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Prodaná nevěsta 
Komická zpěvohra o třech jednáních 

 
 
První jednání 

Na návsi se vesničané radují z krásného dne. Je právě pouť a všude vládne veselí. Jen 
Mařenka a její milý Jeník jsou znepokojeni. Právě dnes má Mařenka poznat svého ženicha, 
syna bohatého sedláka Míchy. Mařenčin otec, sedlák Krušina, se před lety zavázal, že dá svou 
dceru Míchovu synovi. Tento závazek je také součástí dlužní smlouvy. Mařenčini rodiče se 
setkávají s vesnickým dohazovačem Kecalem, který má sňatek zprostředkovat. Krušina chce 
vědět, o kterého Míchova syna se jedná, má je totiž dva. Kecal oba rodiče ujišťuje, že se 
jedná o počestného Vaška. Starší syn z prvního manželství je tulák, který utekl do světa. 
Mařenka ale o žádné smlouvě a žádném ženichovi nechce ani slyšet. Má už jiného – Jeníka. 
Kecal slibuje rodičům, že Jeníka vyhledá a promluví s ním. 
 
Druhé jednání 

V hospodě popíjejí chasníci a vychvalují si pivo, nad které prý není. Je mezi nimi také Jeník, 
který tvrdí, že láska je víc. Chasníci varují Jeníka před Kecalem, který by mohl zmařit jeho 
plány. Mezitím se Mařenka setkává s Vaškem. Líčí mu, jak je jeho nastávající nevěsta zlá, jak 
ho bude soužit a šidit. Přemluví ho, aby se Mařenky vzdal a vzal si jinou, která ho prý velice 
miluje. Prostoduchý Vašek souhlasí a přísahá, že se Mařenky odříká. 
Kecal Jeníka přemlouvá k sňatku s jinou dívkou – hezkou, hodnou a bohatou – a k tomu, aby 
přenechal Mařenku Míchovu synovi. Jeník souhlasí, ale požaduje za to tři sta zlatých a slib, že 
Mícha odpustí Krušinovi i zbytek dluhu. Kecal vše zapíše do smlouvy. Za přítomnosti celé 
vesnice podepisuje Jeník v hospodě smlouvu jménem Jeník Horák. Za svou podmínku 
vyplacení tří set zlatých je pak všemi odsouzen a musí před rozlíceným davem utéct. 
 
Třetí jednání 

Osamělý Vašek se na návsi trápí, že mu s Mařenkou běží o život. Ze smutných myšlenek ho 
vytrhne skupina komediantů, která přišla na pouť předvést své představení. Principál 
komediantů se dovídá, že ten, který má představovat při večerní produkci medvěda, se opil 
tak, že nemůže ani stát na nohou. Za pomoci mladé komediantky Esmeraldy přemluví Vaška, 
aby se večer převlékl do medvědí kůže a hrál s nimi. Vašek poté náhodou spatří Mařenku a 
jásá, že je to ta, která by ho chtěla a které odpřisáhl, že se Mařenky odříká. Mařenka zase 
nevěří svým očím, když jí Kecal ukazuje smlouvu s Jeníkovým podpisem. Přichází Jeník a chce 
vše vysvětlit, avšak uražená Mařenka ho nechce vyslechnout. Rozhodne se podrobit vůli 
rodičů a vzít si Vaška. Vtom ale Jeník odhalí, že je Míchovým synem z prvního manželství a 



žádá o ruku Mařenky. Dává jí na vybranou, kterého z Míchových synů si chce vzít. Teď 
Mařenka konečně Jeníka pochopila a vrhá se mu do náruče. Kecal se stává terčem posměchu 
celé vesnice. Jen macecha Háta se s tím vším nechce smířit a prohlašuje Jeníkovu smlouvu za 
podvod. Vtom přiběhne medvěd a všichni zděšeně prchají. Ukáže se však, že je to jen 
převlečený Vašek, který utekl komediantům. Mícha uznává, že Vašek ještě není na ženění 
zralý. Usmiřuje se s Jeníkem a žehná mladému páru. Celá ves se raduje: dobrá věc se 
podařila, věrná láska zvítězila! 
 


