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Legenda o Mikulášovi. Zahrajte si divadlo. 

LEGENDA O MIKULÁŠOVI: TRI DCÉRY

K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa prvej Mikuláš zabránil zúfalému činu 
otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry stali kurtizánami, pretože nemal pre ne svadobné veno. 
Všetko začalo tak, že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze. Nebol schopný dcéram 
zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiadny ženích. Zúfalstvo prinútilo otca, aby sa uchýlil 
k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv. Mikuláš dal tajne do okna mešec plný 
zlatých mincí a tak zachránil prvú dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch dcérach.

Úvod rozprávača: Milé deti. Rozpovieme Vám príbeh o Mikulášovi. Dozviete sa, ako to naozaj 
bolo, ako Mikuláš pomáhal chudobným a dobrým ľuďom. 
V starej drevenej chalúpke raz dávno žili ocko, mamička a ich tri dcéry. Bola to dobrá rodina, 
ale veľmi chudobná. Z ruky do úst žili, ale o čo mohli, o to sa podelili.

1. obraz. Rozpadnutá chalúpka...
1. sestra: sestričky, je zima, oheň už dohorel a ďalšieho dreva niet, pritisnime sa bližšie, aby 
sme sa zohriali.
2. sestra: pozrite čo som vymyslela na zimu. Do Vianoc upletiem ako darček pre celú rodinu 
hrubé svetre. Blíži sa tuhá zima a nemôžeme si dovoliť kupovať darčeky.
1. sestra: ja poplátam a pozašívam všetky roztrhané veci.
3. sestra: a ja upletiem pre celú rodinu čiapky a šále. Mamička s ockom majú teraz veľké 
starosti...
2. sestra: a čo keby sme uplietli šále naviac a išli ich predať na trh. Priniesli by sme domov 
nejaké peniaze.
1.,3. sestra: skvelý nápad sestrička.
Odchádzajú.

2. obraz. Mama a otec
Mama: (plače a mieša niečo v hrnci) oooch, miešam, miešam, ale i do tej polievky nemám čo 
pridať. Samá voda, kto by v nej hľadal zeleninu alebo halušky, nenašiel by viac ako za mak. 
A celá rodina mi chodí hladná spávať. Ako len vydržíme do konca zimy?
S vŕzganím sa otvoria dvere. Vojde otec s kladivom.
Otec: tak som tú strechu podoprel ďalším drevom aby nám na hlavu nespadla pod ťarchou 
snehu. I dreva som bol do pece nazbierať, ale veľa ho niet (hodí jedno polienko na stôl).
Smutne sedia pri stole. 
Muž: hladný som. (nahne sa, pozrie do hrnca, chytí si brucho). Alebo aj nie...
Matka: (plačlivo) muž môj, naše dcéry sú už veľké, ale nik si ich nezoberie za ženy, lebo sme 
veľmi chudobní. Kto by chcel chudobu zdediť.
Muž: žena moja, neplač už. Poďme si ľahnúť a do rána niečo vymyslíme. Šeptom: Hádam by 
sa na nás nehnevali, keby sme ich poslali preč...
Žena: škaredo na neho pozrie
Muž: no vieš, aby si skúsili sami zarobiť.
Žena: ťažko zaplače
Celá rodina si ľahne a zaspí.



3. obraz. Mikuláš stojí pod oknom
Mikuláš: čo som to len počul. Takí dobrí ľudia a nemajú peniaze. Musím im pomôcť. 
Hádam im mešec zlatých dukátov pre každú dcéru pomôže dcéry povydávať, aby 
bola celá rodina šťastná a netrápili by sa hladom a chudobou. Tu, položím peniaze 
do okna.
Zrazu sa tam zjaví čert: nedávaj im nič. Nech len pošlú tie dievčatá preč, aspoň budú 
mať pokoj. Chi-chi-chi. Načo by im to bolo. Radšej daj mne. Daj, daj. Ja si budem 
užívať s mešcami peňazí. Chi chi chi.
Mikuláš: už aj sa prac, potvora. Títo dobrí ľudia sú skromní a navzájom si pomáhajú. 
Nemôžem dopustiť, aby sa s nimi stalo niečo zlé. Ak môžem, pomôžem!
Čert sklmaný/nahnevaný odíde.

4. obraz. Rodina sa zobúdza
Žena: muž môj, a čože je toto na okne. To sú predsa...to sú peniaze. Tri sto zlatých 
dukátov. Och koľké šťastie. Za to môžeme dcéry vydať a ešte aj chalupu opraviť.
Muž, žena, dcéry: šťastne sa objímajú.
Muž: tak sa predsa na nás šťastie usmialo.


