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Vznik a vývoj ochotníckeho divadla na Slovensku 

 

Jarmila ONDREJKOVÁ 

 

Úvod 

V mojej práci som sa zamerala na vznik a vývoj slovenského ochotníckeho divadla. 

Ochotnícke divadlo je veľmi úzko prepojené s profesionálnym divadlom. Keďže 

profesionálne divadlo je na slovenskom území veľmi rozvinuté a dôkladne spublikované a 

knižne zaznamenané, chcela som touto prácou viac poukázať aj na ochotníkov, hercov – 

amatérov, ale nielen hercov, ale všetkých dobrovoľníkov a milovníkov divadla, ktorí svojou 

kvalitou, ale hlavne odhodlaním, vytrvalosťou a láskou k tejto činnosti prispeli, a to nie malou 

čiastkou, do pokladnice slovenského divadelného umenia.  

Zmapovať ochotníkov divadla v rámci Slovenska, hoci je to malá krajina, nie je jednoduché. 

Je však obdivuhodné a chválitebné, že sa našli divadelní znalci a odborníci, ktorí zozbierali 

poznatky a pamäti z rôznych kútov našej krajiny o ochotníckej činnosti, ktorá bola v 19. 

storočí bohatá. 

Významným miestom ochotníkov bol Liptov. Liptov je miestom, v ktorom sa zrodilo, ale aj 

rástlo a aj do dnešnej doby aktívne pôsobí ochotnícke divadlo. V tejto oblasti je divadelná 

tradícia na vysokej úrovni. 

Ochotnícke divadlo v 20. storočí, ktoré možme nazvať aj amatérskym divadlom, pokračovalo 

vo svojom vývoji. Prežilo rôzne obdobia: 1. a 2. svetovú vojnu, rôzne spoločensko – politické 

situácie až po súčasnosť, kedy môžeme hovoriť o amatérskom divadle, ktoré má rôzne formy: 

študentské divadlá, vysokoškolské študentské divadlá až po alternatívne a autorské formy 

divadelného umenia.  

 

Vznik ochotníckeho divadla na Slovensku 

V dejinách slovenského divadla je potrebné urobiť predel a vymedziť profesionálne a 

ochotnícke divadlo. Je však dobré si uvedomiť, že profesionálne divadlo vzniklo na základe 

ochotníckeho, pretože toto divadlo sa stalo významnou zásobárňou profesionálnych 

divadelných síl. Rozdiel medzi týmito divadlami je možné chápať v zmysle potencionálnom, 

t. j. rozdiel v umeleckej úrovni, prípadne rozdiely v existenčnom zainteresovaní tvorcov 

divadla na divadelnej tvorbe. Na Slovensku sa historici zaujímali hlavne o profesionálne 

divadlo, a to aj z dôvodu množstva materiálu, ktorý mali k dispozícii. A preto sa slovenské 
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divadelné umenie rozčlenilo na dva osamote stojace úseky – profesionálne a ochotnícke, resp. 

amatérske divadlo. 

Amatérske divadlo môžeme nazvať neprofesionálnym divadlom. Je tvorené a prevádzané na 

neprofesionálnej báze. Špecifikom amatérskeho divadla je, že je viac tlačené do polohy 

umeleckého zdelenia širšej verejnosti. Dôležitou funkciou tohto divadla je funkcia sociálna  

(spolupráca ľudí z rôznych spoločenských vrstiev), relaxačná, výchovná, vzdelávacia a tiež 

terapeutická. 

Ochotnícke (amatérske) divadlo vzniklo za účelom stretávania sa ľudí, rozvíjania ich 

vzájomnej komunikácie, spoločného trávenia voľného času, až sa ich stretnutia stali 

pravidelnými a vytvorili ochotnícku divadelnú tradíciu. 

Je potrebné urobiť aj rozlíšenie medzi ochotníckym divadlom a ľudovou divadelnou kultúrou. 

Tento rozdiel spočíva vo výrazovom aparáte, prevádzkovom systéme, ale súvisí aj s 

vývinovými zmenami v ekonomicko – spoločenských vzťahoch. Najznámejšou ľudovou 

hrou, ktorú poznali už v 13. a 14. storočí, bola Hra o Dorote. Námet čerpá z legendy o Dorote 

a kráľovi, interpretovanej ako obraz svojvoľnosti a tyranstva stredovekého pána. Dorota 

odmieta a oponuje kráľovi. Neoponuje mu len preto, aby uchránila svoju vieru pred pohanom, 

ale preto lebo sa vzbúrila proti panskej svojvôli. 

Mnohé divadlá plnili funkciu ustanovizní, ktorých úlohu určovala vládnuca trieda. Napr. 

stredoveké mystéria plnia funkciu, ktoré im učila mocenská pozícia cirkvi. „Forma divadelnej 

ustanovizne teda vždy zodpovedá úlohám, ktoré na divadlo kladie ideológia vládnucej 

triedy.“(Cesnaková a kol., 1987, s.184). Vývin a vyspelosť takýchto foriem závisela od 

hospodárskeho vývinu, od životnej úrovne obyvateľstva, súvisiacej s pokrokovosťou výroby. 

Ochotnícke divadlo malo už vyvinutejšiu formu divadelnej organizácie, než v podmienkach 

ktorej sa hrávali ľudové hry. Ľudové hry neboli podmienené presným predelom javiska a 

hľadiska, nemali budovu, v ktorej by sa hry predvádzali. Tieto hry predvádzali väčšinou v 

súkromných domov, kde sa diváci a herci nachádzali v jednej izbe. Mali formu 

dialogizovaného útvaru.  

 

„Začiatok národných pohybov, podmieňovaný určitou koncentráciou remesiel v mestách a 

mestečkách s prevahou slovenského živlu a súvisiaci s prenikaním prvých ozvien 

západoeurópskeho kapitalizmu, podmienil aj vznik ochotníckeho divadla, ktoré ako také 

reprezentuje u nás ďalší stupeň vo vývine formy ustanovizne slovenského divadelného 

umenia.“ (Cesnaková a kol., 1987, s. 187) 
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V období buržoázie boli časté zájazdy nemeckých a maďarských kočovných spoločností na 

územie Slovenska. Tieto spoločnosti však radikálne neovplyvnili vývin slovenského 

ochotníctva, aj keď to bol viac - menej jediný kontakt s profesionálnym divadlom.  

Na vznik a celkový vývin slovenského ochotníckeho divadla malo podnetnejší vplyv české 

divadlo a pobyt slovenskej študujúcej mládeže v mestách ako Praha, Bratislava, Viedeň, 

Budapešť, Jena a iné. „Všetky tieto okolnosti, spolu s tradíciami ľudovej divadelnej kultúry, 

pestovanej na dedine, z ktorej prevažná časť študujúcej mládeže pochádzala, stali sa 

najvlastnejšími oporami začiatkov slovenského ochotníctva.“ (Cesnaková, 1987, str. 187) 

Slovenské ochotnícke divadlo zohralo v dejinách Slovenska významnú úlohu. Stalo sa 

hlavným distribútorom divadla v národnom jazyku. Často plnilo i mimoestetické funkcie ako 

napr. národný a sociálny boj. 

Dátum vzniku slovenského ochotníckeho divadla sa presne nedá určiť. Ale divadelní historici 

určili deň vzniku ochotníckeho divadla na 22. august 1830 a za miesto vzniku Liptovský 

Mikuláš. V tento deň na tomto mieste zahrali prevažne mikulášski študenti a mládež 

veselohru Janka Chalupku Kocúrkovo. „Organizátorom, hlavným účinkujúcim i hlavou tohto 

divadelného podujatia bol vydavateľ kníh Gašpar Fejérpataky – Belopotocký.“ (Čavojský – 

Štefko, 1983, s.11). Od tejto udalosti za začínajú písať dejiny ochotníctva. Určite aj pred 

týmto pánom vystúpili iní buditelia. „Belopotocký však prišiel s vysokými ideálmi do dedín a 

mestečiek, no nie do palácov, ale chalúpok – a prehovoril k ľudu ústami Chalupku.“  

(Čavojský – Štefko, 1983, s.11). Ochotníci boli charakteristickí svojou kritickosťou. Bola 

zameraná nielen na neprajníkov, ale aj do vlastných radov. Táto výsada zostala aj 

nasledujúcim generáciám. Ochotnícke divadlo nadväzovalo na školské divadlo, ktoré malo na 

našom území dlhú tradíciu. Bývalo súčasťou vyučovania, precvičovala sa v ňom latinčina, 

prípadne iné jazyky a žiaci si zvykali na spoločenské vystupovanie. „V prvých ochotníckych 

predstaveniach bolo divadlo spojené so školou i kostolom, s učenosťou a mravnosťou, 

poučovaním a vychovávaním.“(Čavojský – Štefko, 1983, s.13).  

Ochotníci sa hlásili do slovanskej rodiny. Na javisku používali češtinu, ktorú si slovakizovali, 

prispôsobovali si české texty svojej výslovnosti. „Šariština pravdepodobne ako prvá zo 

slovanských nárečí zaznela na profesionálnom javisku.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 15) – v 

roku 1798 v Prešov – jednodejstvová fraška Hlásnik zo Solivaru, hraná v šarišskom dialekte. 

„Vstupom slovenčiny na ochotnícke javiská [...] sa ukázalo a dokázalo, že iba rodný jazyk 

môže byť jedinou a trvalo rečou ochotníkov.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 15) 
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Strediská ochotníckych divadiel 

„Tam, kde sa naše ochotnícke divadlo zrodilo, tam zapustilo aj najhlbšie korene, najhlbšie 

zasahovalo do spoločenského života a najdlhšie vydržalo sústavne pracovať, rásť, silnieť 

zdokonaľovať [...] Naším prvým divadelným strediskom sa stal Liptovský Mikuláš.“ 

(Čavojský – Štefko, 1983, s. 22). Toto divadelné zoskupenie sa rozvíjalo pod dohľadom 

výborného ochotníka Belopotockého. Inšpiroval sa českou dramatikou. Nacvičoval hry 

Václava Klimenta Klicperu (Dobré ráno, Divotvorný klobúk), Josefa Kajetána Tyla  

(Najdúch), Jana Nepomuka Štěpánka (Vlastenci, Čech a Nemec) a iných. K najhranejším 

autorom patril August von Kotzebue a jeho hry ako Zmätok nad zmätok, Písací stolík, 

Faraónova dcéra, Belov útek,... Zaujímal ho hlavne fraškovitý a veseloherný repertoár. Zo 

slovenských autorov uvádzal len Chalupku. „Takmer všetky jeho hry mali premiéry práve na 

mikulášskom javisku.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 23). Belopotocký viedol toto divadlo v 

rokoch 1830 – 1843, kde pripravil 35 predstavení. Hrávalo sa najmä v lete cez školské 

prázdniny, Veľkú noc, Vianoce a Silvestra. Belopotocký plnil v tomto divadle funkciu 

všerobiaceho: vybral hru, určil čas predstavenia, vybral hercov, postaral sa o dekorácie, 

zvolával a viedol skúšky, zaznačoval príjmy a výdavky a mnohé iné práce. Takéhoto majstra, 

ktorý ovládal všetky divadelné remeslá, mali všade, kde sa hrávalo divadlo. 

K ďalším ochotníckym strediskám patrí Partizánska (v minulosti Nemecká) Ľupča, ktorá 

náplňou, obsahom a zameraním bola podobná mikulášskemu divadlu. Založili ho učitelia 

Daniel Krman, Matej Bohuš a Jozef Dvorský. Repertoár Ľupčanov bol postavený na fraškách. 

Divadlo malo slúžiť pre vzdelanosť mladých ľudí a v trénovaní sa vo svojom materinskom 

jazyku. 

V roku 1845 v Levoči založil Ján Francisci – Rimavský Jednotu mládeže slovenskej.  

„Divadlo malo študentov odpútať od vysedávania pri pive, ušľachtilo vypĺňať ich voľný čas, 

ale aj cibriť spoločenské vystupovanie, estetický cit, rozširovať umelecký rozhľad a živiť 

národné cítenie.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 27). Bol to čisto chlapčenský súbor. Ich prvou 

hrou bolo taktiež Chalupkove Kocúrkovo. 

Bratislavskí študenti nemohli hrávať divadlo pred očami svojich profesorov, a tak sa uchýlili 

na vidiek k sobotišťskému učiteľovi Samuelovi Jurkovičovi. Jurkovič toto zoskupenie 

študentov nazval Slovenské národní divadlo nitranské v Sobotišti. Pod týmto názvom však 

nikdy nevystupovali. 

„Slovenské ochotníctvo sa nezrodilo ani vo veľkých mestách, ani na dedinách, ale v 

mestečkách, v kupeckom, remeselníckom a školskom prostredí.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 

33). Divadelnú túžbu a ochotu do mnohých mestečiek doniesli študenti zo školských centier. 
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Táto mládež založila divadelnú tradíciu v Martine (1839 – 1844), v Brezne (1844), v Modre 

(1846), vo Zvolene (1839), v Dolnom Kubíne (1842). 

Divadlo sa vyvíjalo a smerovalo k buržoáznej revolúcii v rokoch 1848 – 1849. Mladá 

romantická generácia sa snažila vplývať na spoločenský, sociálny i kultúrny život iným, a 

divadlo malo tendenciu stať sa revolučným. Divadlo však bolo na scéne ešte len krátko, a 

preto nedokázalo, nebolo pripravené a nemalo dostatok síl na revolučné udalosti. 

Ochotnícke divadlo, ktoré sa aktívne rozvíjalo od roku 1830, nemalo veľký priestor na to, aby 

sa vyvíjalo ďalej, pretože v roku 1848 prišla revolúcia a s ňou nastúpila cenzúra, čo spôsobilo, 

že divadlo stagnovalo. Počet divadelných spolkov výrazne poklesol. „Divadelná cenzúra [...] 

zostrila svoj dohľad na mravnú, predovšetkým však politickú náplň divadelných predstavení.“ 

(Čavojský – Štefko, 1983, s. 36). Vystríhali divadelníkov pred zobrazovaním náboženských a 

politických otázok. Neskôr však začala divadelná cenzúra slabnúť. Na ochotnícke javiská sa 

opäť vracala sloboda, kde začali používať rozličné narážky a invektívy. Aj naďalej divadlo 

plnilo úlohu národného buditeľa, bolo chrámom ducha, až na poslednom mieste to bolo 

miesto zábavy a rozptýlenia. 

Do ochotníckeho divadla je potrebné zaradiť aj detské divadlo. Detské divadlo existovalo už 

pred vznikom ochotníctva a rozvíjalo sa súbežne s ním. Toto divadlo nevzniklo z ochoty a 

nadšenia detí hrať divadlo, ale preto, lebo im to prikázali dospelí. Bolo súčasťou vyučovania a 

chápalo sa ako výchovný prostriedok. Paradoxom bolo však to, že deti hrávali hry, ktoré boli 

ich detskému svetu ťažko pochopiteľné. (Dva buchy a tri šuchy – výstupy surových a opitých 

sedliakov). Ďalším zdrojom námetov pre detské predstavenia bola Biblia. Na Slovensku bolo 

málo autorov, ktorí písali hry pre deti. „Ktokoľvek sa u nás rozhodol napísať hru pre deti, 

neviedla ho k tomu túžba preniknúť na krídlach fantázie do sveta detí, nechcel ich zabaviť, 

rozveseliť, chcel ich iba poučiť.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 97). Tieto hry varovali deti 

pred neposlušnosťou, pýchou, lakomstvom, učili ich pravdovravnosti, dobrote, pokore, 

spravodlivosti, jednoducho dávali im dobré rady do života. 

Tak ako ochotníctvo nemalo svojho režiséra, nemalo ani vyštudovaných hercov. Tieto 

divadelné zoskupenia viedol riaditeľ, ktorý sa staral o zabezpečenie celého predstavenia. 

Funkcia režiséra vznikla len v 50. rokoch 20. storočia. Režisér už len neorganizoval 

predstavenie, ale aj nacvičoval hru. Tento človek sa však náležite rozumel do divadla. Herci 

neboli profesionálne školení. Nezameriavali sa na charaktery postáv, ale hrali konkrétne 

situácie. „Dôležité bolo, aby reč nestála, aby sa zručne zahrala situácia, aby herci nastúpili 

včas a opona spadla na správnom mieste.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 102). Režisér 

spočiatku neusmerňoval hercov pri stvárňovaní postáv. Nevšímal si či správne pochopili a 
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predstavili charakter postáv. „Režisér sa staral aj o maskovanie hercov.“ (Čavojský – Štefko, 

1983, s. 102). Herci sa moc maskovať nevedeli, tak sa líčili. Mnohí sa neradi maskovali, lebo 

tým zakrývali svoju identitu, a to práve nechceli. Chceli, aby ich ľudia spoznávali. A preto 

často krát nevystihli charaktery postáv, lebo napr. v role stareny vystúpilo mladé driečne 

dievča. 

Aj ochotnícke javiská zasiahli realistické a naturalistické tendencie (1890 – 1918). V tomto 

období, keď toto divadlo existovalo už 60. rokov stále vidno rozdiely medzi jednotlivými 

ochotníckymi súbormi. Na niektorých dedinách to vyzeralo ako keby divadlo práve vznikalo, 

ale mestské súbory poznačil spoločenský a dobový pokrok. V tomto období to však ochotníci 

nemali ľahké, museli bojovať s rôznymi zákazmi a obmedzeniami a hájiť slovenský národ. 

 „Slováci museli sebe aj iným dokazovať, že žijú napriek zrušenej centrálnej kultúrnej 

inštitúcii, pozatváraným gymnáziám, postupne pomaďarčovaným základných školám, napriek 

prenasledovaniu študentov.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 70). Je paradoxné, že aj napriek 

toľkému zastrašovaniu, šikanovaniu a prenasledovaniu, Slováci sa nezľakli a na začiatku 

storočia začal počet ochotníkov stúpať. V tomto období, keď bol silný maďarizačný tlak sa 

naši ochotníci dostali do konfliktu s maďarskými kočovnými spoločnosťami, ktorí nechceli 

šíriť kultúrnu osvetu, ale zavŕšiť maďarizačný proces. 

Aj napriek všetkému neprajníctvu ochotnícke divadelníctvo mohutnelo a rozširovalo sa do 

ďalších dedín. Tieto novovznikajúce súbory priúčali vyspelejší amatéri z väčších miest. Radili 

im, požičiavali javisko a kostými, maľovali kulisy a prekladali hry. Ku vyspelým strediskám 

patrili Martin, samozrejme Liptovský Mikuláš (ako miesto vzniku), Ružomberok, Skalica a 

Tisovec. Pre dedinské divadlá vytvorili nový repertoár autori ako Jozef Gregor – Tajovský, 

Jozef Hollý, Terézia Vansová a Ferko Urbánek. 

„Najdivadelnejším krajom bol od prvopočiatku Liptov.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 81). Tu 

sa rodilo najviac divadelných nadšencov. Druhým najdivadelnejším krajom bol Turiec. Na 

západnom Slovensku sa ochotníkom darilo viac v malých dedinkách ako v mestách. Zo 

záznamov, ktoré sú dostupné, východné Slovensko bolo pre ochotníctvo najmenej úrodné. 

Naturalistické a realistické tendencie, ktoré ovplyvnili aj tvorbu ochotníkov, kedy netvoria už 

na základe fantázie, ale podľa skutočnosti. Vypožičiavali si kostýmy pre autenticitu výrazu. 

Pre prínos ochotníckemu divadlu mal veľký význam spolok Detvan, ktorý vznikol ako 

samovzdelávací spolok založený študujúcou mládežou v Prahe. 

Obdobie realizmu a moderny priniesol pre ochotnícke javiská novú nádej, keďže v tomto 

období vznikla Československá republika. Nebolo to však také jednoduché a priamočiare. V 

prvom rade padli rôzne obmedzenia a príkazy, sprístupnili sa miestnosti a sály pre divadelné 
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predstavenia. Divadlo prestávalo byť nebezpečné a neskôr sa ochotník stal váženým 

človekom. Ochotnícke divadlo pestovali všetky možné spolky a združenia.  

„Divadlo hrali hasiči, Červený kríž, spolky žien Živena, školy, remeselnícke jednoty, 

mládežnícke združenia, cirkevné spolky, telocvičné jednoty, robotnícke spolky, vojenské 

osvetové odbory.“ (Čavojský – Štefko, 1983, s. 105). Toto divadlo sa stalo súčasťou bežného 

života, o ktoré malo záujem široké spektrum ľudí. 

Neskôr začali vznikať Vysoké školy a univerzity, kde sa začala formovať ďalšia skupina 

milovníkov umenia, ochotných obetovať divadlu veľkú časť svojho voľného času. 

 

Študentské divadlo 

V 50. a 60. rokoch 20. storočia sa z malých javiskových foriem v slovenskom amatérskom 

komplexe „vyprofilovala celá jedna výrazná línia generačného divadla, ktorá v prepojení na 

určitú sociálnu skupinu dokázala na jednej strane pomerne výrazným spôsobom oživovať 

divadlo bezprostrednej, živej, spontánnej reakcie na aktuálne spoločenské pomery, na druhej 

strane aj z hľadiska poetiky a estetiky tohto divadla dokázala tvoriť autentickú, novú, 

nonkonformnú divadelnú produkciu.“ (Horák, 2003, s.20) 

 

Iniciatívu preberajú predovšetkým divadlá študentov na vysokých školách. „... vysokoškoláci 

a vysoké školy sa stali fórom názorovej konfrontácie i hľadania nového divadelného výrazu, 

ktorý bol reflexiou hľadania nového životného pocitu mladej, nastupujúcej generácie.“  

(Horák, 2003, s.21). Snažili sa odlíšiť od „tuctovej“ produkcie na Slovensku. Toto divadlo 

bolo svojou alternatívou často krát polemické k dobovej divadelnej kultúre. Snažili sa o 

inakosť svojich produkcií a podčiarkovali svoju študentskú identitu ako osobitosť. 

Zdôrazňovali svoju nezávislosť a mladosť. Mali svoju generačnú poetiku. K takýmto súborom 

patrili a patria: divadlo poézie za rampami, Vajdičkov súbor, Divadlo u Rolanda, Kuchárovo 

Oko z Popradu, prešovské ŠD FF PU, a mnohé ďalšie.  

Ku amatérskemu divadlu môžeme zaradiť aj alternatívne divadlo. 

 

Alternatívne divadlo  

Alternatívne divadlo je opozíciou ku spoločensko – kultúrnym postojom, má príznačný 

príklon k nonkonformnému mysleniu. Jeho podstatným rysom je subverzívny (prevratný) ráz. 

Máva charakter experimentu, používa zvláštne prostriedky, alternatívne k tomu, čo je bežné a 

čo prevažuje. 
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„V slovenskom divadelnom kontexte sa pojem alternatívne divadlo začína objavovať až na 

sklonku 80., ale hlavne 90. rokov 20. storočia.“ (Horák, 2003, s.6) 

Alternatívne divadlo, ako určitý druh divadelnej kultúry a tvorby, môžeme rozdeliť na dva 

celky, a to pred rokom 1989 a po roku 1989. Do alternatívnej kultúry môžeme zaradiť: 

alternatívne divadlo, ochotnícku, amatérsku a profesionálnu tvorbu. Môžeme hovoriť o 

„starom“ a „novom“ alternatívnom divadle. Kým „stará alternatíva“ (v rokoch 1960 – 1989) 

svojou tvorbou polemizovala s oficiálnou štátnou kultúrou, „nová alternatíva“ (po roku 1989) 

sa dostáva do novej spoločenskej situácie, kedy sa vytvára nový vzťah divadelnej 

komunikácie. Nevieme presne určiť, kto je tvorcom takéhoto divadla (či sú to študenti – 

vysokoškoláci alebo stredoškoláci, amatéri, alebo miešané súbory amatérov a profesionálov), 

ale nevieme ani určiť, kto je jeho prijímateľom, čiže divákom. „Mladá generačná kritika 

„novej“ alternatívy si ešte nestačila vypracovať systém takých hodnotiacich kritérií [...] než 

tzv. „stará“ alternatíva, ktorá si vydobyla už svoje pevné miesto v národnej divadelnej kultúre 

do roku 1989.“ (Horák, 2003, s.7). Podľa Roubalovej koncepcie pod pojmom alternatívnosť 

sa myslí „obvykle...určitá zreteľná inakosť, t. j. až výlučná odlišnosť voči väčšinovému 

modelu divadelnej prevádzky a určitej prevažujúcej divadelnej poetike a estetike.“ 

Alternatívni umelci vo svojej tvorbe využívajú hlavne „nespútanú kreativitu, slobodu 

nekomerčnej tvorby a hľadanie nekonvenčného sebavýrazu.“ (J. Roubal)V susedných 

krajinách, najmä Česku a Poľsku, má typ alternatívneho divadla osobité miesto v rámci 

celkového kontextu divadla. Mnohí teatrológovia tvrdia, že by sa pojem alternatívne divadlo 

malo zmeniť na „nezávislé“ alebo „experimentálne“ divadlo. 

K tomuto typu divadla, ktoré vo veľkej miere zasahuje do ochotníckeho divadla, patria malé 

javiskové formy. Z týchto malých javiskových foriem sa vyčleňuje študentské divadlá, 

ktorých živou pôdou sa stávalo prostredie slovenských vysokých škôl. Malé javiskové formy 

vznikli už aj v medzivojnovom období, kde zastupovali nástroje agitácie a propagandy. 

„Aktivity malých divadiel na prelome 50. – 60. rokov sa aj na Slovensku tešili veľkému 

diváckemu záujmu vďaka preferencii spoločensky aktuálnych tém.“ (Horák, 2003, s.15). 

Hovorili o veciach a témach, o ktorých sa na verejnosti nevravelo. „V takomto divadle 

dominovalo úsilie o vyjadrenie vlastného názoru, bezprostredný a živý kontakt i dialóg s 

divákom, herecká improvizácia pri zrode i v procese prezentácie predstavenia.“ (Horák, 2003, 

s.15). Profesionálne súbory mimo Bratislavy vlastne ani neexistovali, na vidieku bola veľmi 

bohatá a kvalitná zásobáreň amatérskej základne. 
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Záver 

V dejinách slovenského ochotníctva, ktoré má tradíciu takmer 2. storočia, nastalo mnoho 

zmien. Toto divadlo to nemalo vo svojom vývoji jednoduché, ale ani napriek tomu sa 

nevzdalo a bojovalo za svoju vlastnú identitu. 

Zaujímavé je, že toto divadlo bolo prístupné všetkým sociálnym skupinám a vekovým 

kategóriám. Určite táto aktivita podnecovala v nich ľudskosť, spolupatričnosť, lásku k iným 

ľuďom a ku svojej krajine, rozvíjalo ich osobnosti a rečové zdatnosti. 

Je pozoruhodné, že tento typ divadla nezanikol a že aj v dnešnej dobe, po toľkých rokoch od 

jeho vzniku, sa rozvíja a nachádza stále nových nadšencov. Je samozrejme iné ako bolo pred 

179 rokmi, keď sa odohralo prvé ochotnícke predstavenie. Je to však znak toho, že aj 

slovenská divadelná kultúra zažíva rozvoj a pokrok, ktoré priniesli technické vymoženosti, ale 

aj rozvoj ľudského myslenia. Ešte aj v dnešnej dobe vychádzajú z ochotníckych súborov 

skvelí herci, ktorí sa stávajú profesionálnymi. 

Takže myslím si, že tento typ divadla má svoje opodstatnenie a určite aj pevné miesto v 

slovenskej kultúre. 
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