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Literárne dramatizácie – 
zahrajme si divadlo
Literárne 
ahrajme 

L
zaII.II.

Milí žiaci! Nasledujúca časť čítanky je trochu iná než predchádzajúca – pri-
pravili sme v nej pre vás dramatizácie literárnych textov – predovšetkým 
známych rozprávok, ktoré si môžete zahrať – alebo aspoň kúsok z nich. Teda: 
hráme sa? A čo? Divadlo? Hneď na úvod neznáme slová, však? Postupne si 
ich vysvetlíme! Dobré čítanie! Najprv: čo to je vôbec:

Niečo z histórie – O rímskom divadle

„Nehraj mi tu divadlo,” povie vám ráno mama, keď zašepkáte, že radšej nepôjdete 
do školy, lebo vás voľačo bolí. Môže hrať divadlo jeden človek? Môže. Aj v starom 
Ríme to tak bolo. Keď divákov omrzelo pozerať sa na jedného herca, ktorý stál na 
malom drevenom javisku, dali postaviť veľké divadlo. Zo začiatku si diváci hercov 
nevážili. Podľa nich slušný človek nemal byť hercom. Až neskôr, keď sa im divadel-
né predstavenia zapáčili, platili hercom veľké peniaze a stavali na ich počesť sochy. 
Už ste boli v divadle? Všimli ste si, aká je to pekná a veľká budova? V staroveku sa 
však hralo pod holým nebom. Divadlá pripomínali dnešné amfi teátre. Diváci mali 
vstup zadarmo, a keď chceli, mohli hercov aj vypískať. Tí zlostnejší hádzali do 
hercov zhnité ovocie, dokonca kamene. Ešte šťastie, že to boli muži, a tí už niečo 
vydržali. Muži hrali aj ženské úlohy a na tvárach mali masky. Tie boli rôzne: veselé 
i smutné. Na nohách mali vysoké podpätky, aby ich v takom veľkom divadle bolo 
dobre vidieť. Neskôr sa v Ríme hrávala pantomíma, kde herci hovoria len telom.

DIVADLO – môže byť názov pre umenie, budovu, organizáciu. Divadlo alebo di-
vadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia – je to umenie, ktoré vytvára 
kolektív – teda viac ľudí. Spája viac umeleckých žánrov – literatúru, hudbu, výtvar-
né umenie a iné. Jeho základom je dramatický text a divákovi alebo poslucháčovi 
ho odovzdáva herec, ktorý HRÁ. Činohra, opera, muzikál, balet, to všetko patrí 
k divadelnému umeniu.
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Teraz sme pre vás pripravili jeden literárny text – ale ešte nie jeho dramatizá-
ciu – teda text napísaný tak, že ho hneď môžete zahrať. Keď si ho prečítate, 
poprípade preložíte, pozrite si, aké úlohy a cvičenia vám ponúkame, pomocou 
ktorých tento text možno lepšie pochopíte! Možno si potom dramatizáciu bu-
dete vedieť urobiť aj sami. Zahrajte sa!

MÁRIA GRZNÁROVÁ 
Hašterica

Sliepka Pipková bola priečna, hádavá a hašterivá. Preto sa nikto ani nezačudoval, 
keď sa z vajca, na ktorom sedela, vyliahla malá Hašterica.

Hašterica bola neobyčajná sliepočka, jednostaj len rozhutovala, zobák takmer ne-
otvorila. Ale aj tak jej to meno prischlo. Veď meno si nikto nevyberá sám. Na sliep-

 6
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ku sa neveľmi podobala. Susedky jej aj tak vravievali: – Celá mamka! – Sliepka 
Pipková sa našuchorila od pýchy a vykročila na jarnú prechádzku. Keď sa obzrela, 
Hašterice nebolo.

Hašterica zatiaľ poúčala sliepky, čo hrabali na smetisku.
– To je hlúposť, takto sa špiniť v popole! – povedala. – Treba len trošku pohnúť 

rozumom.
Hašterica pohľadala kľuku, hriadeľ a žliabok a zmontovala zrnohrab. Krútila kľu-

kou a zrnká i chrobáky sa sypali sliepkam rovno pod zobáky.
– Vynález je to dobrý, ale tá Hašterica je nejaká čudná. Miesto krídel má ruky 

a ani len lietať nevie, – klebetili sliepky. Haštericu to poriadne mrzelo. Skúšala vy-
letieť aspoň na starý hrniec, ale ani to sa jej nepodarilo.

– Čo mám robiť? – vzdychla si Hašterica. – Vymyslím sliepkam krásne prekva-
penie, možno sa im zapáčim. Hašterica doniesla štetec a farby a pomaľovala všetky 
slepačie vajcia na kraslice.

Sliepky až škúlili od toľkej krásy,
– Vajcia sú pekné, – šuškali si. – Ale ako to, že Hašterica nelieta? A patrí sa to, 

aby sliepka maľovala?
Hašterica si zase len vzdychla a dala sa do roboty. Vytĺkla a vystrúhala z vŕby 

píšťalku. Keď na nej zahrala, dážďovky vyliezali zo zeme sliepkam rovno do zo-
bákov.

– Pekne hrá, len čo je pravda, – vraveli si najedené sliepky. – Lenže sliepkam sa 
patrí krákoriť, kvokať a kotkodákať. A táto tu ani len na pántik nevyletí.

Haštericu trápili také reči. Ráno vstávala ešte pred sliepkami a pracovala až do 
mrku. Neprestajne hútala pritom o lietaní. Až vyhútala.

– Vari si budeš pliesť sveter? – smiali sa jej sliepky, keď ju videli súkať špagáty.
– Pozrite! To je vajce! Zniesla ho Hašterica! – krákorili veselo, keď Hašterica 

nafukovala veľký hodvábny balón.
Balón vzlietol a odnášal Haštericu vysoko-prevysoko, sliepky zabudli aj zobáky 

zavrieť. A keď sa spamätali, odišli na smetisko hrabať sa v popole.
– Cha, čože tam po balóne! – vraveli si závistlivé.
Veď nevedela vyletieť ani len na starý hrniec.

Hm, koľkí sme, toľkorakí sme. Každý má dobré i zlé vlastnosti. Ak však máme 
s niekým problémy, naznačme mu to otvorene a neohovárajme ho za chrbtom.

Ak je niekto iný ako ostatní, má oveľa ťažší život. Alebo bude vždy „čudný”, alebo 
odíde, alebo sa postaví do radu a stratí sa medzi ostatnými. A svet bude zase chu-
dobnejší. Nemôžeme byť všetci rovnakí, mali by sme ale prijať jeden druhého.
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Tu sú spomínané úlohy.
Je ich viac ako pri iných textoch v tejto kapitole, pretože vám chceme uká-
zať, ako sa dá napísaný text – rozprávka, poviedka, román, divadelná hra 
– ROZOBRAŤ, ako sa o ňom dá rozmýšľať, rozprávať a čo všetko sa takto 
o texte – ale možno aj o nás samých – dozvieme.

– Povedzte, aké máte vlastnosti. Rozprávajte sa o dobrých a zlých vlastnostiach. 
Ako sa môžeme zbaviť zlých vlastností?

– Aké meno má tvoja mama? Aké meno má tvoj brat, otec a starý otec, sestra, 
stará mama? Možno vysvitne, že mnohí máte meno po otcovi alebo po matke.

– „Celá mamka!” Je to pravda, že sa podobáme na rodičov? Hašterica sa podobá 
na mamu? Je iná ako ostatné sliepky? Ako sa môže cítiť Hašterica, keď ju ostatné 
vylúčia zo svojho kruhu?

– Zahrajme sa! Jeden z vás bude Hašterica, ostatní sa k nej správajú pyšne a od-
mietavo, tak sa s ňou aj zhovárajú. No, ako ste sa cítili ako Hašterica? Akí ste boli, 
keď ste boli Haštericou?

– Ako sa môže cítiť žiak, ktorého má len málokto v triede rád? Čo by mal robiť, 
ako by sa mal prispôsobiť ostatným? Mal by sa prispôsobiť?

– Čo robila Hašterica, aby ju prijali?
– Rozdeľte sa do troch skupín a zahrajte si tú časť, ktorá sa vám najviac páči. 

Môže to byť pantomíma, ale môžete použiť aj slová. Ak potrebujete nejaké rekvi-
zity, vyberte si!

– Čo si myslíte, prečo Haštericu ani po „vynálezoch” neprijali? Čo si myslíte, čo 
mala aj ona robiť? Ako ostatné hrabať v popole? Odísť? Snažiť sa ďalej?

(Úlohy a otázky pripravila Anna Ondrejová.)

DIVADELNÁ HRA je dramatické dielo, ktoré sa predvádza predovšetkým priamo 
pred očami diváka na osobitne upravenom priestore – javisku. Postavy divadelnej 
hry stvárňujú na javisku herci. Na tvorbe divadelného predstavenia sa okrem her-
cov zúčastňujú: dramaturg – vyberá a upravuje divadelné hry, režisér – študuje 
s hercami hru, scénický výtvarník – pripravuje scénu, kostýmový výtvarník – na-
vrhuje kostýmy, skladateľ scénickej hudby – pripravuje hudbu a ešte mnohí ďalší 
(technici, rekvizitári, stolári, krajčíri).
Divadelná hra sa delí na dejstvá, ale aj dejstvá sa ďalej delia (na obrazy, výstupy).
Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra
Druhé a ďalšie uvedenie divadelnej hry – repríza
Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra
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A teraz si povedzme niečo o tom človeku, ktorý má pri príprave predstavenia 
všetko v rukách. Je to: režisér. Ani v divadle sa nič neurobí samo; niekto musí 
vytvoriť divadelné predstavenie tým, že dá dokopy scénu, kulisy, hercov, hudbu, 
javiskovú techniku. Musí tu byť niekto, kto pripomína dirigenta orchestra. Tak ako 
dirigent zladí všetky tie trúby, trombóny, husle, basy, čelá a fl auty, aby všetky spolu 
vytvárali hudbu, tak v divadle zladí hercov, výpravu, kostýmy, osvetlenie, slovom 
všetky veci, ktoré vytvárajú predstavenie, režisér. Dáva kus svojej skrytej roboty 
do všetkého, čo je v divadelnom predstavení: hercovi môže poradiť, ako má hrať, 
môže navrhnúť aj to, či dať viac žltého alebo zeleného svetla, aby bola scéna krajšia, 
s dramaturgom sa dohodne, či hlavného hrdinu – povedzme Janka – majú predstaviť 
ako zlého či len nevychovaného. Každý, kto si hru prečíta, a kto „spoluvytvára” 
predstavenie, má svoj názor na to, čo sa v hre odohráva. Čo teraz? Spor rozhodne 
REŽISÉR. Režisér, ktorý hru režíruje, má svoju vlastnú koncepciu a tej sa musia 
herci podriadiť. A tak sa predstavenie hrá tak, ako si to predstavuje režisér.

(Z knihy Počkaj, ešte nehráme)

V čítanke uvádzame viac dramatizácií rozprávok Pavla Dobšinského (*16. marec 
1828, Slavošovce – † 22. október 1885, Drienčany), najznámejšieho slovenského 
rozprávkara. „Kde bolo, tam bolo…” Áno, rozprávky sa zvyčajne začínajú takto. 
Alebo: „Bol raz, ale už sám neviem kedy…”, alebo: „Kedysi kdesi žila…”… a po-
tom už prichádzajú príbehy plné fantázie, rozprávky, kde prehovoria veci, zvery po-
máhajú statočným, chudobní mládenci si berú za ženy princezné, kde dobro víťazí 
nad zlom…

DRAMATIZÁCIA – úprava literárneho textu na javisko (ale aj pre rozhlas, 
televíziu).
Z literárneho textu sa stáva dramatický text.

Nasleduje ukážka toho, ako vyzerá časť známej rozprávky Soľ nad zlato 
Pavla Dobšinského v pôvodnej (literárnej) podobe – a potom jej dramatické 
spraco vanie.
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II. Soľ nad zlato

Bol raz jeden kráľ, mal tri dcéry a všetky mal rovnako rád. Ako starol a hlava mu 
zapadala sniežkom, čoraz častejšie rozhutoval, ktorej poručiť kráľovstvo, lebo ani 
k jednej nechcel byť nespravodlivý. Naveľa mu predsa len prišlo do rozumu, že 
kráľovnou bude tá, ktorá ho má najradšej.

Keď si vec takto premyslel, dal si dcéry zavolať.
„Deti moje,” začal. „Som už starý, mužského potomka nemám, tak som sa roz-

hodol, že kráľovstvo odkážem tej z vás, ktorá ma má najradšej. Nuž, povedzže mi, 
dcéra moja najstaršia, ako ma máš rada?”

„Ja vás mám, tatuško, radšej ako všetko zlato a drahokamy!” zvolala najstaršia 
a vrhla sa otcovi do náručia.

„Dobre, dcéra moja, vidím, že ma máš veľmi rada,” usmieva sa polichotený kráľ 
a už sa obracia k prostrednej.

„Ach, tatuško môj, ja vás mám radšej ako svoj vienok zelený,” sladko odpovedá 
prostredná.

„Vidím, že aj ty ma máš rada,” spokojne prikyvuje kráľ. „A teraz povedz ty, dieťa 
moje,” s láskavým úsmevom pobáda najmladšiu a kdesi v kútiku srdca najmilšiu 
dcéru.

„Ja váš ľúbim ako soľ,” vydýchla Maruška a vystiera k otcovi ruky.
„Pche, ľúbi ho iba ako soľ,” opovržlivo odfrkli dve staršie sestry.
„Áno, ako soľ,” s úsmevom opakuje Maruška.
„Tak ty ma máš rada ako márnu soľ, čo každý iba medzi prstami rozsýpa? Čo jej 

je toľko, že nestojí ani márny groš? Už aj sa mi prac z očí a vráť sa iba vtedy, keď 
soľ bude drahšia ako všetky poklady sveta” – hrmel napajedený kráľ a naskutku 
dcéru vyhnal z domu.

Neborka Maruška si zviazala uzlíček s najpotrebnejšími vecami a s nárekom sa 
pustila, kam ju oči viedli. Ako sa tak smutná, uplakaná uberá lesným chodníčkom, 
tu, kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou neznáma starenka a vľúdne sa jej pri-
hovára:

„Kdeže ideš, Maruška, a čo ťa tak trápi, že si taká smutná?”
Ale stará žena veľmi dobre vedela, čo sa prihodilo, lebo to bola vedma.
Maruška starenke všetko vyrozprávala a tá ju začala takto chlácholiť:
„Nič sa ty neboj, dievčička, ani sa nenazdáš a nadíde chvíľa, keď aj soľ bude nad 

zlato. Vtedy príde tvoj čas.”
„Len aby, len aby,” vzdychla dievčina a zaliali ju slzy.
Potom starká prichýlila Marušku vo svojom lesnom domčeku a tu sa dievča nau-

čilo šiť, priasť, tkať a všetky domáce práce, lebo vedma jej nedovolila zaháľať.

 5
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Vrecúško soli

I.

V strede javiska je stolička, prikrytá bielym plátnom, znázorňujúca trón. Prichádza-
jú dvorania, kráľ, dvorný radca, kráľove dcéry Viola a Drahuša. Tancujú. Kráľ sa 
po čase odpojí, sadne si na trón. Tleskne rukami.
Kráľ: Ďakujem, milí dvorania, za spoločnosť. Nadnes už bolo dosť zábavy. Som 
unavený.
Dvorania prestanú tancovať, stoja okolo trónu. Dcéry utekajú k otcovi.
Drahuša: Otecko, otecko, veď sa zábava len začala. (Ukazuje šperky, sukne.) A ani 
si mi nepochválil nové šaty. Čo povieš na náramok a korunku?
Kráľ a dvorný radca si ju obzerajú.
Kráľ: Ó, veľmi pekné, si naozaj krásna.
Dvorania: Pozrite, aká je krásna…
Dvorný radca: Ó, krásna, prekrásna!
Viola (odtisne Drahušu, hrá na fl aute, potom spieva): Tra la la… Ako sa ti páči, 
otecko, moja najnovšia skladba?
Kráľ a dvorný radca tlieskajú, pridajú sa dvorania.
Kráľ: Ťap, ťap, ťap. Si veľmi nadaná, dcérka moja, bolo to nádherné.
Dvorný radca: Bolo to veľkolepé, princezná Viola.
Dvorania (pošuškávajú si, teraz obdivujú Violu): Taký talent! Veľkolepé!
Kráľ: A kdeže je moja najmladšia dcéra, Maruška?

5  23
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II.
Dvorania (obzerajú sa, hľadajú Marušku): Nevideli ste Marušku? Maruška! 
Maruška!
Prichádza kuchár a Maruška. Tá je v zástere, biela od múky.
Maruška: Pomáhala som s pečením chleba, otecko.
Viola (pohoršene): Fuj, ako to vyzeráš?
Drahuša: Princezná sa takto nespráva.
Kráľ: Och, dcéry moje. Som z vás unavený. Chcem si oddýchnuť.
Dvorania sa ukláňajú a odchádzajú.
Viola: Dobre, otecko, oddychuj, ja musím ešte cvičiť. Tralala… (Odchádza.)
Drahuša: Jaj, ja si musím vyskúšať nové šaty! (Odchádza.)
Kuchár: Poď, ty môj kuchtík, nech sa nám ten chlieb nepripečie.
Maruška odchádza s kuchárom. Kráľ ostáva s dvorným radcom sám.
Kráľ: Sily sa mi míňajú, nestačím už ani na vlastné dcéry. Je už najvyšší čas, aby 
jedna z nich bola mojou nástupkyňou – kráľovnou.
Dvorný radca: Ale ktorá?
Kráľ: Niečo treba vymyslieť. Čo by si mi poradil?
Dvorný radca (chodí hore-dole, premýšľa): Pán kráľ! Nech je kráľovnou tá, ktorá 
vás najviac ľúbi!

II.

Kráľ sedí na tróne, pri ňom radca. Prichádzajú dvorania, kráľove dcéry.
Dvorania: Čo sa stalo? Prečo nás volal kráľ?
Viola a Drahuška (uklonia sa kráľovi): Čo si praješ, otecko?
Kráľ: Dcéry moje, starý som, vidíte, neviem, či ešte dlho budem s vami. Chcem 
ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Skôr by som ale rád vedieť, 
ako ma ktorá ľúbite.
Dvorný radca: Nuž, dcéry kráľovské, ako ľúbite svojho otca?
Drahuša: Och, otče môj, milší ste mi nad zlato!
Viola: Ja vás, otecko milý, ľúbim ako hlások spanilý, tra la la.
Kráľ: Dobre, dobre, a ty, moja najmladšia dcéra?
Maruška: Ja vás, tatuško, ja vás ľúbim ako soľ.
Kráľ: Choď, choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako soľ! Keď nastanú také časy, 
že bude soľ viac platiť ako zlato, potom sa ohlás, budeš kráľovnou. (Rukou nazna-
čuje, aby odišla.)
Dvorný radca: Počula si, keď bude soľ viacej platiť ako zlato.
Kráľ: Zavolajte kuchára.
Dvorania: Kuchár! Kuchár! Priveďte kuchára!
Kuchár prichádza.
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Kráľ: Rozkazujem všetku soľ vysypať, aby mi viac neprišiel na um tento deň.
Kuchár (sklamane): Pán kráľ, ale ako budeme variť bez soli?
Kráľ: Odteraz budeš pripravovať samé sladké jedlá.
Dvorný radca (hladká sa po bruchu): Budeme jesť torty, koláče, buchty, puding…
Dvorania (výskajú od radosti): Zákusky, zmrzlinu, krémy… Výborne, to je ono!
Všetci tancujú. Kuchár sa už nedostane k slovu, smutne, pomaly odchádza. Taneč-
nými krokmi odchádzajú aj dvorania, princezné, kráľ a dvorný radca. Na javisku 
ostane len kráľovský trón.

III.

Na javisko prichádza starenka, z trónu zloží plachtu, teraz vidíme len drevenú sto-
ličku. Plátno poskladá, dá si ho na kolená. Sadne si na stoličku a robí, akoby šila. 
O chvíľu prichádza Maruška s prázdnym košíkom. Sadne si k starenkiným nohám.

Maruška: Dobrý deň, starenka. Všet ky košele som predala. Aj plachty a obrusy sa 
minuli.
Maruška berie ihlu a niť a aj ona šije, druhý koniec plátna.
Starenka: Veľa si mi pomohla. Sama by som na to nestačila.
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II.

Maruška: Odkedy si ma k sebe prichýlila, veľa som sa naučila. Košele šiť, obrusy 
vyšívať, plachty natkať…
Starenka: Mala som dobrú žiačku a spoločníčku. (Hladká Marušku po vlasoch.) 
Všetko si sa naučila, čo sa dalo, už je ti čas domov sa chystať.
Maruška: Otecko sa na mňa hnevá, lebo som povedala, že ho mám rada ako soľ, ale 
mne je za ním veľmi smutno. Rada by som ho videla.
Starenka (vstane, dá Maruške na hlavu šatku, aby ju nespoznali): Kráľ je chorý, 
neváhaj, Maruška. Pober sa ty domov, možno mu pomôžeš.
Maruška: Rada by som, ale ako?
Starenka: Povedz, Maruška, čo žiadaš za svoju službu?
Maruška: Nič si ja nežiadam, len vrecúško z toho bieleho plátna a doňho trošku 
soli.
Starenka (podáva jej biele vrecúško): Čokoľvek bude, u mňa máš dvere vždy otvo-
rené.
Spoločne odchádzajú. Na javisku ostáva prázdna stolička.

(Podľa rozprávky Soľ nad zlato spracovala
Miroslava Kovácsová – úryvok, skrátené.)

1. Vedeli by ste porozprávať, ako rozprávka pokračovala?
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BALADY sú jedným najobľúbenejších literárnych druhov. Ich typickým zna-
kom je to, že sa zvyčajne končia tragicky. Balady poznáme: rodinné, ľúbostné, 
násilnícke, historické, vojenské, legendárne, zbojnícke a iné. Do ktorej by ste 
zaradili nasledujúcu?

Balada o hrade Déva

Účinkujúci stoja v dvoch skupinách po stranách javiska chrbtom k divákom.

Bubeník: Na známosť sa všetkým dáva, že sa hrad Déva stavia. Kto sa o stav-
bu Dévy pričiní, pol merice striebra, pol merice zlata si vyslúži. Na známosť sa 
všetkým dáva…
Najskôr vybehnú zvedavé deti, tie sa vrátia dozadu a volajú ostatných. Všetci sa 
zhromaždia k bubeníkovi, počúvajú správu. Reagujú na chýry.
Muž 2 (Kelemenovi): Počul si? Hľadajú murárov…
Kelemen: Konečne budeme mať robotu.
Muž 3: Chystajme sa na cestu!
Dievčatá 1, 2 (veselo poskakujúc): Poďme to povedať mame!
Dievča 3 (dôležito): Ja zabehnem k tete do susednej dediny!
Muž 4: Ty vieš murovať?
Muž 5: Viem, v Budíne som sa za murára vyučil.
Muž 4: Vyberme sa spolu.
Ženy stoja v kruhu, s dobrou náladou:
Žena 1: Dospelí a deti už nebudú hladovať.
Kelemenová: Takýchto murárov ako sú naši muži určite zoberú do roboty.
Žena 2: Dobre im zaplatia!
Žena 3: Ešte dnes ich vychystáme na cestu!
Skupinky sa otočia a pokračujúc v rozhovoroch idú do zadnej časti javiska, tam 
stíchnu. Všetci sa začnú baliť, obliekať, ženy chystajú mužov na cestu.
Žena 4: Dva pecne čerstvého chleba som nabalila.
Žena 5: Slanina, klobása, aby ste mali sily na ťažkú robotu.
Kelemenová: Tu sú čisté košele a teplá prikrývka.
Kelemen: Za zlatky si kúpime políčko, za strieborné mince zaplatíme deťom školu.

DIALÓG je rozhovor dvoch alebo viacerých postáv. Musí obsahovať minimálne dve 

repliky.

REPLIKA je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď, prehovor, výpoveď partnera 

v dialógu, rozprávaní, rozhovore.
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II.
Deti sa s prosebným pohľadom obrátia k dospelým.
Dievča 1, 2, 3: A na cukríky…?
Tanec.
Kelemenová (mužovi): O mesiac za tebou prídem.
Kelemen: Budem ťa čakať.
Tanec pokračuje, až sa muži celkom oddelia od žien. Muži vpravo vpredu, ženy vľa-
vo vzadu.
Muži: Deti, poslúchajte a pomáhajte doma!
Ženy (mávajú mužom na rozlúčku): Dávajte na seba pozor!
Účinkujúci chodia po celom javisku, hovoria texty.
Chór: Vydali sa muži, murári na dlhú cestu.
Počas tohto textu sa ženy presunú do ľavého rohu, muži do pravého rohu, ženy kopú, 
muži stoja.
Muži: Ďaleko je ešte do mesta Déva?
Ženy: Ďaleko, chlapi, ďaleko… chudáci.
Chôdza po javisku, ženy vpravo, chlapi vľavo, ženy perú, muži stoja oproti.
Chór: Šli cez lúky, cez polia, dobrí ľudia im cestu hovoria.
Muži: A či dobrým smerom ideme do mesta Déva?
Ženy: Dobrým, veru, dobrým… neboráci.
Chôdza po javisku, ženy si kľaknú, hlavu na zem, chlapi stoja.
Chór: Dva dni putovali, vetra, dažďa sa nebáli, šli, šli, až prišli do mesta Déva.
Kelemen: Dajme sa, chlapi, do roboty.
Muž 3: Čím skôr hrad postavíme, tým skôr pôjdeme domov.
Muži 5: Murári! Každý na svoje miesto!
Muži: Hej ruk!
Murári urobia rad, podávajú si kamene, ukladajú ich do kruhu – stavajú hrad. Sad-
nú si k ohňu.
Chór: A čo doobeda vystavali, do večera sa zrútilo.
Hrad sa zrúti. Chlapi zjajknú a znovu začnú stavať hrad.
Kelemen: Do roboty!
Muži tlieskajú do rytmu.
Muži: Hej ruk! Hej ruk!
Chór: A čo do večera vystavali, do večera sa zrútilo.
Hrad sa zrúti. Chlapi sedia nešťastne pri ohni.
Muž 4: Takto to už ďalej nejde!
Kelemen: Už mesiac staviame a všade kopa kameňa, múry žiadne!
Muž 1: Starí ľudia vravia, že je to zakliate miesto.
Muž 2: Do tých časov sa múr bude búrať, kým ľudskú obeť s kameňom nespojíme.
Muži (prisahajú spojením rúk): Tak nech bude, ako má byť!
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Chór: Tá žena, ktorá prvá na túto zem stúpi, pekne bude chytená a v ohni spálená! 
Popol jej pekného tela do vápna vmiesime a kameň s kameňom zlepíme.
Muži: Takto my hrad Déva postavíme!
Kým muži vravia prísahu, dievčatá robia polkruh chrbtom k divákom, chlapi po 
prísahe prejdú do ľavého rohu a utvoria hlúčik. Ozvú sa ozvučné drievka (tik-tak-
tik-tak – 4x).
Dievčatá a Ženy (otáčajú sa k divákom): Deň, noc, deň, noc… 
Dievča 3: Prešiel týždeň…
Dievča 2: Blíži sa mesiac.
Kelemenová (ženám): Ženičky, ženičky, za mužom ísť treba, dlhá je cesta do mesta 
Déva!
Kelemenová obchádza ženy striedavo spredu, zozadu, zastane.
Ženy: Postoj, duša moja, zlý sen sa mi sníval, v dome truhla stála a v nej tvoj syn ležal.
Kelemenová: Ženičky, ženičky, za mužom ja musím, na zlé sny ja nedám, dlhú 
cestu skúsim.
Dievčatá vytvoria kruh, tanečným krokom sa preplietajú.
Ženy: Na pol ceste vietor, búrka stromy kmása, za mužom ty nejdi, vráť sa domov, 
vráť sa.
Kelemenová: Ženičky, ženičky, muža si ja pozriem, či búrka, či vietor, nejako len 
dôjdem.
Ženy vytvoria tri rady, spoja sa rukami, Kelemenová prechádza pomedzi ne, až sa 
dostane bližšie k murárom, zastane.
Kelemen (otočí sa, hovorí do diaľky): Ach, žena moja, radšej sa mohol koč pre-
vrátiť!… Koňom nohy polámať!… Blesky cestu zahatiť!… Len ty si nemala prvá 
prísť!
Kelemenová (prichádza bližšie k murárom, ktorí sa otočia tvárou k nej): Dobrý deň, 
murári, dobrý deň, Kelemen.
Kelemen (podáva ruku žene): Milá žena moja, aj tebe dobrý deň! Prišla si ty? Po 
smrť si ty prišla.
Kelemenová prudko odtiahne ruku.
Kelemen: Prisahali sme, že koho žena sem prvá príde, tej telo spálime…
Muži: Len tak hrad Déva postavíme.
Kelemenová (ide pomaly dopredu, zostane stáť v strede javiska): Keď ste prisahali, 
nech tak bude. Syn môj premilený, len teba mi je ľúto, že ťa viac moja ruka nepo-
hladí, moja pieseň neutíši. (So vztýčenou hlavou, hrdo.) Do ohňa ma hoďte!… Telo 
moje spáľte… Hrad Déva postavte!
Chór (nahlas): Postavte!
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II.
Ženy utvoria malý a veľký kruh, točiac sa oproti sebe. Chlapi utvoria polkruh, robia 
zvuky ohňa, dievčatá rukami stvárňujú plamene. Oheň utícha, ženy kľačia, rukami 
sú spojené, kolísajú sa vpravo, vľavo.
Muži (krúžia nad nimi rukami a hovoria stále hlasnejšie a hlasnejšie): Popol s váp-
nom miesime, hrad Déva postavíme.
Ženy schúlené v klbku sa rozkotúľajú po javisku. Chlapi stavajú hrad. Ozýva sa zvuk 
bubna. Hrad stojí.
Kelemen (smutne): Odpusť, žena moja.
Cesta domov, muži a ženy sú roztrúsení po javisku chrbtom k divákom, chôdza na 
mieste.
Chór: Vydali sa murári na cestu domov. Vydali sa murári na cestu domov.
Žena 2: Hrad stojí, no oni sa netešia.
Muž 3: Zlaté mince ich pri srdci nehrejú.
Žena 3: So sklonenými hlavami putujú domov.
Muž 1: Ľudský život zlatom nevyvážiš.
Všetci sa otočia, chôdza dopredu.
Chór: Po dvoch dňoch chôdze Kelemen domov došiel.
Syn (postaví sa pred otca): Otče, dobrý deň vám, mamku moju kde mám?
Kelemen: Možno príde ráno.
Syn: Zablúdila vari? Otče, vravte pravdu, kde mám moju mamu?
Kelemen (chytí syna okolo pliec): Ach, synu môj, synu, nepríde viac ona. V múroch 
Déva hradu je nám zamurená.
Chlapi sa zhrnú do hlúčku naľavo, ženy utvoria v strede hrad.
Chór (medzitým): Maličký synček prišiel plačúc ku hradu Déva. Smutným hlasom 
prosí.
Syn: Ozvi sa mi, mamka, ozvi.
Syn chodí okolo hradu, hľadá matku.
Chór: Srdcervúca prosba zatrasie hradbami.
Otvára sa kruh.
Žena 3: Roztvoria sa múry kropené slzami…
Syn ide k matke.
Muž 1: Matka syna berie do náručia…
Kruh sa zatvára.
Chór: Už sa oni nikdy nerozlúčia.

(Podľa maďarskej balady Žena murára Kelemena. 
Dramatizácia, réžia predstavenia Miroslava Kovácsová. Skrátené.)

Poznámka: V predstavení boli medzi jednotlivými obrazmi

hudobné predely – husle. Samozrejme, môže to byť aj iný nástroj.
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IMPROVIZÁCIA – je to hra bez prípravy; vzniká z okamžitého nápadu. Pri im-
provizácii nemusíme mať napísaný text, teda to, čo máme hovoriť. Vymýšľame 
si, ale zato sa musíme pridržiavať príbehu, témy, situácie. Text môžeme mať aj 
napísaný, ale hovoríme ho voľne, „improvizujeme”.
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II.
Na Slovensku je veľa kopcov, vrchov a dolín. Mnohé z nich sú spojené s rôzny-
mi príbehmi, bájkami, povesťami. Tu je jedna z nich:

Rozprávka z Papradňanskej doliny
Ako sa Janík s Muromarom pasoval

Na prázdne javisko prídu v rade za sebou ráznym krokom chlapci, v ruke palice 
o 20-30 cm dlhšie ako ich vlastná výška. Udierajú nimi do rytmu. Čo dva kroky, 
to jeden buch. Zhromaždia sa akoby do rodinnej fotografi e. Jeden z nich sa obzrie, 
či je všetko ako má byť, zahvízda a všetci ešte naostatok naraz buchnú palicami 
o zem.

Chór: Hore Váhom, dolu Váhom, stojíme pred vaším prahom.
Rozprávku vám rozpovieme, čo klíčila z tejto zeme.
Krásnu ako ranná rosa, voňavú sťa maliny,
pribehla k nám takmer bosá… z Papradňanskej doliny
Chlapci zahvízdajú, dievčence zapištia a všetci sa rezko rozutekajú z javiska. Počuť 
ľudovú hudbu, hoc len husle či píšťalku. Na scéne zostanú len rozprávačky – diev-
čatá – Marka a Terka. Marka je sebavedomejšia a istejšia, Terka dobrosrdečnejšia, 
no neistá.
Marka (k divákom): Viete vy, aká je najkrajšia dolina na svete?
Terka: Čoby nevedeli, každý to vie… Papradňanská,…či?
Marka: Ale vedia aj prečo?
Terka: Nóóó… (Nevie odpoveď, tak čaká ako žiak pred tabuľou.) Prečo?
Marka: Nuž, prečo. Lebo hen: Žilín, Ustrigeľ, Jaseňové, hrdý Žiar, Kýčera a pozri 
naproti: Chrcholínec, Tysová, Orgoňova Kýčera či tamto Hladná… (Ukáže s pote-
šením do diaľav ponad divákov na rôzne strany.) Všetky tie malebné kopce nemajú 
vo svete páru.
Terka hľadí s otvorenými ústami od jedného kraja hľadiska po druhý, akoby sa ko-
chala prírodou a súhlasne prikyvuje hlavou. Z úžasu ju vyruší Markino štuchnutie 
lakťom.
Marka: Terka, teraz sa tu nekochaj a začni rozprávať…
Terka: Takže, v tejto prekrásnej doline, v samom lone Javorníkov, žil v chalupe na 
kraji lesa Janík.
Marka: Janík… a? Ďalej… (Keď Terka nechápe, zdôrazní.) Priezvisko nemal?
Terka: Hádam aj mal… lenže to bolo tak dávno, že si ho už nik nepamätá.
Marka (trochu netrpezlivo): …tak asi nejaké typické Papradňanské, nie?
Terka: Adamčík, Babiar, Baculík, Balušík, Cupan, Drábik, Grbál, H… Hatajčík, 
Pagánik, Kozáčik, Kysel, Tarotík…

6  26
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Janík: Kondál ma volajú. Jano Kondál. (Podáva ruku.) Tu žijem pod Žiarom. Ovce 
chovám a lesy rúbem, aby som mal pre ne pasienkov. No a keď Pán Boh dá, aj žita 
zasejem, zemiačkov zakopem… ale teraz už druhý týždeň chodím do tej hory.
Janík si vysúka rukávy, napľuje do dlaní a kým sa nachystá, na javisko opäť v ryt-
mickom kroku vchádzajú z dvoch strán ostatní herci rytmicky búchajúc palicami. 
Rozostavia sa nepravidelne po javisku ako les. Palice držia pred sebou a Janík 
druhou palicou do nich, akoby stínal stromy. Dievčatá si najskôr tlieskajú v rytme, 
no potom im začne hluk vadiť.
Terka: Janííík! Janííííík! (Kondál nepočuje, rytmus je hlučný.)
Marka: Kondáááál! Čo si hluchý? Si hlučný!
Janík: Čo? Nepočujem, je tu hluk. Kde sa rúbe, tam sa rúbe, tam sa tichu nedarí…
Terka: Tu pod Žiarom nesmieš tak búchať…
Janík: Prečoby nie?
Marka: Akože prečo? Nehovor, že nevieš.
Janík: Čo mám vedieť?
Marka: Ľudia vravia, že pod Žiarom, pod kopcom, spí v jaskyni drak. A ten má 
tenké uši…
Terka: Keď ho niekto zobudí, bude zle…Vylezie von a začne chrliť oheň zo všetkých 
troch papúľ…
Janík: Hlúposti. (Mávne rukou a ide pokračovať.) Ľudia toho navymýšľajú…
Marka: Sám si hlúpy, keď neveríš! Poď, Terka, tu sa nedá vydržať.
Janík pokračuje v sekaní, dievky pri odchode stretnú starenku s raždím na chrbte. 
Vydesene sa prežehnajú, vyhnú sa jej oblúkom a zrýchlia krok. Janík ju zbadá a po-
slednýkrát zatne. Všetci, čo držia palice, ich razom pustia na zem, prežehnajú sa a 
v oba vách sa rozpŕchnu kade ľahšie. Janík sa čuduje, no pozbiera palice, hodí ich 
na plece a ide pomáhať starenke.
Janík: Dajte to raždie, babka, veď takto s ním domov nezájdete ani do Vianoc. Ja 
vám ho vezmem, aj vám ho doma porúbem na kúsky… nech s ním nemáte starosti.
Starká: Šikovný si ty mládenček, súci. Ako ťa volajú?
Janík: Kondál, babka. Jano.
Starká: Janík, Janíček… Pekné meno… Pekné meno, švárny šuhaj… veru… Boh 
dá a ja ti budem môcť láskavosť oplatiť.
Janík: Len sa netrápte… sily mám dosť, ja si sám pomôžem.
Starká: Ej, nie je všetko len sila…, nie veru.
Janík: Nech je po vašom, ale poďme už, lebo sa akosi zaťahuje… (Obaja odchádzajú.)
Spustí sa strašný hrmot, hrom, zablysne sa, rev, plieskanie palíc o zem, zvuk plechu, 
ktorý pripomína búrku… Sprava doľava a naopak chaoticky prebiehajú po šírke 
celého javiska ľudia a jeden cez druhého kričia strachom.
Ľudia: Ľudia boží, rata! Muromar! Pomóóóc, Muromááár! Zachráň sa, kto môžeš! 
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II.
Ratujte deti! Ratujte statok! Ratujte hydinu!
Chlapec: Aj ženy?
Dievča A: Aj, ty tĺk!
Chlapec vezme dievku do náručia a už aj s ňou beží vpravo za oponu, no vzápätí 
vyľakaný trieli sprava doľava. Zrazia sa s Terkou a Markou, ktoré tiež behajú a hľa-
dajú Janíka.
Marka: Kondááál! Čo si to urobil, Muromara si prebudil!
Terka (so strachom): Hen vyliezol z podzemia a usalašil sa, hnusa škaredá, dračia, 
trojhlavá… priam na vrchole Žiaru.
Dievča A: Sliepky razom niesť prestali, ovce sa nechcú pásť a kravy mlieko stratili!
Dievča B: Do týždňa ničoho nebude a pokapeme ako muchy!
Chlapec: Pre pána kráľa, on letí dolu. Chlapííí! (Pozoruje imaginárneho draka, kto-
rý akože zlieta dole až kamsi na pravý bok javiska.)
Dievča B: Roztrhá nás na márne kúsky. (Zuteká.)
Janík: To by som sa na to pozrel… kto koho bude trhať… Keď som ho zobudil, veď 
ho aj uspím, len si po sekeru zájdem. (Náhlivo odchádza, hľadiac smerom k drakovi 
zahrozí päsťou.) Počkaj, potvora, nikam neodchádzaj… hneď ti prídem uspávanku 
zaspievať.
Boj mužov, hluk, rev, boj Janíka s drakom. Tentoraz po hluku a reve najskôr počuť 
praskanie dreva a potom na javisko dopadne zlomená palica a potom sa doplazí Ja-
ník. Dievčatá sa s vydesenými tvárami, na ktorých badať súcit s Janíkovou bolesťou, 
idú pozrieť na odvážlivca. Pomáhajú mu vstať, oprášiť odev.
Janík: No, ty potvora škaredá, málo pekná – skoro nič…!!! Takto sa s tebou asi 
nevysporiadam… Veď počkaj… len čo si hnáty ponaprávam… Nebojte sa, veď ja 
zistím, ako naň. 
Popred dievky i Janíka prechádza starenka, ide pomaly, všetci ju sledujú pohľadom, 
ako sa podopiera palicou a klopká ňou o dlážku. Speváčky sa pozrú na seba, pre-
žehnajú sa, trikrát si odpľujú a odcúvajú čo najrýchlejšie späť.
Janík: Ktože ste vy, babka, že sa vás tak ľudia boja?
Starká: Kto som, to som, ale som ti dlžná pomoc. Na Muromara nemôžeš ísť s le-
dajakou palicou, ani so sekerou…
Janík: Akože by ste mi vedeli vy pomôcť?
Starká: Už som ti povedala, že nie je všetko len tu, ale musíš mať aj tu… (Najskôr 
ukáže na svaly, potom na hlavu.) Ukáž tú palicu. (Z uzlíčka vytiahne fľaštičku, nale-
je si z nej do dlane a pokropí palicu, ktorú dá Janíkovi držať vodorovne pred sebou. 
Niekoľkokrát to zopakuje a pritom si polohlasom mumle zaklínadlo.) Palica, palica, 
nie si viac drevená… pevná si, ostrá si, tvrdá jak z kameňa. Oheň ťa nespáli, sila ťa 
nezmôže… komu si patrila, tomu dnes pomôžeš. Tfuj, tfuj, tfuj… Tu máš, teraz skús 
Muromara po chrbte pomastiť. (Dá mu palicu a odchádza.)
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Janík: Len či to pomôže… No, horšie už nebude. (Napľuje si do dlaní a rázne ide 
draka biť.)
Opäť počuť lomoz a hluk. Z opačnej strany ako odišiel Janík pomaly nakúkajú 
a prichádzajú herci… Sledujú akože boj Janíka a na každý úder výrazne hlasom aj 
posunkom reagujú, takže je divákom z ich reakcií jasné, kedy dostal Janík a kedy 
naopak utŕžil Muromar. Čím ďalej, tým viac víťazí Janík. Chór je čoraz radostnejší. 
Janík vojde na scénu a všetci mu blahoželajú. Dajú si Janíka na plecia. Vojdú obe 
rozprávačky. Marka zdvihne ruku a zavelí.
Marka: Štronzo!
Všetci skamenejú, akoby zastal čas. Nehýbu sa a ostanú v pózach, v akých ich za-
stihol povel.
Marka: Muromara už nik nikdy nevidel. Zaliezol do najhlbších hlbín jaskyne pod 
Žiarom.
Terka: Len akísi sviatoční hubári raz na obecnom úrade hlásili, že videli čosi veľ-
ké zelené trojhlavé sa ponevierať po lese pod kopcom. Dokonca že počuli tlmený 
rev… A to vraj odvtedy, čo sa ťaží drevo motorovou pílou.
Marka: Vrrrrn vrrrrrn vŕŕŕn… (Napodobní pílu a obe sa schuti zasmejú.)

(Dramatizácia: Peter Hudák)

Priateľstvo je veľmi pekná vec. S priateľkami a priateľmi si často hovoríme 
veci, ktoré nevedia ani naši najbližší, povedzme naši rodičia. Niekedy nás však 
kamaráti prekvapia… Keď majú naraz zaujímavé túžby.

Ách, jaj!

Veselá, trochu balkánsky znejúca hudba. Na scénu dve útle dievčinky doteperia veľ-
ký divadelný kufor. V kufri sú rekvizity, ktoré sa budú počas deja premieňať na všet-
ko potrebné. Dievky si vyberú z kufra sukne, šatky, parochňu, klobúk, vymódia sa.

Aňa: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina.
Saška: V tej krajine rovina.
Aňa: Na rovine dedina.
Saška: V dedine ulica.
Aňa: Na ulici udica.
Saška: Visela na nej ryba.
Aňa: A ďalej??? Takže znova… Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina.
Saška: V tej krajine rovina.
Aňa: Na rovine dedina.
Saška: V dedine ulica.
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