn
pre seba - a malo odviesť m|ádeŽ od prjatiky a inlch ,,plan]ich.. zábav (Marták
|961: |46). V lone levočskej Jednoty začalo tak v oktÓbri l845 vyvíjať činnosť
Levočské divadlo štrirovskej mládeže, ktoré malo hneď niekol'ko zv|áštností: za
sedem mesiacov odhrali aŽ22 predsÍavení, ženské postavy tu hrali muŽi a diva.
dlo malo predovšetk]im srikromn charakter. Ich repertoár sa nieso| v znamení
veselohernom, dramaturgicky dominovala tvorba Chalupku a Klicperu, a to
vd'aka technicko-inscenačnej nenáročnosti, myšlienkov m hodnotám hier
a zmyslu mladych pre humor. Svoju činnost začali uvedením druhého dejstva
Chalupkovho Koc rkova (lesná scéna), ktoré uvádzali s|ovensky, ako sa dozve-
dáme zo zápisov o ich činnosti: ,,Prv6 predstavenia sme mali 29. ve|. rujna, Štu-
denti, II. dejstvo z Chalripkovho Koc rkova slovensky,, (Marták 1961: 147). Aj
tento zápis je otázny, pretože inscenovali Chalupkovo Koc rkovo napísané čes.
ky, ale práve v lesnej scéne je najviac slovenčiacich prvkov (stredoslovenské
dialektizmy v reči zbojníkov), z čoho sa v zápisoch objavuje, že toto predstave-
nie bo|o hrané slovensky' Tretím predstavením bola Klicperovahra Veselohra
na nrcste, štvrt m jeho Divotvorny klobouk (obe predstavenia sa hrali česky),
piatou hrou bo|i Klicperovi BratŤí. K prvému dÓslednejšiemu poslovenčeniu
textu došlo aŽ pri uvedení Chalupkovej hry Starouš plesnivec (knižne vyšiel
v roku l837 v biblickej češtine): ',Thk sme 7. mal. sečna provozova|i StarLiš
plesnivec, veselohru v 3. dejstvách, asíce slovensky. Nesnáze zvlášte s tym Sme
ma|l,, že bo|i štyri role ženskie, |eŽ prekáŽky, keď bola chuť l'ahko sa premohli..
(Marták 1961: |49). S dhlším poslovenčením Sa stretávame v levočskom diva.
dle aj neskÓr, a to predovšetk1/m pri Chalupkovej tvorbe - Všetko naopak, Tra'
soritka, Koctírkovo, ale aj pri H;ib|ovom preklade Chytrtiška, pri českom pre-
klade nemeckej pÓvodniny Star! kočiš Petra 111. a dokonca preložili aj hru
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Chontftskn vernosť (preložil ju P' Dobšinsk!). Levočská m|ádeŽ na|iehavo

zd6razŤ,ova|a popri zábavno-vychovnom poslaní divad|a predovšetk;/m jeho

Jmetecr.i stránku (kritická rccepcia jednotlivych predstavení v časopise Život\'

Vplyv a vyznam divade|nych podujatí štrirovskej mládeŽe sa |evočskou čin-

nosťou zd'aleka nekončil _ najmá počas prázdnin navštevovali študenti sloven-

skÝ vidiek s predstaveniami pripraven mi v škole, alebo nacvičovali uŽ v sa-

'átno' meste v spolupráci so širok1ymi spoločensk;/mi vrstvami slovenského

obyvatel'stva. ochotnícke divadlo sa rozširuje aj do dblších slovensk1ich miest:

Martin, Brezno, Banská Štiavnica, Doln Kubín a mnohé iné mestá tiež posky.

tujrÍ svoj priestor pre vznik slovensk ch ochotníckych scén. Repertoár tychto di-

vadiel však Zostáva závis|,! od repertoáru českého divadla, ako ho v období ná-

rodného obrodenia v Čechách reprezentovali Klicpera, Štěpánek, Ty|, H;./bl
ainy zak|adatelia novodobého českého národného divad|a. Tento príklon k čes-
kému divadlu v jeho tvorivej a sprostredkuj cej oblasti je trva| m znakom slo-
venskych divadeln;/ch snažení aj v d'alších rokoch.
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