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РИЗНИЦА АФРИЧКОГ КОНТИНЕНТА

(драмски текст)
ЛИКОВИ: ДЕТЕ1, ДЕТЕ2, ДЕТЕ3, НАРАТОР, ОГЊЕН.

МЕСТО:     Музеј

Једног облачног и ветровитог дана, група деце из краљевачког приградског насеља  
одлучила је да посети  музеј из знатижеље. Незнајући тему, упутили су се ка музеју.

НАРАТОР: Деца су ушла у музеј, али у  музеју је био само један дечак дугог раста, са 
качкетом који му је покривао лице и чудним ранцем на леђима из којег је вирио атлас. 
Нетремице је посматрао слике. Деца приђоше дечаку и упиташе га за водича.

ДЕТЕ1:     Хеј друже, има ли овде неко да нам исприча о чему се овде ради?!

ОГЊЕН: Хмм....молим? 

ДЕТЕ 2:  Извини друже, да ли овде има некога ко би могао да нас спроведе кроз 
музеј?

ОГЊЕН: Не, овде нема водича зато што је музеј при крају радног времена, ја сам већ 
обишао музеј.

ДЕТЕ2:    Да ли нас ти можеш спровести кроз музеј?

ОГЊЕН: Да, могу вас спровести кроз музеј, али морамо бити брзи.

ДЕТЕ2:    У реду, пожуримо!

ОГЊЕН: Па да почнемо, моје име је Огњен. Другари, пре свега морате знати да је  
Африка  континент који је на другом месту по броју становника на планети Земљи. 
Заузима око 20,3% земљине површине. Одликује се разноврсном културом, историјом, 
кухињом, музиком и биљним и животињским светом.Афричка култура је велика и 
разноврсна. Она се састоји од мешавине земаља са различитим племенима, од којих свака 
има јединствене карактеристике са континента. Афричка култура изражава се у: 
уметности,  занатима, фолклору, религији, одећи, кухињи, музици и језицима. 
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       ДЕТЕ3:  Којим  језиком се говори у Африци?

ОГЊЕН:     У Африци се не говори једним језиком, у њој има  више од 35 језика. Међу 
којима је арапски први на листи говорника,као и свахили језик-пише се као што се 
говори,нема падеже.''Маtata''-нема проблема!''Čaj''-мама, ''Dada''-сестра...(сви...)

ДЕТЕ1: : Чак преко 35 језика? То нисам знао. 

 ОГЊЕН: У вом обиласку ћу вам данас поменути афричку уметност, задивљујуће 
пејзаже, животиње и музику. Кренућемо са афричком уметношћу.  Вероватно сте чули за 
чувене афричке маске?

ДЕЦА:     Да!

ОГЊЕН: Посебну категорију афричке ликовне уметности чине маске- ратничког или 
културног значења. Од обичне имитације животиња до фантастичних и веома 
застрашујућих облика. Маске се резбаре, фарбају се облаћеним додацима перја, лишћа, 
комада дрвета и сл.

ДЕТЕ1:    Има ли овде пример тих маски? 

(Полако се крећу ка другој просторији у којој се са леве стране налазе маске)

ОГЊЕН: Наравно да има, ево овде можете видети експонате афричких маски.

ДЕЦА:     Уаууууу!!?

Маска број 1.                                     Маска број 2.      Маска број 3.

 
 ДЕТЕ 1:   Мало застрашујуће али и доста креативно.
ОГЊЕН:  Али поред маски сигурно сте чули за египатске пирамиде?
(Крећу се ка другој просторији у којој се налазе слике Сфинге и пирамида.)
ДЕТЕ2:     Наравно да смо чули за њих.
ОГЊЕН:  Да ли неко зна ко их  је направио?
ДЕТЕ2:      Мени је рекла баба да је пирамиде направио бог и да су оне направљене јер 

Египћани нису знали шта ће више с толиким богатством.
ОГЊЕН: Нажалост мораћу да разочарам тебе и твоју баку јер нисте у праву.  

Пирамиде су направили робови старих Египћана са својих десет прстију. Оне су старим 
Египћанима служиле као гробнице фараона. Да ли сте знали да се архитекта пирамиде 
(онај који је направио пирамиду) сахрањивао заједно са фараоном, а уз фараона и његово 
благо. 
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ДЕТЕ1:     Само са својих десет прстију? Без машина?
ДЕТЕ3:    Невероватно.
(Деца су веома изненашђена том чињеницом)
ДЕТЕ2:    Која је највећа пирамида на свету и где се налази?

       ОГЊЕН: Највећа пирамида на свету зове се Кеопсова пирамида налази се у Египту и 
висока је чак  146,5 метара, такође је једно од очуваних ветских чуда.

ДЕТЕ3:    Висока 146 метара, то је као мојих пет зграда. 
ОГЊЕН: Ево на овим сликама можете видети примере афричких пирамида.

 .

ДЕТЕ2:     Нема шансе да су ово само људи направили?!
ОГЊЕН:   Невероватно али јесу. Такође постоји  митско створење звано  Сфинга које 

има тело лава и главу човека. Према легенди Сфинга чува пирамиде и ко год их буде 
отворио из ње ће изаћи незамисливо зло. 

ДЕТЕ3:     Уааауу! Помало  застрашујуће.
ДЕТЕ2:     Каква елеганција.
ДЕТЕ1:      Где јој је нос?
ОГЊЕН: Добро питање. Нос Сфинге откинуо је вандал по свему судећи. Али на 

питање зашто је вандал то урадио одговор ће нам дати један кустос у Бруклину Едвард 
Блајберг. Према његовим речима: ,, Оштећени део тела више није у стању да обавља своју 
функцију. Без носа статуа више не може да дише, односно уништавањем носа вандал 
заправо убија статуу и њену моћ”

Сада кад смо поменули афричку уметност, видећемо и очаравајуће афричке пејзаже. 
Уживајте у најлепшим сликама Африке.
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ДЕТЕ3:  Очаравајући призори, штета што је далеко од нас. 
ДЕТЕ1:   Немогуће да је овако лепо.
 ( Деца се диве невероватним призорима континента) 

                                

                                

ОГЊЕН: Како да вам покажем Африку без њених животиња. То не иде једно без 
другог. Као што знамо у Африци постоји доста врста животиња које сте ви имали прилике 
видети само у цртаним филмовима или зоо вртовима.

(Деца се зајдно са Огњеном крећу ка галерији слика животиња Африке)
ДЕТЕ2:      Виђали смо их на цртаним филмовима, али уживо само једанпут и то пре 6 

година.
ОГЊЕН: Африка је богата животињама, сада ћете видети слике неких од њих. 

Питајте ме шта вас буде интересовало. Уживајте!
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      ОГЊЕН:  Ово је само један део афричке фауне. Немогуће је приказати све животиње, 
јер стварно има превише врста и прелепих слика.

ДЕТЕ3:    Ово нам је убедљиво најомиљенији део. 
ДЕТЕ1:     Стварно предивне слике?!!
ДЕТЕ2:     Имају ли у Африци има угрежиних врста?
ОГЊЕН: Наравно да има, 2018. године са наше планете нестала је врста белих 

носорога. Не брините остали су црни носорози.
ДЕТЕ 2:   Црни носорози??
ОГЊЕН: Црни носорози нису црни, заправо су исте боје као и бели. Можете видети 

на слици. Има још угожених врста као што су: планинска горила, бонобо мајмун, афрички 
дивљи магарац.

ДЕТЕ1:  Како до сада већина тих животиња  није изумрла јер су у природи не 
заштићене од лова?

ОГЊЕН: У Африци постоје резервати у којима се животиње слободно крећу са 
припадницима осталих  врста, добијају редовно храну и чувају их припадници 
обезбеђења.

Дошли смо до последње станице на овом нашем путовању кроз Африку.
ДЕЦА:     Нееее!!!!!
ОГЊЕН: У питању је музика.
ОГЊЕН: Традиционална музика Африке је с обзиром на пространост континента, 

историјски древна, богата и разнолика, са различитим регионима и афричким народима 
који имају много различитих музичких традиција. Музика игра значајну улогу у животу 
афричких народа, музичари су сматрани фараоновим рођацима.

Музика је у Африци је веома битна када је у пиатњу религија. Песме се користе у 
ритуалима и верским церемонијама. Занимљива чиљеница је да се традицијонална 
музика преноси искључиво  усмено као и приче.

ДЕТЕ3:   Који инструменти се користе у афричкој музици?
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( Деца се полако крећу са Огњеном ка следећој прсторији)- 

ОГЊЕН: Добро питање. Инструмената има доста, а рећи ћу вам неке. То су : западно 
афричка харфа(Кора),  бубањ који говори(Тама)-користи се као средство споразумевања,  
алафон, бубњеви од дрвета, глине, тикве, корњачиног оклопа, ксилофони од дрвених 
дашчица и бамбуса(Балафон),  клавир који се свира палчевима(Ламела), свирале од трске 
итд. То су само неки од примера богате разноврсности афричких инструмената. 

ДЕЦА:     Интересантно!? Како ти све то знаш о Африци?
ОГЊЕН: Читао сам доста чланака, књига, вести, извештаја, подататака са разних 

сајтова о овом заиста невероватном континенту.
ДЕТЕ 2:   Можеш ли нам показати те њихове инструменте?
ОГЊЕН: Наравно, овде можете видети неке од инструмената.
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ОГЊЕН:      Ово су само неки од многобројних афричких инструмената. Овиме данас 
завршавамо ову чаробну пустоловину кроз континент зван Африка. Надам се да сте нешто 
научили из данашње пустоловине? 

ДЕЦА:         Даа!
ОГЊЕН:   Имам сада ја једно питање за вас. Шта вам се највише допало код ове 

изложбе???
ДЕТЕ1:        Мени се највише допала музика.
ДЕТЕ2:        Мени су се највише допале животиње  Африке.
ДЕТЕ:          Највећи утисак на мене оставиле су пирамиде и мистериозна Сфинга.
ОГЊЕН:     Занимљиво.
НАРАТОР: Деца су се поздравила са Огњеном и отишла кући. Кући су дошли препуни 

утисака, лепих речи, интересантних чинњеница о овом дивном континенету знваном 
Африка.  Од тада ни један чланак, вест, књигу, извештај о Африци не пропуштају. И сваки 
дан долазе у нади да ће их опет дочекати Огњен са занимњивостима и новом 
пустоловином.
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