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Summary 

Theatre culture in The Spiš region in the 19thcentury has its rich tradition that  has 

aroused creation and construction of some Theatre buildings. In the contribution, we focus 

on three of them. Theatre buildings in Smolnik, in Levoča and Spišska Nova Ves were al-

ways primarily intended to theatre production. Theatre building in Smolnik, built in 1806, 

was the first in The Spiš region in the 19th centruy, whilst The City Theatre in Levoča was 

opened not until 1854 and The Spiš Theatre in Spišská Nová Ves even in 1902. Nowadays 

some of theatre houses continue in their activities, we mean mainly The Spiš Theatre in 

Spišská Nová Ves and The City Theatre in Levoča, we can take note certain activities also 

in Kežmarok. 

 

Divadelný priestor, v ktorom sa odohrávali divadelné produkcie na Spiši sa 

pravdepodobne v drvivej väčšine nelíšil od priestorov, v ktorých sa hrávalo divadlo na 

území Slovenska v iných mestách. Divadelný priestorom boli  väčšinou hostince, neraz i 

krčmy, budovy patriace rozličným spolkom, spoločenské sály, v ktorých sa uskutočňovali 

rozličné podujatia, počnúc tanečnými plesmi, končiac zasadnutiami najrôznejšieho typu. 
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Táto skutočnosť výrazne ovplyvňovala  umeleckú  kvalitu divadelných produkcií. Súviselo 

to s ťažkosťami realizátorov vytvoriť v týchto „nedivadelných“ priestoroch divadlo 

„ilúzie“ väčšinou ilúzie skutočnosti, ktorá bola dlhé desaťročia snom predovšetkým 

ochotníckeho divadla.  

Divadlo na Spiši malo svoju bohatú tradíciu, pretože vznik troch divadelných budov, 

primárne určených na divadelnú tvorbu, je svojim spôsobom jedinečný jav, ktorý si 

zaslúži našu – zatiaľ len historiografickú pozornosť.    

Smolník 

Do spišskonovoveského okresu patrí aj malé banské mestečko Smolník, tu sa v 18. 

storočí nachádzali mincovne a medené bane, ktoré boli dôležitým zdrojom príjmov 

obyvateľstva. V tomto meste žili okrem Slovákov aj spišskí Sasi, ktorí tvorili najmä 

úradnícku vrstvu. Z iniciatívy nemeckých banských úradníkov sa zorganizoval v 

Smolníku ochotnícky divadelný spolok nazývaný Spolok priateľov divadla, ktorý hral 

podľa vzoru nemeckých kočovných spoločností. Ako uvádza M. Cesnaková-Michalcová 

vo svojej štúdii Divadlo v Smolníku na Spiši, „už na začiatku prvého desaťročia 19. 

storočia si tamojší občania postavili na ochotnícke predstavenia osobitnú divadelnú 

budovu z kameňa“ [Cesnaková-Michalcová, 2004: 176].Kedy presne táto divadelná 

budova bola postavená nevieme, ale „prvé zmienky o divadle, zápisy, zoznamy členov 

ochotníckeho spolku, účtovné knihy a katalógy knižnice sa začínajú až rokom 1806“ 

[Cesnaková-Michalcová, 2004: 177-178]. Ďalšou skutočnosťou o existencii divadelnej 

budovy v Smolníku je aj informácia v smolníckej obecnej kronike, kde čítame: 

„V protokole 227 Mag. z 19. augusta 1806 sa uvádza, že sa pre Jeho Kráľovskú Výsosť 

palatína arcikniežaťa Jozefa usporiadali veľké slávnosti. Na jeho poctu pomenovali dom za 

komorským grófstvom, ktorý tiež už teraz slúžil ako divadelná budova, Palatínskym 

divadlom.“ (Wie das Protokoll 227 Mag. Vom 19. Aug. 1806 erwähnt, wurden Seiner 

Königlichen Hobeit, dem Palatin Erzherzog Jozef, grosse Feierlichkeiten veranstaltet. Ihm 

zu Ehren wurde das Haus hinter der Kammergrafschaft, das auch jetzt schon als 

Theatergebäude diente, Palatintheater benannt.)[Cesnaková-Michalcová, 2004: 178, 189]. 

Citovaný údaj svedčí o tom, že divadelná budova v Smolníku bola už pred rokom 1806. 

Fakt o existencii divadelnej budovy v Smolníku by znamenal, že na prelome 18. a 19. 

storočia by to bola po Bratislave (1776) a Košiciach (1776) ďalšia osobitná divadelná 

budova na Slovensku, kde sa pestovala divadelná kultúra, ale v tejto súvislosti môžeme 

spomenúť aj mesto Prešov, kde „prvá divadelná budova bola postavená na dvore 

terajšieho divadla v. r. 1883, divadelnú produkciu prinášali nemecké divadelné 

spoločnosti“ [Kopčáková, 2012: 95].Ak by sme túto skutočnosť hodnotili z hľadiska 

existencie osobitných divadelných budov na Spiši v 19. storočí, tak by to bola prvá 
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divadelná budova, pretože v Levoči bolo Mestské divadlo otvorené až v roku 1854 a v 

Spišskej Novej Vsi až v roku 1902. Vo svojej štúdii M. Cesnaková- Michalcová uvádza 

ešte jednu informáciu o existencii divadelnej budovy v Smolníku, o ktorej hovorí 

„nedatovaná divadelná ceduľa, vytlačená na plátne, má takýto text: Na slávnosti v 

najvyššej prítomnosti Jeho Kráľovskej Výsosti arcikniežaťa Jozefa, uhorského palatína, 

uvedú ochotníci v kráľovskom banskom meste Smolníku a zvlášť k tomu účelu 

postavenom divadle Inkognito alebo Kráľ na cestách... veselohru od... Zieglera.“ (Am 

Feste der Höchsten Anwesenheit Seiner Des Erzherzogs Josephs Palatins von Ungarn 

Königlichen Hoheit wird in der königl. Bergstadt Schmölnitz und eigends hierzu 

erbauten Theater von Dilettanten aufgeführt: Das Incognito oder der König auf Reisen... 

Lustspiel von... Ziegler.)[Cesnaková-Michalcová, 2004: 178-189]. Na základe uvedených 

dvoch faktov, ktoré sa síce rozchádzajú v údajoch, môžeme konštatovať, že divadelná 

budova v Smolníku bola postavená v prvom desaťročí 19. storočia. 

Čo sa týka samotnej divadelnej budovy, tak v spišských novinách Zipser Bote zo dňa 

26. 6. 1880 sa v prílohe píše o smolníckom divadle toto: „Z čias svojej slávy má Smolník 

vlastnú divadelnú budovu, postavenú v prvom desaťročí tohto storočia tamojšími 

úradníkmi. Na počesť palatína Jozefa, ktorý sa zúčastnil otvorenia, ju pomenovali 

Palatínske divadlo. Je to veľká, masívna kamenná stavba s hlbokým priestorným, dobre 

vybaveným javiskom, mašinériou, početnými kulisami pre najrozličnejšie hry, 

garderóbou a divadelnou knižnicou (oboje posledné aj sčasti zastarané)....“[Cesnaková-

Michalcová, 2004: 178]. Zásluhu na tom, že divadlo disponovalo so spomínaným 

vybavením mali predovšetkým úradnící banskej spoločnosti. Do hľadiska Palatínskeho 

divadla  sa zmestilo 300 až 400 divákov. Približne v rokoch 1810 – 1820, keď divadlo 

viedli dvaja banskí inžinieri G. Corzan-Avendano a Jozef Prybilla, postavili v smolníckom 

divadle otáčavé javisko a pod ním prepadliská, čo poukazuje na dobré technické 

vybavenie javiska v týchto časoch. Z divadelných plagátov sa dozvedáme, že Palatínske 

divadlo malo aj dekorácie: „veľkú sálu, rytiersku sálu, izbu, belasú izbu, izbu na hrade, 

klenutú predizbu hradného väzenia, predizbu domu, voľné priestranstvo, les a les s veľkou 

jaskyňou v skale“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 180]. V troch zachovaných zoznamoch 

kostýmov a rekvizít smolníckeho divadelného spolku sa nachádzajú kostýmy „vojenských 

uniforiem, civilné obleky, zelený a hnedý plášť, súčiastky odevov, červenú husársku 

uniformu, niekoľko ženských šiat, pokrývky hlavy, čižmy, ostrohy, zbrane, nábytok, jednu 

drevenú harfu a dva stoly“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 180]. 

V rokoch 1806 až 1846 bola budova divadla v dobrom stave vďaka smolníckemu  

Spolku priateľov divadla, ktorý mal dostatok finančných prostriedkov. Už v citovanom 

článku z roku 1880 v novinách Zipser Bote sa ďalej píše: „Keď v Smolníku malo sídlo 

cisárske banské riaditeľstvo, bola tu stála ochotnícka činnosť, ktorá sa starala o zachovanie 
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stavby. Avšak úmrtie a presťahovanie zdecimovali starú gardu, a tak stál chrám Thálie už 

viac rokov zatvorený, hoci si predsa zaslúži starostlivú opateru a mnohé mestá by boli 

rady a cenili by si ho, keby ho mali...“ a uvádza sa, že: „strecha potrebuje súrnu opravu, ak 

sa nemá celkom rozpadnúť, a keďže divadelný fond je takmer vyčerpaný, ujali sa osirelého 

stánku múz niekoľkí ochotníci na čele s pokladníkom Topscherom a usporiadali 

divadelné predstavenie. Vynieslo 60 zlatých, z nich však sotva polovica pripadla 

divadelnému fondu ako čistý zisk, lebo bolo potrebné urobiť rozličné opravy javiska, aby 

sa vôbec mohlo hrať“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 179]. 

Iná informácia hovorí, že „na fotografii z roku 1905 nevyzerá budova Palatínskeho 

divadla už reprezentatívne. Nepredpokladali by sme, že v nej kedysi bolo tak dobre 

vybavené javisko. Podľa ústnej informácie nebolo v niekdajšej divadelnej budove 

v posledných desaťročiach jej existencie už ani pódium a nič nepripomínalo, čomu bola 

pôvodne určená“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 180]. 

V roku 1890 divadelnú budovu prevzala Štátna tabaková továreň, pred 1. svetovou 

vojnou slúžila ako stolárska dielňa, počas vojny ako nemocnica, neskôr ako kuchyňa 

a v roku 1940 bola zbúraná. 

Levoča  

Medzi spišskými mestami má mesto Levoča, ktorá bola sídlom Spišskej Stolice, 

najstaršiu divadelnú tradíciu. Na účely divadla slúžili niekedy aj sály hostincov alebo 

väčšie miestnosti súkromných domov. Ako píše Demkó Kálmán vo svojej knihe „Lőcse 

Története“ – „Dejiny Levoče“: „V roku 1763 sa stal mestským hostincom dnešný dom 

Engelmayerovcov, neskôr aj dom Thurzovcov, ležiaci v západnej časti spodného okruhu 

mesta....Veľký hostinec vo svojej podobe vyzeral ako súkromný dom. Pred ním bolo 

stĺporadie, ktoré po roku 1804 zastavali a čiastočne nad ním postavili tanečnú sálu“ 

[Kálmán, 1897: 202]. 

V roku 1806 ho nazvali „Zum Kaiser von Oesterreich“ (K rakúskemu cisárovi) 

a neskôr ho premenovali ako „Zum Reichs-Adler“ (U ríšského orla). V roku 1814 – 1821 

sa uskutočnila prestavba celej budovy levočského mestského hostinca, kde v súvislosti 

s prestavbou pripojili k hostincu aj susednú budovu a pribudovali aj bočné krídlo. Čo by 

pravdepodobne mohlo byť kráľovské novopostavené divadlo, tak ako to bolo uvádzané na 

divadelných plagátoch „im hiesigen K. städtischen neuerbauten Theater“[Cesnaková-

Michalcová, 2004: 208]. Ako ďalej D. Kálmán uvádza vo svojej knihe, „k budove 

mestského hostinca začali v roku 1841 stavať ako prístavbu, nie veľkú, ale veľmi pôvabnú 

budovu stáleho divadla. Stavebné práce sa – z pre mňa neznámych dôvodov – prerušili a 

v roku 1848 chceli pre divadelné účely prestavať prízemie starého Kaufhausu. Tento plán 

sa neuskutočnil. V roku 1848 mesto veľmi silno pociťovalo potrebu divadla. Z tohto 
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dôvodu dalo mesto Adamovi Würthovi povolenie na výstavbu letného divadla na 

pozemku hostinca a od Lajos Steinhausza odkúpilo jeho súkromné divadelné rekvizity, 

ktoré prenajalo hercom. To, že sa mesto stále zaoberalo s divadlom a divadelníctvom 

dokazuje aj fakt, že v roku 1843 vydalo nariadenie o stanovení maximálnej ceny za 

predstavenie, v ktorom bolo ustanovené, že hostinský môže od hercov žiadať poplatok vo 

výške 1 forintu za jedno predstavenie. Prenajať divadlo bez hostinca bolo v zmysle 

nariadenia z roku 1846 zakázané“ [Kálmán, 1897: 203]. 

M. Cesnaková-Michalcová vo svojom príspevku Divadlo v Levoči uvádza túto 

informáciu: „Keď roku 1849 vyhorela budova levočského divadla a nebolo kde hrať, 

uzniesla sa mestská rada zriadiť nové stále Mestské divadlo. Pre divadelné účely prestavali 

nárožný neskorogotický dom z 15. stororčia, neskoršie renesančne upravený, ktorý stojí 

na námestí oproti vchodu do Kostola sv. Jakuba. Stavebné úpravy dokončili roku 1853. 

Budova bola trojpodlažná s fasádou orientovanou do bočnej ulice a funkčne priliehala 

k domu, v ktorom bol hostinec. Nové Mestské divadlo otvorili v roku 1854. Bolo neveľké, 

iba asi pre 200 ľudí“ [Cesnaková-Michalcová, 2004:210]. V knihe D. Kálmána Dejiny 

Levoče sa v stati pri opise divadla píše následujúce: „V roku 1854 mesto rozhodlo o 

neobmedzenom nároku župana a mešťanostu na bezplatné lóže v divadle. V pôvabne 

vyzerajúcom divadle bolo na prízemí 96 miest na sedenie, na poschodí 13 lóží a pohodlná 

galéria“ [Kálmán, 1897: 203]. 

V sedemdesiatych rokoch bolo Mestské divadlo už vo veľmi zlom stave, a tak sa mesto 

rozhodlo renovovať celý objekt. I. Chalupecký vo svojej knihe Dejiny Levoče II. uvádza, 

že „mesto v roku 1871 dalo prestavať a zriadiť tanečnú sálu, v nasledujúcom roku divadlo. 

Prestavbu divadla viedol architekt Müller. Vytvoril dva rady lóží nad sebou, galériu, 

prízemia a vysoké javisko. Strop bol maľovaný, tiež opona. Zariadenie, pravda, bolo dosť 

primitívne. Na prízemí, na ktoré sa vchádzalo dvoma bočnými vchodmi, boli lavice na 

sedenie a miesta na státie. Vynovené divadlo bolo slávnostne otvorené 15. decembra 1872 

ochotníckym predstavením“ [Chalupecký, 1975: 145-146]. 

V roku 1899 bola adaptovaná časť budovy na kaviareň a neskôr na hotel. O ďalšej 

informácii o Mestskom levočskom divadle sa dozvedáme v novinách Zipser Bote (17. 12. 

1881), „že po požiari vo viedenskom Ringtheatri, ktorý mal tragické následky, ho mesto 

dalo policajne pozrieť a zabezpečilo, aby na galérii, kde bol dovtedy iba jeden úzky 

východ, spravili ešte dva ďalšie. Z bezpečnostných dôvodov prerobili aj dvere, ktoré sa 

dovtedy otvárali dovnútra, a pristavili dve nádrže s vodou. Na prízemí sa nezmenilo nič 

a urobené opatrenia sa zdali byť nedostatočné. Noviny žiadali nahradiť petrolejové 

osvetlenie olejovým vo všetkých priestoroch, ďalej zákaz fajčenia, ohňostrojov, 

vyprázdnenie priestoru pod javiskom, ktorý slúžil ako skladisko, zmeniť osvetlenie kulís, 

ktoré boli pripevnené iba na slabých látkach, a iné“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 
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212].Dňa 26. januára 1896 sa mestá Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Spišské 

Podhradie spojili a vytvorili Spišský maďarský spolok (Szepesmegyei Magyar Színpártoló 

Szövetkezet) pre podporovanie divadla so sídlom v Levoči, pretože Levoča jediná z 

uvedených miest mala stále divadlo, a tak maďarské spoločnosti mohli budovu divadla 

bezplatne využívať. Zo štúdie Divadlo v Levoči M. Cesnakovej-Michalcovej sa 

dozvedáme, že „roku 1902 opäť renovovali levočské divadlo a zadovážili aj nové dekorácie 

a rekvizity. Objednali ich v Budapešti u Bélu Strausza, riaditeľa Prvého maďarského 

umelecko-maliarského ústavu pre výrobu divadelných dekorácii. Podľa účtov, uložených 

v Štátnom oblastnom archíve v Levoči, dodal okrem iného kulisy pre žltú, zelenú, modrú 

a sedliacku izbu ako aj pre červenú sálu. V renovovanom divadle otvorila predstavenia na 

začiatku roku 1903 spoločnosť Imre Halmaiho Straussovou operetou Cigánsky 

barón“[Cesnaková-Michalcová, 2004: 215]. 

Od roku 1913 divadlo slúžilo ako kino, ktoré po druhej svetovej vojne premiestnili do 

bývalej tanečnej sály a bolo tam až do roku 1976. V sedemdesiatých rokoch 20. storočia 

začalo byť divadlo nevyhovujúce a začala sa jeho rekonštrukcia (1972 – 1996), a tak 

v týchto rokoch bolo Mestské divadlo zatvorené. Rekonštrukcia budovy stála zhruba 200 

miliónov slovenských korún. Opäť bolo otvorené v roku 1996 hrou Jána Milčáka 

„Majster“, uviedol ju ochotnícký súbor Divadlo na hradbách (Po druhej svetovej vojne 

založil profesor Konický z levočského gymnázia študentský divadelný krúžok – základ 

ochotníckého súboru, v ktorom okrem žiakov pôsobili aj učitelia a herci iných profesií. 

Režiséri súboru: R. Felber, K. Čilík, p. Lopatová, M. Beláková. Levočania sa dostali až na 

Jiráskov Hronov s inscenáciou Cesta Mr. Perkinsa v krajine boľševikov. Medzi ich 

najlepšie hry patrili Čapkova Biela nemoc, Damoklov meč, veselohra Drak je drak a 

ďalšie. Kol. autorov: Slávnostné otvorenie Mestského divadla v Levoči. Levoča: Kultúrno-

informačné centrum Mestské divadlo, 1996). V súčasnosti má Mestské divadlo dve časti: 

divadelnú sálu a kongresovú sálu. V kongresovej sále sa niekedy nachádzalo už 

spomínané kino. Dnes sa využíva na usporadúvanie kongresov, konferencií a ďalších 

podobných podujatí. Divadlo disponuje  profesionálnym technickým vybavením, má 

javisko (rozmer 7 x 9 m), aj priestor pre orchester. Podľa slov  pána Ladislava Péchyho 

divadelná sála v súčasnosti má kapacitu 175 ľudí a 17 lóží, na prízemí je sedem radov (68 

miest na sedenie) a 8 lóží, na prvom poschodí je 9 lóží a na druhom poschodí  galéria, kde 

sa nachádza 30 miest na sedenie. V súčasnosti je Mestské divadlo súčasťou Správy 

účelových zariadení mesta Levoča a je financované z rozpočtu mesta. Momentálne nie je 

vytvorená stála  profesionálna divadelná scéna v Levoči, zatiaľ tu hosťujú profesionálne aj 

amatérske divadelné súbory (Astorka Bratislava, DJZ Prešov, Radošinské naivné divadlo, 

Komorný balet Praha atď.).      



Divadelné budovy na spiši v 19. storočí 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 225

Spišská nová ves 

Podnetom na rozhodnutie mesta Spišská Nová Ves postaviť si vlastnú divadelnú 

budovu divadla bola stavba divadla v Košiciach (1897). Ako sa dozvedáme v brožúrke 

„Reduta v Spišskej Novej Vsi“, autorom textu je I. Chalupecký, „v tom istom roku totiž 

mešťanosta Spišskej Novej Vsi Dr. Július Nosz dal návrh postaviť v meste budovu pre 

divadlo a redutu. Jeho návrh prejednalo a schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí 30. novembra 1897. Boli zvolené stavebná a finančná komisia, ktoré mali plán 

výstavby pripraviť. Bola vypísaná verejná súťaž na projekt stavby s termínom do 

1. augusta 1898. Do tohto termínu došlo viac zaujímavých návrhov. Mesto ich postúpilo 

na odborné posúdenie Spolku uhorských inžinierov a staviteľov. Medzitým sa odohral 

vášnivý boj o miesto stavby. Dr. Nosz považoval za samozrejmé, že budova bude stáť 

uprostred námestia, podobne ako v Košiciach, v parku za evanjelickým kostolom. Tak to 

predvídal aj územný plán mesta, ktorý vyhotovil v roku 1895 staviteľ Henrich 

Hermann“[Chalupecký, 2002: 5]. Ako sa ďalej spomína: „Mestské zastupiteľstvo sa na 

svojom zasadnutí 28. decembra 1898 pod vedením nového mešťanostu Kornéla Folgensa 

zaoberalo vyhodnotením zaslaných projektov do súťaže. Bolo ich deväť, medzi nimi aj od 

známeho spišského architekta žijúceho v Budapešti Guido Hoepfnera. Na odporúčanie 

Spolku uhorských inžinierov a staviteľov zastupiteľstvo vybralo na prvom mieste projekt 

budapeštianskeho architekta Kolomana Gerstera a rozhodlo sa stavbu podľa neho 

realizovať... Definitívne rozhodnutie o výbere plánu Kolomana Gerstera bolo prijaté pod. 

č. 742/1899 dňa 6. apríla 1899. Na jeho základe vydal hlavný inžinier dňa 9. júna 1899 

stavebné povolenie a stavba sa mohla začať. Počítalo sa s nákladom len na stavbu 180 000 

forintov“[Chalupecký, 2002: 5]. Stavba, ktorá v sebe spája divadlo, hotel i vlastnú redutu, 

prebiehala v rokoch 1899 – 1902. „Budova bola nielen honosná a reprezentatívna, ale aj z 

technickej stránky vybavená. Mala nízkotlakové parné a teplovzdušné kúrenie s 

klimatizáciou“[Chalupecký, 2002: 7]. V Redute sa pod jednou strechou nachádzali tri 

budovy: slávnostná sála, hotel s reštauráciou a kaviarňou a divadlo. „Teda do istej miery 

sa tu kopíroval systém vyskúšaný už v Levoči“[Chalupecký, 2002: 7]konštatuje 

Chalupecký. 

Divadlo v Spišskej Novej Vsi otvorila dňa 25. októbra 1902 spoločnosť I. Halmaia. 

Prípravu slávnostného otvorenia divadla mal na starosti divadelný výbor (Kornél Folgens, 

Adolf Dobó, Aladár Fest, Koloman Gärtner, Géza Gréb, Koloman Münnich, Martin 

Roth). V už spomínanej brožúrke o Redute sa píše, že „na otvorení divadla osobne boli 

prítomní podžupan Spišskej župy Aladár Raisz, župný notár Ľudovít Neogrády, školský 

inšpektor a historik Jozef Hajnóci, architekt Koloman Gerster a staviteľ Henrich Lähne. 

Budovu oslavovali ako „chrám krásy, dobra a pravdy“, ako „chrám Thalie“, v ktorej budú 
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kňazskú službu vykonávať umelci, ale aj ako jeden z prostriedkov šírenia a cibrenia 

maďarského jazyka, teda maďarizácie“[Chalupecký, 2002: 6].Z novín Zipser Bote (11. 10. 

a 1. 11. 1902) sa dozvedáme, že „na programe slávnostného večera bola predohra opery 

(Operné novinky sa na území Slovenska uvádzali krátko po pôvodnej premiére, avšak 

uvádzali ich iba väčšie divadelné spoločnosti.“ [Kopčáková, 2011: 86.])Hunyady László 

(Ladislav Hunyady) od Ferenca Erkela, po ktorej nasledoval recitovaný prológ Emila 

Ábrányiho, úryvok z Erkelovej opery Bán Bánk, prvé dejstvo historickej drámy Szigetvári 

vértanuk (Sihoťskí mučeníci) od Mórica Jókaiho, po ktorom nasledovalo tretie dejstvo 

ľudovej hry Červená peňaženka (Piros bugyelláris) od Ferenca Csepreghyho, program 

zakončilo prvé dejstvo operety Johanna Straussa Cigánsky barón. Po predstavení sa konal 

v Redute ples“ [Cesnaková-Michalcová, 1981: 94]. Ako vidíme išlo, o polyžánrovú 

kompozíciu hudby, spevu, tanca, ktorá mala asi uspokojiť ľudí rôzneho stavu a vzdelania, 

pre veľký záujem musel byť program aj na budúci deň – 26. 10. 1902, ale už zmenený.  

V roku 1902 bol založený Severouhorský divadelný obvod (Északmagyarországi Színi 

Kerület). Napriek tomu, že jeho sídlom mala byť Levoča ako sídlo Spišskej župy, stala sa 

ním Spišská Nová Ves – akiste preto, lebo mala novopostavenú Redutu, v ktorej bolo 

divadlo.  

Opis divadla v brožúrke o Spišskej Redute sa začína slovami: „vystupuje z hmoty 

budovy v polkruhovitej forme, ktorú tvorí polkruhovité schodište. Vstup je riešený 

siedmymi dverami, z ktorých sú tri hlavné. Ale len centrálny polkruhový vstup je 

zvýraznený trojuholníkovým frontónom s mušľou. Za vchodom je polkruhovitý vestibul. 

Pôvodne tu boli šatne, pokladňa. Odtiaľ vedú dva vchody na prízemie i schodištia vedúce 

k balkónom  na poschodí. Nad divadelnou časťou je medená kupola zakončená vežičkou, 

na ktorej je lýra a na nej zlatá labuť s roztiahnutými krídlami. Kupola pripomína svetové 

opery a divadlá, napr. aj parížsku operu. Na chodbe balkónov boli tiež šatne i bufet. 

Divadlo má prízemie a dva rady balkónov. Spodný rad, navzájom oddelený stĺpmi 

s jónskymi hlavicami, je zdobený klasickými motívmi, horný rad girlandami a 

medajlónmi, v ktorých dominuje motív heraldickej ľalie. Aj divadlu dominuje farba biela, 

krémová a zlatá. Portál divadelnej opony má tvar rámu, zdobeného klasicistickým 

vencom akantových listov. Nad ním v centrálnej časti je opät erb Spišskej Novej Vsi, 

včlenený do plastickej kartuše. Vo vrchole je mušľa a po stranách vavrínový veniec. Nad 

erbom sú dve divadelné masky a lýra. Pozornosť si však zaslúži ojedinelá nástenná maľba 

spišskonovoveského maliara Jozefa Hanulu, predstavujúca Vysoké Tatry a podtatranskú 

krajinu. Aj divadlo je osvetlené mohutným krištálovým lustrom. Divadlo malo pôvodne 

92 sedadiel na prízemí, 150 miest na balkónoch 1. poschodia, 40 miest na státie na 

prízemí a 60 miest na galérii“[Chalupecký, 2002: 8-9]. 
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Divadelná sála v spišskonovoveskej Redute umožnila aj vznik ochotníckeho súboru 

Hviezdoslav v roku 1932, ktorý vyvíja svoju divadelnú činnosť až do súčasnosti (je 

zaradený v kategórii „A“ ochotníckych divadiel na Slovensku). 

V roku 1957 vzniká stála scéna, spočiatku vo forme vysunutého súboru Dedinského 

divadla. „Nová profesionálna scéna mala charakter vysunutého súboru. Oficiálny názov 

súboru bol Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves“ [Kekely, 1972: 7].V roku 

1959 je to Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi.  

V diplomovej práci Š. Kekelyho Činnosť Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi sa 

dozvedáme, že „v roku 1960 – 1961 bola prevedená generálna oprava budovy a zariadenia 

v sume 900 000 Kčs. Týkalo sa to predovšetkým úplnej rekonštrukcie ústredného kúrenia 

a interiérového vybavenia hľadiska a balkónu (nové pohodlné kreslá). K lepšiemu 

estetickému pôsobeniu a príjemnému prostrediu v hľadisku prispela nová maľba 

a pozlátenie ozdobných prvkov. Rekonštruovaná bola aj divadelná a javisková technika. 

Pre zvukárov a osvetľovačov zriadili kabíny, doplnili svetelný park a javisko vybavili 

novým ťahavým zariadením“ [Kekely, 1972: 8]. 

V roku 1963 rozhodnutím úradu povereníctva školstva a osvety Krajové divadlo 

v Spišskej Novej Vsi zaniká a vzniká Popradské divadlo – stála ochotnícka scéna 

v Spišskej Novej Vsi. V roku 1979/80 sa opäť zmenil názov a vznikol súbor pre Deti 

a mládež DJZ v Spišskej Novej Vsi. Až v roku 1992  sa rozhodnutím Ministerstva kultúry 

SR súbor Deti a mládeže DJZ odčleňuje od DJZ Prešov a nadobúda právnu subjektivitu 

ako Spišské divadlo.  

Nasledujúce informácie o divadle sú získané z rozhovoru s pánom Kamilom 

Labancom, ktorý je v súčasnosti zástupcom riaditeľa Spišského divadla a zároveň vedúci 

úseku prevádzky. Posledná rekonštrukcia interiérovej časti divadla sa uskutočnila v roku 

1992, na podnet bývalého umeleckého šéfa Miroslava Dziak-Košického, ktorý bol zároveň 

bol aj iniciátorom osamostatnenia sa súboru Detí a mládeže DJZ spod DJZ Prešov. 

Ministerstvo kultúry a mesto Spišská Nová Ves uzavreli dohodu o preinvestovaní 11 

miliónov slovenských korún do interiéru budovy s tým, že vedenie mesta súhlasilo 

s bezplatným nájmom až do roku 2011. Po rekonštrukcii divadla je v budove 320 miest na 

sedenie plus 12 lóží. Z galérie vznikli priestory pre zvukovú a svetelnú réžiu a na 

prevádzkové uchytenie osvetľovacích telies. Javisko má rozmery: kontraportály 7,5 m, 

hĺbka od orchestriska po zadnú stenu 10 m, výška kontraportálu 4,5 m, opona sa 

zaťahuje. Divadlo v Spišskej Novej Vsi je kukátkovým typom divadla s profesionálnym 

technickým vybavením. 

V súčasnosti sa v Redute okrem divadelnej časti nachádza aj mestské kultúrne centum, 

čiže koncertná sála, kaviareň, ktorá slúži na reprezentačné účely mesta a ubytovací trakt, 

ktorý patrí mestu.  
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Kežmarok 

Na mieste dnešnej reduty kedysi stála strážna veža, ktorá bola neskôr prestavaná na 

renesančný dom. V rokoch 1705 – 1707 bola v budove  kníhtlačiareň Mateja Glasera-

Vitraria. V roku 1818 bol dom prestavaný v klasicistickom slohu na redutu. V knihe 

N. Baráthovej a M. Korpaša Kežmarok sa píše, že „na fasáde je latinský napis: VigILIIs 

hospItIbVs aC obLeCtaMentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy)“ [Baráthová, 

Korpaš, 2005: 11].Od tej doby slúžila budova ako centrum kultúrneho života v Kežmarku. 

Na základe  uvedeného nápisu na redute môžeme predpokladať, že v tejto budove  

vystupovali aj maďarské a nemecké divadelné spoločnosti v 19. storočí. V súčasnosti je 

reduta sídlo okresnej knižnice v Kežmarku.   
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