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Nové divadlo v Nitre je nezávislou platformou, ktorá na divadelných doskách verejne 
pôsobí od roku 2016. Ako sami uvádzajú na svojom internetovom portáli, kolektív Nového 
divadla vzišiel z jedného režiséra, jedného dramaturga, scénického výtvarníka a z piatich 
herečiek, dlhoročných a signifikantných umeleckých osobností Starého divadla Karola Spišáka v 
Nitre.  

Prívlastok -Nové- si do svojho názvu členovia Nové divadlo zaradili veľmi adekvátne, 
nielen kvôli veľmi krátkej histórii ale aj kvôli “novým” súčasným témam a kontextom, ktoré sa 
snažia prinášať na javisko v tituloch nielen pre dospelého ale aj pre detského diváka.   

Kocúr v čižmách je veľmi známym titulom, či už ide o dramatizácie príbehu bratov 
Grimmovcov, alebo o vychýrené divadelné a bábkové hry od Karola Želenského, Niny 
Stojčevovej, Jiřího Jaroša a v neposlednom rade aj Ladislava Stražana. Kocúr v čižmách sa na 
slovenských divadelných doskách môže pýšiť bohatou inscenačnou tradíciou, ktorá pretrváva až 
dodnes. V posledných rokoch ho uviedlo Bratislavské bábkové divadlo v réžii N. Uherovej (2010) 
a Bábkové divadlo na rázcestí v réžii B. Schenkovej (2012). Po známom kocúrovi siahol tentokrát 
aj Šimon Spišák , o ktorom je známe , že využíva v tvorbe „bábkarský punk“, humor 
a nadnesenosť, a aj v príbehu Kocúra v čižmách, ktorý je primárne pre detského diváka od 4. 
rokov, prináša mnoho iných spoločensko-etických a politických tém, ktoré vidia práve dospelí.  

 



Na začiatku inscenácie sa ocitáme v miestnosti, ktorá nám vizuálom pripomína mačací 
dom s rôznymi driapadlami, prekážkami a zábavami pre domácich miláčikov, alebo otapetovanú 
spoločenskú miestnosť z 90. rokov, na ktorej stene visí portrét aktuálneho prezidenta. To sú dve 
roviny, v ktorých pláva Kocúr Šimona Spišáka tak, aby sa deti zabavili a dospelí zamysleli 
a popritom nejde o transliteráciu, či prepis pôvodného príbehu, no Šimon Spišák vždy fokusuje 
poznámky a prehovory postáv do dvoch rovín. Rovina pre dospelého a detského diváka. 

V úvode vidíme malú etudu zajaca a zajačice, ktoré dychčia po rozprávkovom príbehu, 
a hneď potom sa nám predstavuje hlavná postava kocúra, ktorého vôbec nebaví jeho primárna 
aktivita, chytanie myší. Bol by najradšej, keby mu myši padali rovno do úst a najlepšie už 
pečené, a celý tento proces, ktorý opisuje obohacuje vtipnými poznámkami, ako napríklad:  
„Som hladný ako pes“. V tom sa na javisku zjavuje mačací diabol, ktorý má veľmi výrazné 
vizuálne až gýčové prvky – svetielkujúce červené rohy a červené čižmy. Čižmy sa kocúrovi veľmi 
zapáčia, nevie od nich odtrhnúť oči, preto po nich veľmi zatúži a obratom ich objednáva cez 
internet.  

Mačací diabol mu nasľubuje mnohé hmotné statky bez toho, aby mu za to kocúr musel 
niečo dať, čo nie je zvykom, ale dá mu tri životné rady, ktoré ak splní a bude sa ich držať, nebude 
sa musieť umárať lovom myší. Kocúrovi zasvietia iskry v očiach a v tom sa v pozadí ozve 
umieračik , ktorý predstavuje moment kedy umiera mlynár a na zadnom portáli vidíme 
maňuškový sprievod na pohrebe. Traja synovia nesú rakvu mŕtveho otca a ten sa im zjavuje 
v podobe ducha, ktorý predstavuje výstrahu nad spravodlivo rozdeleným majetkom. 
Prerozdelenie majetku však neprebehne bez bratských potýčok. Tie  zakrátko vyústia 
v dramatické mafiánske riešenie, kedy na seba navzájom bratia vytiahnu zbraň. No hlavná 
dejová línia sa ani v tejto interpretácii nijak nemení a najstarší brat dedí mlyn, prostredný osla 
a najmladší, Jano, kocúra.  

Už v týchto momentoch zaznieva heslo: „Láska, pravda a česť“, ktoré má všetko vyriešiť, no 
dospelému divákovi je jasné , že toto politické heslo je mienené ako výsmech morality.  

Jano je zmierený s tým, že jediné čo mu ostalo je kocúr, pretože predstavuje prostého muža, pre 
ktorého je najdôležitejšie, že nie je na svete sám. V tom momente si kocúr spomína na prvú na 
prvú radu od mačacieho diabla: „Nájdi dôverčivého hlupáka“ a Jano spĺňa všetky tieto atribúty. 
Kocúr začína s Janom manipulovať, niekoľkokrát dostáva ranu panvicou, po ktorej  stráca 
vedomie a kocúr sa Jana plnohodnotne zmocňuje, manipuluje s jeho telom, dokonca dostáva 
masku s okuliarmi a animuje Janov rečový prejav. V tejto rovine registrujeme preexponovaný 
kontrast (Jano – Kocúr) v porovnaní s pôvodnou rozprávkou, keď sa síce Kocúr zmocňuje 
situácie, no nikdy sa nestáva pomyselnou obeťou kocúra. Jano sa preberá z omámenia a zisťuje, 
že kocúr vie rozprávať a navrhuje mu, že môžu ísť do cirkusu baviť deti. Kocúr sa na Jana pozerá 
dehonestujúcim pohľadom a pokračuje v aplikácii svojej druhej rady od mačacieho diabla a to: 
„Dostať sa do priazne najvplyvnejšieho muža v krajine“ – ktorého v rozprávke predstavuje kráľ.  



Kocúr kráľovi posiela dary v Janovom mene, presviedča Sedliakov aby kráľovi prezentovali, že 
všetky lúky a polia patria Janovi a všetko vybavuje tým , že sedliakov motivuje vidinou peňazí.  

Tu má pomnožná postava sedliakov na tatrovke taktiež dve roviny, či už ide o postavu 
ľudu, ktorá je vyňatá z pôvodného príbehu, a naozaj ukazuje polia, ktoré patria vymyslenému 
kráľovi Janovi, alebo predstavuje občanov v súčasnosti, ktorí pracujú na družstvách za 
minimálnu mzdu, skoro nik si neváži ich prácu a permanentne ich niekto dehonestuje, preto sú 
manipulovaní za vidinou lepšieho zárobku, a ak aj niekto vykročí z davu, je hneď zatlačený do 
úzadia vyhrážaním sa.  

V nasledujúcom obraze je Kocúr prezentovaný už ako vysokopostavený človek, ktorý má 
všade kontakty a všetko vie vybaviť jedným telefonátom. Kocúrova postava rastie natoľko, že 
chce zbaviť moci aj kráľa a „odstrániť ho“.  

V tom sa ale zrýchľuje tempo inscenácie, čarodej sa mení na myš, kocúr ho chce zožrať 
no pri potýčke mu zabehne a vypľuje ho na zem … kde sa mení na mačiatko a kocúr sa ocitne vo 
vreci, kde je veľmi frustrovaný z celého svojho života a vybuchne od nervov. Kocúr sa stihne ešte 
stihne  stretnúť s Obrom, ktorý je najvtipnejšou postavou a pre diváka súčasne najväčším 
prekvapením. 

Medzitým ale stihne kráľovej dcére – princeznej Jano vysvetliť celú pravdu, čo sa vlastne stalo, a 
požiada ju o ruku , kedy ich na zadnom portály vidíme ako mladomanželov.  

Kocúr v čižmách Nového divadla Nitra naozaj obhájil svoj podtitulok „punkovo-animálno-
maňuškovo-komediálny thriller“.                                                 

 Agáta Spišáková , ktorá stvárňuje postavu Kocúra v hnedom plyšovom overale 
a nerealistických fúzoch divákom ukazuje naozajstný herecký koncert, pretože sa identifikačne 
zžije s postavou v každom slova zmysle. Kocúr je po celú dobu výborne herecky sformovaný, 
nechýba mu pohybové či telesné prevedenie, ako aj hlasová a mimická štylizácia. Je nositeľom 
nielen deja ale aj tempa a rytmu inscenácie. 

Sekundárnou postavou je Miloš Kusenda, ktorý stvárňuje postavu Jana. Svojím 
preexponovaným hereckým prejavom niekedy uberá inscenácii komiku a nadsádzku, no 
v konečnom dôsledku nevytŕča z hereckého kolektívu.  

Lucia Korená ako predstaviteľka mnohých menších postáv, nie je často videná v prednej 
časti javiska, no obohacuje túto inscenáciu hlavne o dokonalú animáciu maňušiek, a široký 
diapazón hereckých prejavov. Animácia maňušiek je veľmi vláčna a popritom akčná. Ako 
predstaviteľka princeznej zase drží vysoko rovinu komiky a prezentuje princeznú, taktiež 
netradične, ako sebavedomú postavu. Ako predstaviteľka myšky je zase veľmi štylizovanou 
postavou. 

Bábky tak ako aj scéna a kostýmy sú dielom scénografky Daši Krištofovičovej. Vizuál 
bábok zapadá presne do poetiky Šimona Spišáka, aj napriek tomu, že je to inscenácia pre 



detského diváka a súčasne rodičom predstiera politické a morálne témy. Kostýmy bábok sú 
z lesklých materiálov, čo priamo preukazuje rovinu, že sa pozeráme na divadlo, že všetko sa 
všetko pred našimi očami len hrá. Priznaná je herecká zložka ako aj časté duplikovanie postavy, 
keď napríklad Miloš Kusenda súčasne v postave Jana animuje maňušku samého seba 
v zmenšenej verzii, no spája ich totožný kostým. 

Každá maňuška si ale vizuálne trošku preukazuje svoju odlišnosť. Napríklad aj sedliaci na 
tatrovke sa od seba odlišujú (jeden ma šedivejšie vlasy a užšiu tvár, ďalší je zase vyšší a tvár má 
ako z dielne Fera Liptáka). Každá maňuška má v sebe kúsok originality a určite invenčnú 
technológiu, keďže na javisku naozaj ožíva.  

Zaujímavé a vtipné sú aj plošné rekvizity v podobe masky mačky, kokteilu na pláži, či 
paliem, ktoré znova prispievajú ku nadsádzke.  

Kostýmy aj malých postavách, ako napríklad pri postavách zajacov, nestrácajú mačaciu 
tému, kde vidíme detail mačacích tvári na legínach Lucii Korenej.  

Nedá mi nespomenúť jedinečné využitie nafukovacieho obra, ktorý sa prezentuje v troch 
veľkostiach ako malá nafukovacia píšťalka, igelitový valec a gigantický nafukovací obor, ktorého 
poznáme z jarmočných atrakcií. Najväčším prekvapením je využitie hlučnosti ventilátora 
v režijný prospech, ktorý by mnoho inscenátorov zavrhlo a hlučnosť by ich odradila od daného 
využitia nafukovacieho obra.  

Pre dospelého diváka je často v inscenácii použitých mnoho „drastických“ prvkov, ako 
napríklad stále sa opakujúce udieranie panvicou, či praženie myší a drzosť a odmeranosť hlavnej 
postavy. No keď sa pozrieme na aktuálne audio-vizuálne rozprávky, či videohry (Tom a Jerry, 
Shrek atď.) v každej dominuje krutosť.  

Je možno na zváženie, či spodná veková hranica (4.r.) je naozaj adekvátna, no následne 
mi to vyvracia fakt, že v tejto inscenácii funguje neustále interakcia s detským divákom bez 
vyzvania, čo sa až tak často na divadelných doskách nevidí.  

Inscenácia Kocúr v čižmách Nového divadla z Nitry pokrýva ďalšiu „dieru na divadelnom 
trhu“, kedy dokazuje, že je naozaj možné cyklicky prelínať rôzne témy, bez toho, aby si ani len 
chvíľu nenudil či už detský alebo dospelý divák.  
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