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Úvod

V dnešní době lidé hledají nové formy zábavy a trávení volného času. Kultura a divadlo 
mají však i v dnešní době své pevné místo mezi jinými společenskými aktivitami. Lidé již 
po staletí navštěvují divadelní představení různých žánrů a forem, někdy navštěvují hry 
soudobých autorů a sledují moderní trendy, jindy si vybírají díla ověřených autorů, jejichž 
hry mají mnohaletou tradici na scénách divadel. Jedním z autorů reprezentujících druhou 
ze  zmíněných  kategorií  je  i Jean-Baptiste  Poquelin,  známý  pod  uměleckým  jménem 
Molière.

Tato  práce  pojednává  o osobnosti  a díle  francouzského  klasicistního  autora  Molièra, 
jednoho z nejvýznamnějších tvůrců divadelních her všech dob. Zaměřuje se na analýzu 
Molièrových her, kterou provádí ve dvou základních tematických liniích. Zatímco první 
linie  sleduje  společenské,  historické  a umělecké  vlivy,  které  formovaly  charakter 
Molièrových her,  druhá se  věnuje  jeho dílu  v kontextu  moderní  české  divadelní  scény 
a mapuje zařazování těchto her do současného repertoáru českých divadel.

Hlavním cílem práce je analyzovat rozsah významu Molièra a jeho her pro současného 
českého diváka. Pro pochopení příčin tohoto významu je nejprve třeba tyto hry detailně 
rozebrat.  Proto  je  dílčím  cílem stanovena  charakteristika  Molièrových  her,  podtrhující 
způsob, jakým se v nich odrážejí soudobé společenské a umělecké tendence. Dalším cílem 
je  zmapování  moderní  české  divadelní  scény  s důrazem  na  historické  souvislosti 
a politickou situaci  na českém území  po ukončení  druhé světové války.  Charakter  této 
scény  totiž  zásadním  způsobem  ovlivňoval  zařazování  určitých  Molièrových  her  do 
repertoáru českých divadel, stejně jako formu jednotlivých inscenací. V neposlední řadě si 
autorka práce klade za cíl shrnout preference současného českého diváka a jeho přístup 
k Molièrovi a znalost jeho her.

Celková  koncepce  této  práce  je  empiricko-rešeršní,  kombinuje  metody  vyhledávání 
a zpracování informací z různých literárních zdrojů a elektronické databáze s praktickou 
dotazníkovou metodou. Hlavní těžiště práce leží v získávání informací z odborné literatury 
a archivních  materiálů.  V případě  odborné  literatury  se  jedná  především  o informace 
z oblasti  divadla,  literatury  a společnosti.  Archivní  materiály  a elektronická  databáze 
Divadelního Ústavu jsou hlavním zdrojem dat pro analýzu rozšíření Molièrových her na 
české divadelní scéně. Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření a jeho 
následném vyhodnocení a statistickém zpracování.

Vnitřní  členění této diplomové práce vychází ze dvou výše zmíněných linií.  První  dvě 
kapitoly se zaměřují na Molièrovu tvorbu v historickém a geografickém kontextu jejího 
vzniku,  zatímco  následující  dvě  kapitoly  ji  hodnotí  z pohledu  moderního  českého 
divadelního publika.

První analyzovanou oblastí  je francouzská společnost sedmnáctého století  s důrazem na 
její strukturu a dobové společenské tendence, například vznik preciozních salónů či rozvoj 
měšťanské  třídy.  Tato  část  práce  se  dále  zaměřuje  na  charakteristiku  nejdůležitějších 
myšlenkových  a uměleckých  směrů  doby.  Předními  filosofickými  směry  doby  byly 
kartezianismus  a jansenismus,  umělecká  a literární  tvorba  byla  částečně  ovlivněna 
barokem,  vedoucím uměleckým stylem doby byl  však  klasicismus.  Dalším předmětem 
zkoumání je Molière a jeho dramatická tvorba, včetně jeho osobního a profesního života. 
Nejprve jsou shrnuty nejdůležitější okamžiky v Molièrově životě a chronologicky popsány 
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okolnosti vzniku nejvýznamnějších her, poté jsou blíže charakterizována některá konkrétní 
díla.  Jednotlivé  hry  jsou  rozčleněny  do  různých  kategorií,  vytvořených  na  základě 
žánrových, formálních a tematických kritérií. Hry reprezentující jednotlivé kategorie jsou 
následně podrobně popsány.

Druhá  zmíněná  linie  tematicky  řadí  Molièrovy  hry  do  moderního  českého  prostředí. 
Nejprve se práce věnuje historickému a politickému vývoji  na českém území od konce 
druhé světové války po současnou dobu. Na základě výsledků této analýzy hodnotí, jak se 
tento vývoj projevil v kulturní oblasti, především v jeho vlivu na českou divadelní scénu. 
Poskytuje komplexní přehled inscenací Molièrových her na tomto území v jednotlivých 
obdobích  a vyhodnocuje,  které  z her  byly  v daných  obdobích  nejčastěji  zařazovány do 
repertoáru, a uvádí důvody jejich oblíbenosti. Na základě dobového tisku a propagačních 
materiálů  divadel  hodnotí  formu  těchto  inscenací  a jejich  veřejný  obraz,  utvářený  na 
základě těchto zdrojů. Další část práce se zabývá českou divadelní scénou posledních let. 
Jmenuje důležitá současná společenská témata, která rezonují v Molièrových hrách. Jsou to 
například  projevy  obecných  lidských  vlastností  jako  lakomství  či  pokrytectví.  Práce 
empiricky  zkoumá  současnou  českou  společnost  a její  návyky  a preference  v oblasti 
divadla.  Výzkum  probíhal  na  základě  výše  zmíněného  dotazníkového  šetření  a jeho 
zpracování.  V poslední  části  následuje  přehled  nejnovějších  inscenací  Molièrových  her 
v českých divadlech v období posledních tří let s důrazem na veřejnou prezentaci těchto 
her na webových stránkách jednotlivých divadel.
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1 Molière a jeho doba

Tato  kapitola  se  nejprve  zabývá  charakteristikou  doby,  ve  které  žil  Molière,  zejména 
v návaznosti na společenský kontext, ve kterém jeho dílo vznikalo. V další části následuje 
analýza  základních  uměleckých  a myšlenkových  směrů  a rysů  francouzského  umění 
sedmnáctého století s důrazem na dobové souvislosti. Poslední část této kapitoly se věnuje 
francouzské  dramatické  tvorbě  17.  století  a jejím  nejvýznamnějším  autorům  a dílům. 
Hlavním cílem této  kapitoly  bylo  provést  detailní  analýzu  uměleckých  tendencí,  které 
formovaly dramatické dílo Jean-Baptiste Poquelina zvaného Molière.

1.1 Francouzská společnost v sedmnáctém století

1.1.1 Jednotlivé vrstvy společnosti a jejich specifika

V první  polovině  sedmnáctého  století  byla  ve  Francii  doba  relativní  politické 
a náboženské stability.  Ty byly především výsledkem úsilí  Jindřicha IV.  Navarrského, 
který na určitou dobu ukončil období náboženských válek mezi katolíky a protestanty ve 
Francii. Stalo se tak dvě desetiletí před narozením Jean-Baptiste Poquelina (narozen roku 
1622), když Jindřich IV. vydal edikt Nantský, zajišťující toleranci a svobodu obou forem 
křesťanství  v zemi.  Společnost  se  ale  jen  pomalu  vzpamatovávala  z následků  bojů, 
hladomoru a celkového vyčerpání  země.  Když se Jean-Baptiste  narodil,  na královském 
trůně již Jindřicha IV. vystřídal jeho syn Ludvík XIII.

Společnost  získávala  nový jasný řád,  který  postupně  směřoval  k upevňování  královské 
moci.  Velký  význam  nadále  měla  i vrstva  aristokratická,  která  se  soustředila  na 
královském dvoře a snažila se udržet si přízeň krále a získat tak další privilegia či upevnit 
své společenské postavení. Život na královském dvoře byl velmi finančně náročný, protože 
se  šlechta  účastnila  královských  radovánek  a oslav  a žila  po  vzoru  krále  Slunce,  tedy 
Ludvíka XIV. velmi okázalým životním stylem. Další vrstvou byla vrstva měšťanská, jejíž 
význam  v sedmnáctém  století  významně  rostl.  Některým  z jejích  členů  se  podařilo 
zbohatnout a získat tak dobré společenské postavení. Tato vrstva se nacházela mezi vrstvou 
lidovou, která pro měšťany většinou pracovala, a vrstvou aristokratickou, která naopak na 
měšťany shlížela shora. S nárůstem ekonomické moci měšťanů rostla i moc politická a tato 
vrstva hrála významnou roli ve formování nových společenských tendencí. Nejspodnější 
vrstvou společnosti zůstával poddaný lid, který byl nejvíce zasažen nedávnými boji a trpěl 
největší chudobou.

Podívejme se blíže na měšťanskou vrstvu, jejíž význam rostl a jež se mnohokrát dostala 
do  centra  pozornosti  Molièra,  který  si  často  vybíral  své  postavy  z řad  měšťanstva. 
Měšťanem mohl být nazýván každý, kdo se narodil nebo delší dobu žil ve městě a vlastnil 
určitý majetek, především vlastní bydlení. Byla to tedy široká a rozvětvená vrstva, do které 
patřili především řemeslníci, obchodníci, bankéři či různí úředníci. Pro svou různorodost se 
tedy nevyhnula určitým konfliktům, nebyla rozhodně vrstvou jednotnou, a to ani profesně, 
ani co se bohatství týkalo. Někteří úspěšní měšťané, tedy zástupci buržoazie, se snažili 
využít svého rostoucího vlivu a vystoupat po pomyslném společenském žebříčku o stupeň 
výše,  mezi  šlechtu.  To  se  však  málokdy  setkalo  s kladným  přijetím  jak  ze  strany 
aristokracie, tak ze strany ostatních měšťanů. Aristokracie měšťany zprvu považovala za 
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směšné, bez vkusu a vybraných způsobů.1

Některé poněkud neobratné pokusy o společenský vzestup měšťanů velmi často zobrazoval 
Molière ve svých komediích, stejně jako omezenost některých měšťanů, které nazývejme 
spíše měšťáky. Mnozí z měšťanů však nebyli ani zdaleka nevzdělaní či omezení, postupně 
se  v této  vrstvě  šířila  gramotnost  a také  kultivovanost,  vzhledem k tomu,  že  měli  stále 
snadnější  přístup ke knihám, umění a kultuře vůbec, zkrátka ke těm výdobytkům doby, 
které dříve náležely hlavně šlechtě. Nebyla to tedy pouze šlechta, ale z velké části také 
měšťané, kteří zaplňovali divadla a pomáhali tak plnit pokladny divadelních společností, 
včetně té Molièrovy v Palais Royal.

Zájmem umělců v sedmnáctém století bylo žít v co nejužším kontaktu s vládnoucí vrstvou, 
nejlépe přímo s panovníkem, protože ti umělce podporovali a poskytovali jim finance za 
jejich tvorbu. Vztah mezi panovníkem a umělcem byl  oboustranně výhodný, umělec se 
díky otevřené podpoře vladaře proslavil a navíc dostával peníze, zatímco panovník získal 
v umění možnost demonstrovat svou moc navenek a dávat na odiv vyspělost svého národa. 
Umělci  také  pochopitelně  často  svého  vladaře  ve  svém  díle  zobrazovali.  Umění  tedy 
nebylo  pouhým  obveselením  králů,  jeho  význam  v této  době  vzrostl  a umění  získalo 
výrazně politický rozměr. „Barokní vládce postupně odsunul ze správy svého státu násilí 
a nahradil  je  vládou  založenou  na  efektivním zobrazení  své  síly“.2 Ani  v sedmnáctém 
století však nebyl život umělců právě snadný.

Co se týče herců, ti měli několik zdrojů příjmů, jedním z nich bylo publikum, které platilo 
za jednotlivá divadelní představení, a dalším různé příspěvky a finanční dary od mecenášů, 
většinou z řad aristokracie. Nebylo však snadné udržet si přízeň diváků ani získat bohatého 
mecenáše, takže herci byli často v nelehké finanční situaci. Ani Molière přes svůj talent 
neměl úspěch hned od počátku, takže se několikrát utápěl on i jeho herecká společnost 
v dluzích  a dostal  se  proto  až  do  vězení  pro  dlužníky.  Přestože  byli  někteří  umělci 
podporování  velmi  vlivnými  mecenáši,  včetně  samotného  krále,  některé  aspekty  jejich 
společenského postavení  stále  nebyly na vysoké úrovni.  Herci  byli  nazývání  posměšně 
komedianty, byli považováni za osoby, které nemají žádné „čestné“ povolání.

Zřejmě  nejkrutější  projev  takového  negativního  vnímaní  herců  byl  ze  strany  církve. 
Existovaly náboženské dekrety, které znemožňovaly církevní obřad a pohřbení na církevní 
půdu všem hercům, a to nemohl změnit ani panovník. „Ludvík XIII. sice v roce 1641 vydal 
dobrozdání, že herci mají mít práva jako kdokoli jiný, ale církevní dekrety žádný královský 
výnos změnit nemohl a podle nich komediant nesměl být pohřben do svěcené půdy, pokud 
se nezřekl svého hereckého povolání.“3 Aby mohli být řádně pohřbeni, někteří herci se na 
smrtelné posteli svého povolání zřekli, někteří však již neměli dostatek času či možností na 
takové  „pokání“,  a tak  jim  církevní  pohřeb  umožněn  nebyl.  Takový  osud  měl  čekat 
i slavného Molièra, nebýt jeho ženy Armande Béjartové, díky jejíž snaze došlo alespoň ke 
kompromisu v podobě pohřbení bez obřadu, uprostřed noci.4

1.1.2 Pařížské preciózní salóny

Kulturním centrem vybrané aristokratické společnosti se staly pařížské literární salóny, ve 
kterých se utvářely preciózní tendence a myšlenky. Preciozita byla „manýrou aristokratické 

1 Villari, R.: Barokní člověk a jeho svět, Vyšehrad, Praha 2004, s. 302
2 Villari, R.: op. cit., s. 285
3 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 264
4 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 380
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společnosti,  usilující  o výlučnost  a rafinovaný  a zhusta  též  přejemnělý  výraz“5.  Byl  to 
fenomén  vzniklý  ve  Francii  v úzkých  kruzích  nejvyšší  aristokratické  vrstvy,  která  se 
snažila  odlišit  od  nižších  vrstev  svými  vybranými  způsoby,  především čistotou  jazyka 
a svou  kultivovaností  v oblasti  umění  a literatury.  Podobné  tendence  byly  i v jiných 
Evropských  zemích,  například  v Anglii  pod  názvem  „euphuismus“,  v Itálii  coby 
„marinismus“  nebo  „gongorismus“  ve  Španělsku.6 Výraz  preciozita pochází 
z francouzského  označení  préciosité,  odvozeného  od  slova  précieux,  tedy  drahocenný, 
vzácný.  Tento  význam  dobře  podtrhuje  rysy  této  společenské  tendence.  Návštěvníci 
preciózních salónů se považovali za společenskou elitu, která si kladla za úkol ještě více 
pozvednout  svůj  společenský  status  a také  vytvářet  a šířit  umění  a kulturu  na  nejvyšší 
úrovni.

Za  nejcennější  součást  své  národní  kultury považovali  francouzský jazyk,  a proto  byla 
hlavním tématem diskusí v salónech francouzština a soudobá francouzská literární tvorba. 
Členové  této  společnosti  směřovali  k pozvednutí  úrovně  francouzského  jazyka,  čehož 
chtěli  docílit  jeho  proměnou  v jazyk  čistý  a přesný.7 V této  souvislosti  je  zajímavá 
morfologická blízkost výrazů précis (přesný) a précieux (cenný). Přestože význam těchto 
slov se liší,  v oblasti preciozity mají k sobě velmi blízko, protože přesnost výrazu měla 
zajistit vytříbenost a krásu francouzštiny.

Jazyková přesnost  však byla členy salónní  společnosti  vnímána jinak než dnes,  kdy se 
přesností  rozumí  spíše  zjednodušení  a významová  přímočarost.  Pro  salónní  preciózní 
společnost byla přesnost spíše ve výběru slov a slovních obratů tak, aby vznikl dokonale 
vytříbený celek. Preciózní salony proto daly vzniknout množství nových slov a slovních 
spojení, která měla nahradit výrazy, o nichž se návštěvníci salónů domnívali, že jsou nízké 
a pro užití ve vysoké, kultivované společnosti nevhodné. Pro vyjádření myšlenky se proto 
snažili užívat neotřelé slovní obraty, což často vyžadovalo tvorbu složitých opisů, perifrází, 
ale také metafor.

Některé  z těchto  neologismů  se  staly  nedílnou  součástí  francouzského  jazyka,  jako 
například  anonyme  (anonymní),  enthousiasmer (nadchnout)  či  féliciter (blahopřát)8. 
Mnohé z těchto  novotvarů však bylo natolik  zvláštních  a složitých,  že jim nezasvěcení 
často nemohli porozumět. Proto se snahy členů salónní společnosti nesetkaly s ohlasem 
u široké  veřejnosti  a staly  se  spíše  terčem posměchu  jiných  společenských  vrstev,  a to 
nejen  v době  svého  vzniku,  ale  i v dobách  následujících.  Jako  příklad  preciózních 
neologismů  uveďme  několik  výrazů,  které  sepsal  Antoine  Baudeau  sieur  de  Somaize 
(1630-1680)  ve  svém  Le  Grand  dictionnaire  des  précieuses  (Velký  slovník  preciózek) 
z roku 1660. Jednou z nejznámějších perifrází je les belles mouvantes (pohyblivé krásky) 
pro označení rukou, le conseiller des grâces (rádce pro krásu) či le peintre de la dernière  
fidélité (nejvěrnější  malíř)  pro označení zrcadla či  výraz,  který dnes zní jako obzvláště 
velké cliché, les miroirs de l'âme (zrcadla duše) pro oči.9

Mezi návštěvníky preciózních salónů bylo mnoho soudobých autorů, především básníků. 
Ve snaze a dosažení nejvyšší úrovně svého díla kladli velký důraz na formu literárního 

5 Šrámek, J.: Dějiny francouzské literatury v kostce, Votobia, Praha 1997, s. 61
6 Šrámek, J.: op. cit., s. 62
7 Šrámek, J.: op. cit., s. 62
8 Histoire de la littérature francaise: La Préciosité, http://www. la-litterature. com/dsp/dsp_display. asp? 

NomPage=3_17s_017_preciosite2, 10/05/2012
9 Antoine Baudeau sieur de Somaize, Le Grand dictionnaire des précieuses, http://www. miscellanees. 

com/s/somaize. htm, 10/05/2012, (překlad autorka DP)
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projevu.  To  mají  tito  autoři  společné  s autory,  kteří  se  rozhodli  tvořit  podle  zásad 
klasicismu  a podřídit  se  jeho  daným  formálním  pravidlům.  V salonech  se  diskutovalo 
o literatuře,  umění,  jazyce  i lidských  mravech.  Preciózky  a další  hosté  salónů  se  také 
snažili prosadit vybranost chování a jemnost vyjadřování a proto postupně vytvářeli soubor 
společenských a jazykových norem. Do středu pozornosti se dostaly postupně dva salóny, 
na pravidelná setkání tam docházelo mnoho soudobých osobností.

Prvním významným centrem preciozity se stal salon Catherine de Vivonne, známé jako 
Madame de Rambouillet. (1588-1665). V modrém pokoji salonu l'Hôtel de Rambouillet se 
scházeli hlavně spisovatelé a kultivovaná pařížská aristokracie. Salon se těšil velké oblibě 
od  dvacátých  let.  Jednou  z nejvýraznějších  osobností,  které  do  salónu  v této  době 
pravidelně chodili,  byl  vévoda z Richelieu.  Ten se později  stal  významným kardinálem 
a dodnes  patří  mezi  nejvýraznější  Francouzské  osobnosti  vůbec.  Coby kardinál  a státní 
pokladník působil po boku Marie Medicejské a později také po boku jejího syna Ludvíka 
XIII.  na  pozici  jeho  prvního  ministra.  V této  době,  konkrétně  roku  1635,  zakládá 
L'Académie française (Francouzská akademie), instituci, která si vytyčila za cíl kodifikaci 
francouzského jazyka, snahu o jeho správné používání a udržování čistoty francouzštiny. 
Francouzská akademie svůj význam neztratila ani v pozdější době a bdí nad francouzským 
jazykem dodnes.

Mezi další hosty zpočátku patřili osobnosti jako básník François de Malherbe, lingvista 
a gramatik  Claude  Favre  de  Vaugelas  či  autor  preciózních  románů  Honoré  d'Urfé. 
V pozdější  době  do  salonu  pravidelně  docházel  vévoda  d'Enghien,  pozdější  Le  Grand 
Condé,  slavný vojevůdce  za třicetileté  války,  který  se však  později  postavil  proti  králi 
během frondy, což bylo šlechtické povstání. Mezi hosty patřili i další autoři jako François 
de  La  Rochefoucauld,  autorka  epistolárních  děl  Madame  de  Sévigné,  autorka  románů 
Madame de Scudéry, příležitostně také dramatik Pierre Corneille, který zde předčítal své 
dílo Polyeucte.10

Od padesátých let převažovala obliba dalšího salónu, který vedla Madeleine de Scudéry 
(1607-1701). S rostoucím významem měšťanské  vrstvy  začali  do  preciózní  společnosti 
pronikat  i bohatí  a vzdělaní  měšťané.  na  rozdíl  od  Hôtel  de  Rambouillet,  jádro  salónu 
slečny  Scudéry  netvořila  aristokracie,  ale  buržoazie,  tedy  bohaté  měšťanstvo.  Jedním 
z hlavních témat diskuzí v tomto salónu byla preciózní láska, galantní a zdvořilá, v každém 
ohledu  ctnostná  a čistá,  tedy  vždy  pouze  platonická.  Zavrhovali  lásku  fyzickou  jako 
vulgární a nemorální a považovali ji za slabost, nad kterou musí zvítězit „počestná“ láska, 
odříkání  a cudnost.  To  se  stalo  později  jedním  z hlavních  témat  Molièrovy  hry  Les 
Précieuses ridicules (Směšné Preciózky).

1.1.3 Královský dvůr, „honnête homme“, libertinismus

Kromě  preciózních  salónů  byl  jedním  z míst  setkání  a společenského  života  nejvyšší 
společnosti  královský dvůr. Nejvíce možností kontaktu s králem a jeho nejbližšími měla 
aristokracie v době vlády Ludvíka XIV. díky jeho lásce k umění a snaze dávat na odiv svou 
sílu,  moc a bohatství.  Královský dvůr  byl  rozporuplným prostředím,  ve kterém šlechta 
často hrála dvojí hru. Na jedné straně byl luxus, okázalost slavností a zábava, na straně 
druhé však hlavně přetvářka, intriky a snaha vetřít se do přízně krále a jeho blízkých. Tuto 
odvrácenou stránku svého života však dvořané skrývali a navenek se ze všech sil snažili 
vést počestný život a přiblížit se tak soudobému společenskému ideálu člověka.

10 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 19-20
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Život na královském dvoře byl zcela podřízen rytmu života krále Ludvíka XIV., a to hlavně 
po přemístění jeho trvalého sídla do nově vybudovaného zámku ve Versailles. Dvořané 
byli svědky jeho každodenních aktivit, nejznámější byl bezpochyby složitý rituál ranního 
vstávání,  kterého se účastnili  všichni  dvořané.  Kromě těchto pravidelných rituálů však 
šlechta často těžko hledala nějakou aktivitu a bojovala s nudou11. Proto jistě aristokracie 
vítala, když měla možnost účastnit se dvorských slavností pořádaných na popud (a počest) 
krále.  Ludvík  XIV.  byl  známý  svou  zálibou  v hudbě,  umění  a divadle.  Kromě  zdroje 
zábavy bylo umění prostředkem k demonstraci jeho síly a bohatství. „Věděl, že nádhera 
odráží moc panovníka.“12 Proto také rád častokrát pořádal nejrůznější slavnosti plné hudby, 
tance, divadla a bohatých hostin.

Slavnosti se konaly na různých místech, vzhledem k tomu, že Ludvík XIV. měl za život 
několik královských rezidencí. Významnou byla první velká slavnost krátce po nástupu 
k samostatné vládě. Byla velkolepá a drahá, přestože rok 1662 byl nazýván „hladový rok“, 
protože  obyvatelé  trpěli  velkou  bídou.  Slavnost  se  konala  před  tehdejším  královským 
sídlem v Louvru.  Dalším místem královských dvorních  slavností  byl  zámek Vincennes 
nedaleko  Paříže,  který  Ludvík  nechal  částečně  přebudovat  pro  svou  matku  Annu 
Rakouskou.

Jako perla architektury i místo jedné z největších slavností doby proslul zámek Vaux-le-
-Vicomte, který tou dobou patřil ministrovi a správci financí Fouquetovi (1615-1680)13. 
S přispěním Molièra a dalších umělců zde pořádal několik slavností,  kterých se účastnil 
i král  se  svým  dvorem.  Tou  nejvýznamnější  z nich  byla  slavnost  roku  1661  plná 
ohňostrojů,  hudby,  ale  také  divadla,  jelikož  Molière  zde  poprvé  předvedl  svou  první 
komedii-balet Les Fâcheux (Protivové).14 Tento zámek se později stal vzorem pro výstavbu 
jednoho  z největších  klenotů  francouzské  architektury  sedmnáctého  století,  zámku  ve 
Versailles. Dalším místem setkání a zábavy dvora byla rezidence Saint-Germain-en-Laye, 
místo narození Ludvíka XIV. a také místo, kam s ním utekla do bezpečí jeho matka Anna 
Rakouská  v době  zmiňované  frondy.  Ludvík  XIV.  byl  posledním králem,  jehož  trvalá 
rezidence  byla  v Saint-Germain-en-Laye.  On  sám  zámek  opustil  roku  1682,  kdy  se 
natrvalo přemístil do Versailles.

Král se rozhodl vybudovat novou královskou rezidenci mimo Paříž a Versailles bylo podle 
něj ideální místo. Zde také král pořádal dosud nejvelkolepější slavnosti v dějinách Francie. 
Prvním velkým cyklem slavností  ve  Versailles  byla  událost  z roku 1664 nazvaná „Les 
Plaisirs de l'île enchantée“ (Slasti čarovného ostrova). Během těchto slavností se konalo 
několik  divadelních  představení,  doprovázeného  hudbou,  tancem  a zábavou  spolu 
s obrovskými hostinami, kde se podávaly vybrané lahůdky. Na tvorbě dvorských slavností 
se  podíleli  umělci  nejbližší  králi,  o divadelní  představení  se  většinou  staral  Molière, 
o hudbu královský hudební  skladatel  Jean-Baptiste  Lully (1632-1687).  Ten byl  později 
pověřen  zajištěním  celého  programu  a jmenován  hlavním  organizátorem  královských 
slavností.

Ideálem, ke kterému se šlechta navenek snažila dospět, byl „l'honnête homme“ (čestný 
člověk), který se vyznačoval svou noblesou, většinou šlechtickým původem, a vytříbenosti 
svého  chování.  Na  první  místo  stavěl  čest  a poctivost.  Takový  člověk  byl  přirozeně 

11 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 110
12 Kučera, J. P.: op. cit., s. 113
13 Nicolas Fouquet byl na králův příkaz zatčen 20 dní po slavnostech ve Vaux a byl postaven před soud, 

zbytek života strávil ve vězení, pozn. aut. (viz Mikeš, s. 311)
14 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 311
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inteligentní, v každé situaci zdvořilý a galantní k dámám, vždy se choval čestně a slušně. 
Projevoval  také  velký  zájem o společenské  a politické  dění  v zemi,  zajímal  se  o vědu, 
filosofii, umění i literaturu a často sám vytvářel literární díla. Kdyby takový muž skutečně 
existoval,  honnête homme by byl ideálním protějškem preciózních dam, které uznávaly 
tytéž hodnoty. Byl však vždy pouhým ideálem a muži se pouze snažili chovat tak, aby se 
mu co nejvíce podobali.

Ne všichni muži z vyšších vrstev se však snažili dosáhnout tohoto ideálu. Ve společnosti se 
rozvíjela další tendence,  libertinage. Bylo to volnomyšlenkářské hnutí, týkající se hlavně 
buržoazie  a aristokracie.  Libertin  se  chtěl  osvobodit  od  společenských  a náboženských 
dogmat a utvářet si své vlastní morální zásady. Tento přístup však v praxi aristokracie často 
vedl  k chování,  které  „počestná“  společnost  a hlavně  církev  považovala  za  skandální. 
Mnozí  libertinové  žili  jen  pro  svou  zábavu,  hostiny  a lov,  měli  mnoho  milenek 
a nedodržovali  morální  a náboženské  zásady.  Tento  fenomén  se  objevoval  hlavně 
v nejvyšších  vrstvách  společnosti,  královský  dvůr  nevyjímaje:  „Vlivných  lidí  neblaze 
proslulých libertinskými excesy, jimiž zaháněli nudu, bylo u dvora dost a dost.“15

Jedním z nejznámějších libertinů doby byl Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-
1666).16 Ve svém mládí žil v duchu libertinismu, měl rád zábavu, podporoval divadlo. Díky 
Contimu a jeho mecenátu dosáhl svých prvních velkých úspěchů i Molière a jeho divadelní 
společnost. Vzhledem k nemoci však došlo v Contiho přístupu k životu k velké proměně, 
obrátil se na víru a začal bojovat proti libertinismu, komediantství a hýření. Stal se také 
aktivním členem Compagnie du Saint Sacrement (Společnost nejsvětější svátosti),  která 
pronásledovala ty, kteří podle jejích členů nežili v souladu s náboženskými principy, včetně 
komediantů a Molièra. Bezpochyby nejproslulejším libertinem byla ale postava literární, 
Don Juan. Tento námět byl v dané době velmi populární, a proto ho zpracoval ve své hře 
Don  Juan  ou  le  Festin  de  Pierre  (Don  Juan  aneb  Kamenná  hostina)  i Molière.  Hra 
vyvolala velký skandál u církve, která ji vnímala jako výzvu k bezbožnosti, která se podle 
nich šířila společností, především u dvora, plného hýření, zábavy a neřesti.

1.2 Baroko a klasicismus ve francouzském umění a literatuře

1.2.1 Základní charakteristika a pojmy

Molièrova  divadelní  tvorba  vznikla  v době,  kdy  se  v Evropě  vyvíjely  nové  umělecké 
a myšlenkové směry. Lidé žijící v českém prostředí nejspíše spojují umění sedmnáctého 
století  se  vznikem  a rozvojem  baroka,  které  zde  vrcholilo  během  osmnáctého  století. 
Barokní  styl  se  i na  českém  území  dodnes  zachoval  na  mnohých  zámcích,  kostelích 
a palácích,  stejně  jako  v mnohých  dílech  výtvarného  umění.  Jakým  směrem  se  však 
vyvíjelo umění na území Francie? Kromě stylu barokního, který sem začal pronikat na 
konci  šestnáctého  století  z Itálie,  se  ve  Francii  formovaly  také  zásady  zcela  nového 
uměleckého a myšlenkového směru,  klasicismu.  Zásady klasicismu ovlivnily především 
soudobou francouzskou literaturu, které dominovala tvorba dramatická.

Zařadit Molièrovo dílo do jednoho z těchto uměleckých stylů není tak snadným úkolem, 
jak by se na první pohled zdálo, o čemž svědčí také to, že se autoři monografií o Molièrovi 

15 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 155
16 Prince de Conti byl bratrem Le Grand Condé, který bojoval na straně Frondy, pozn. aut. DP
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i o soudobé literatuře ve svých názorech rozcházejí.  U většiny českých autorů nalézáme 
Molièra  mezi  tvůrci  literatury  barokní,  zřejmě  i proto,  že  je  českému  čtenáři  tento 
umělecký styl  bližší  a považuje ho  za  univerzální  styl  evropského umění  sedmnáctého 
století.  Francouzští  autoři  nicméně  Molièra  řadí  k literatuře  klasicistní,  jelikož  právě 
klasicismus dominoval literární tvorbě doby a mnozí dramatici se snažili svá díla co možná 
nejlépe formovat podle přísných klasicistních pravidel, Molièra nevyjímaje. Čeští autoři se 
pravděpodobně  rozhodli  zařadit  ho  mezi  autory  barokní  spíše  pro  přehlednost  v očích 
českého čtenáře, který automaticky spojuje sedmnácté století s barokem, než pro barokní 
rysy jeho her. Molière byl duchem klasicista a ty hry, které považoval za své nejlepší kusy, 
jako například Tartuffe, se snažil psát tak, aby se přibližovaly klasicistnímu ideálu, alespoň 
pokud mu čas a okolnosti dovolily.

Nejdříve je třeba vysvětlit pojmy baroko a klasicismus a jejich původ a dále vytyčit hlavní 
znaky směrů, které tyto výrazy reprezentují. Prvním ze směrů spojených se 17. stoletím je 
tedy baroko. Původ tohoto pojmu není dodnes zcela objasněn, například Šmilauer uvádí 
několik možných verzí, především původ portugalský, ale například i latinský, arabský či 
keltský17. Do francouzského prostředí se výraz dostal z portugalského barroco, jako pojem 
perle baroque, nepravidelná perla. Toto spojení později dalo jméno celému uměleckému 
stylu. Sama perla je krásným symbolem toho, jaké baroko vlastně bylo, je cítit luxusem 
a výjimečností,  její  lesk  připomíná  lesk  barokních  paláců,  stejně  jako  pompéznost 
barokních zahrad. Její oblé tvary se navíc podobají tvarům barokních soch, které na těchto 
místech nalezneme.

Zásadní na tomto spojení však není krása a dokonalost perly, ale naopak její nepravidelnost 
až  bizarnost.  Jelikož  byl  tento  umělecký  směr  později  vnímán jako bizarní  a podivný, 
v devatenáctém  století  získal  pojmenování  baroko,  které  mělo  v té  době  pejorativní 
konotaci.  Důvodem negativního vnímání barokního umění byl  především kontrast  mezi 
ním a uměním renesančním, opěvovaným v devatenáctém století. Baroko bylo v té době 
považováno spíše za úpadek renesance, než samostatný umělecký styl.18

V českém jazyce se můžeme setkat také s kratší variantou tohoto termínu, se slovem barok, 
které  má  v současnosti  archaizující  charakter.  Tvar  barok má  zřejmě  základ  ve 
francouzskému  baroque. Dnes je však běžnější tvar  baroko,  vycházející pravděpodobně 
z výrazu barocco, který k nám pronikl z Itálie, kde se barokní umění vyvinulo nejdříve.19

Baroko bylo formováno v návaznosti na styl předešlý, tedy na renesanci. Tento styl, který 
se pokoušel o znovuzrození (renesanci) antiky, dominoval Evropě v 15. a 16. století, což 
bylo  období  velkých  změn,  zámořských  objevů,  ale  také  transformace  myšlení  lidí. 
Renesanční  člověk  pochyboval  o mnohých  jistotách,  do  té  doby  považovaných  za 
neotřesitelné. Příkladem byla i existence Boha. Mnozí lidé začali pochybovat o instituci 
církve a docházelo tak k reformaci církve na mnoha místech v Evropě. Zásadně se tedy 
změnil postoj člověka k náboženství, „pracná dohoda rozumu a víry je rozmetána, rozum 
a víra si půjdou nadále každý svou cestou, rozum potměšile nebude sic zakazovat věřícím 
věřit, ale zato si ani nedá vírou diktovat hranice své svobodné úvahy“20

17 Šmilauer, V.: Výklady slov. Naše řeč, 1938, roč. 22, č. 9, http://nase-rec. ujc. cas. cz/archiv. php? 
art=3336, 21/05/12

18 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 
Jinočany 2005, s. 15

19 Šmilauer, V. Výklady slov. Naše řeč, 1938, roč. 22, č. 9, http://nase-rec. ujc. cas. cz/archiv. php? 
art=3336, 21/05/12

20 Černý, V.: Barokní divadlo v Evropě; Pistorius & Olšanská, Praha 2009; str. 11
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Tyto  změny  v chápání  víry  a jejího  místa  v běžném  životě  lidí,  ale  také  církve  jako 
instituce  po  čase  vyvolaly  silnou  negativní  reakci  ze  strany  věřících,  a to  katolíků 
i protestantů,  kteří  vnímali  renesanční  myšlení  jako  anarchii  a neúctu  k Bohu  a církvi. 
Barokní myšlení je tedy pokusem o návrat k evropským náboženským tradicím. na rozdíl 
od myšlení renesančního, kdy je důraz kladen především na jednotlivce a na možnosti jeho 
osobního rozvoje a pokroku, barokní myšlení klade důraz především na tradice a myšlení 
společnosti jako celku.

Není proto náhodou, že barokní umění se nejvíce rozvíjelo v zemích, kde náboženství mělo 
tradičně velmi významné postavení, jako například Itálie, kde se baroko zrodilo, ale také 
v zemích, ve kterých došlo k nejsilnějším náboženským konfliktům doby, které vedly ke 
třicetileté  válce  (1618-1648)21.  Jmenujme  zde  silně  katolické  Španělsko  a centra 
protireformace  Německo  a Rakouské  císařství  (kde  celý  konflikt  rozpoutali  čeští 
protestanti  Pražskou  defenestrací  roku  1618),  ale  i protestantskou  Anglii,  ve  které  se 
barokní umění také rozvíjelo.

Baroko zanechalo své stopy i ve Francii, kam proniklo na konci šestnáctého století, kdy na 
francouzském  území  stále  docházelo  k násilným  náboženským  bojům  mezi  katolíky 
a protestanty, guerres de religion, které konečně uzavřel Jindřich IV. Navarrský podpisem 
ediktu  nantského  roku  1598,  který  potvrzoval  náboženskou  toleranci  v zemi,  čímž  se 
stabilizovala  náboženská  a politická  situace  v zemi.  Barokní  umění  i literatura  měla  ve 
Francii své místo, přestože byla později zastíněna klasicismem, který se zde začal rozvíjet 
od počátku sedmnáctého století.

Základním  rysem  barokního  umění  byla  tendence  k přehnané  vyumělkovanosti 
a dekorativnosti. Barokní malba i architektura byla velice zdobná, často se snažila klamat 
pozorovatele  nejrůznějšími  iluzemi.  Stačí  nahlédnout  do některého z barokních  chrámů 
a setkáme se s optickými klamy v podobě kupolí, sloupů či jiných plastických prvků, které 
jsou pouze namalovány tak, aby vytvářely iluzi prostoru, nebo například s hrou s materiály, 
které klamou oko pozorovatele, jako například barevný mramor, který vlastně není ničím 
jiným, než zdobnou omítkou. Je to umění, které překypuje hojností a složitostí. Barokní 
umění  často  zobrazuje  náboženskou  tematiku  a téma  smrti.  Podobné  rysy  i témata  se 
objevují  i v soudobé literatuře,  které se věnuje následující kapitola.  Předtím však zbývá 
nastínit  charakter  druhého  významného  uměleckého  a myšlenkového  směru  doby, 
klasicismu.

Klasicismus je směrem, který vznikl na počátku sedmnáctého století ve Francii.  Pojem 
klasický, který dal jméno tomuto směru, pochází z latiny a má několik významů. Zajímavý 
je rozdíl mezi českým slovem  klasický a francouzským  classique.  Slovo  klasický  je dle 
Slovníku  spisovné  češtiny definováno  jednak  jako  „vztahující  se  k antickým  Řekům 
a Římanům“,  příp.  „mající  za  vzor  řecké  a římské  umění“,  a také  jako „osvědčený“  či 
„typický“22.  Podobnou  definici  nalezneme  ve  slovníku  Le  Petit  Robert i u výrazu 
classique, ale ten je významově širší. Kromě obou zmíněných významů je rozšířen ještě 
o další významové oblasti, za prvé je spojený se vzděláváním, je tím, „co se učí ve třídě“23, 
což byl vlastně původní význam přenesený z latiny. Vyjadřuje navíc také vztah k „velkým 

21 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 
Jinočany 2005, s. 16

22 Filipec J. a kol. (Ústav pro jazyk český), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 
1998, s. 133

23 Robert, P.: Le Petit Robert, 2006, Dictionnaire Petit Robert, Paříž 2004: „classique“: s. 452: 2. „Qu'on 
enseigne dans les classes.“

15



autorům  sedmnáctého  století,  kteří  napodobují  starší  autory“24.  Pro  vyjádření  vztahu 
k těmto autorům disponuje čeština výrazem klasicistický / klasicistní.

Klasicismus jako směr tedy podobně jako renesance vycházel z tradic antiky. Pokoušel se 
přiblížit antickým dílům, usiloval o přiblížení se jim především svou  formou, protože je 
považuje za nejdokonalejší díla lidstva vůbec. Tímto byl tedy klasicismus blízký renesanci, 
která také napodobovala antické prvky v umění. Klasicismus se nápodobou antiky snažil 
docílit  především  dokonalosti  formy  v umění.  V architektuře  se  například  objevovaly 
antické sloupy a štíty, bylo to umění symetrické a stylově jednoduché a čisté, na rozdíl od 
barokní zdobnosti a hojnosti. Klasicismus byl postaven na jasně logicky strukturovaném 
základu, jeho typickým rysem byla systematičnost a řád.

Rozvíjel se právě v době, kdy ve Francii usedl na trůn Ludvík XIV, král Slunce. Postupně 
se připravovala půda pro absolutní monarchii, která byla definitivně nastolena v roce 1661, 
kdy  se  Ludvík  rozhodl  vládnout  bez  omezení  moci.  Stalo  se  tak  po  smrti  kardinála 
Mazarina, který do té doby zastával funkci prvního ministra, ale Ludvík se rozhodl tuto roli 
zaujmout sám. Cítil se nejmocnějším mužem na světě, který se zodpovídal pouze Bohu, 
a také  věřil,  že  nastal  čas  pro  to,  aby se  Francie  stala  politickým i kulturním centrem 
Evropy.  Měla  se  vyrovnat  antickým  civilizacím,  tedy  Řecku  a Římu,  v době  jejich 
největšího  rozmachu.  Ludvíkova  absolutní  monarchie  se  snažila  „uvázat  Francii 
v imperiální dědictví antického Říma a jeho všelidské poslání.“25 Aby mohl tento model 
fungovat,  bylo  třeba,  aby existovala  jasně  daná  struktura  s pevnými  pravidly.  Král  se 
nacházel  v centru  veškerého dějí  v zemi,  bez  jeho souhlasu nebylo  možné dělat  žádná 
významná rozhodnutí na poli politickém ani kulturním.

Umění bylo úzce spjato se dvorem krále Ludvíka XIV., který ho považoval za důležitou 
součást života a také za něco, co umožní Francii ještě větší slávu a snad i nesmrtelnost. 
Přestože klasicismus byl stylem dominantním a bez Ludvíka a absolutismu by se zřejmě 
nemohlo rozvinout, na královském dvoře se setkáváme také s jinými uměleckými vlivy. 
V této době se totiž jednotlivé styly, jakkoli mohou být protikladné, často prolínají. Na to 
poukazuje  například  Vladimír  Mikeš,  který  si  klade  otázku:  „Co  je  na  králi  ‚Slunce‘ 
klasicistního? Prochází se po barokních zahradách a zákoutích Versailles, mezi skulpturami 
a obrazy italských barokních umělců,  ale svým vkusem a životním stylem je bohapustý 
manýrista,  požívač žen a výpravných manýristických show.“26 Odpovězme tím,  že jako 
hlavní  představitel  doby  byl  Ludvík  XIV.  tvůrcem  soudobého  společenského  řádu  ve 
Francii.  A právě  snaha  o zavedení  nového řádu a systému byla  tím,  co  dalo  vzniknout 
klasicistnímu  směru.  Králova  rozhodnutí  byla  bezpodmínečná,  on  rozhodoval  o všem 
podstatném v zemi.  Týká  se  to  politických  rozhodnutí,  kultury  a umění,  ale  například 
i náboženské situace.

Řád ve Francii měl být pochopitelně zajištěn i ve věcech víry. Náboženská situace v zemi 
byla  po  vydání  ediktu  nantského  poměrně  stabilní,  avšak  situace  se  změnila  za  vlády 
Ludvíka XIII., který pod vlivem své katolické matky Marie Medicejské stavěl katolickou 
víru  nad  víru  protestantskou.  Proto  vzniklo  hnutí  protestantských  Huguenotů  proti 
královské  moci,  které  pro  ně  skončilo  porážkou,  protestantismus  však  přesto  zůstal 
povolenou  vírou,  přestože  se  jejich  práva  omezila.27 V politice  prosazování  jediného 

24 Robert, P.: op. cit.: s. 452: 4. „Qui appartient aux grands auteurs du XVIIe s., imitateurs des anciens.“
25 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 

Jinočany 2005, s. 274
26 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka; AMU, Praha 2001; str. 10
27 Mikeš, V.: op. cit., s. 14

16



náboženství pokračoval i Ludvík XIV, který roku 1685 definitivně odvolal edikt nantský, 
čímž se katolická víra opět stála jedinou oficiální vírou ve Francii. Ludvík XIV. se cítil být 
téměř  ztělesněním boha,  osvícen  bohem,  což  podle  něj  bylo  důkazem,  že  víra,  kterou 
vyznával, musela být jedinou pravou, a že tedy jakákoliv jiná víra byla nepřípustná.

Centralistické  tendence  se  projevovaly  i v umění  a především v literatuře.  Klasicistické 
umění  bylo  úzce  spjato  s prostředím,  ve  kterém  se  vyvinulo.  Stalo  se  velkým 
francouzským národním uměním,  které  bylo  ve  své  podstatě  považováno  za  oficiální. 
„Podstatou  klasicistického  pohledu  na  uměleckou  tvorbu  je  přesvědčení,  že  z různých 
způsobů, jimiž lze vyjádřit nějakou myšlenku, je pouze jediný ten správný.“28 Umělci se 
snažili docílit dokonalosti umění tím, že jeho formu podřídili jasným pravidlům. Pravidla 
se  týkala  především  tvorby  divadelní,  která  se  svou  formou  měla  přiblížit  antickému 
dramatu. Klasicismus v umění se odlišoval od baroka svým důrazem na dokonalou formu 
a její pravidelnost. Černý ho nazývá „svobodou v kázni řádu“29. Umělci sami cítili, že bylo 
třeba vnést do umění řád, který postrádali v bohatě zdobném a složitém umění, šířícím se 
do  Francie  z Itálie,  tedy umění,  kterému se  později  začalo  říkat  baroko.  V době vlády 
Ludvíka  XIV.  se  v umění  a architektuře  prvky baroka a klasicismu mísily.  Vybavme si 
například zahrady ve Versailles.  Byly nepochybně bohatě  zdobeny barokními sochami, 
odrážela  se  v nich  sláva  a bohatství  dvora.  Přesto  se  vyznačují  hlavně  pravidelností 
a geometričností,  jsou  jasně  rozvrženy  a každá  jejich  část  má  své  dané  místo  a byla 
vytvořena podle logicky promyšlených klasicistických pravidel.

Nejen tyto zahrady, ale i zámek ve Versailles a mnoho dalších bylo vystavěno či upraveno 
tak, aby vyhovovalo královskému vkusu a naplňovalo jeho umělecká očekávání. Vzhledem 
k tomu, že Ludvík XIV. viděl v umění obrovskou sílu, díky které mohl šířit svou slávu 
i slávu své země po celé Evropě, význam umění v době klasicismu velmi vzrostl. Podobně 
jako v době renesance, kdy se panovníci obklopovali nejrůznějšími umělci, byl i dvůr krále 
Slunce centrem kulturního a uměleckého dění v zemi. Na francouzském královském dvoře 
v době  renesance  pobývalo  mnoho  zahraničních  umělců,  především  italských,  protože 
Itálie byla v té době považována za umělecké srdce Evropy. Na dvoře Františka I. pobývali 
významní italští umělci včetně Leonarda da Vinci. Situace ve druhé polovině sedmnáctého 
století již ale byla jiná, klasicismus se utvrzoval v teorii, že umění je „poutníkem, který se 
ubírá z Řecka přes Itálii do Francie“30.

Jelikož tedy Ludvík XIV. věřil, že se těžiště veškerého dění a umění nacházelo ve Francii, 
podporoval  především  umělce  francouzské,  a to  nejen  svou  veřejnou  přízní,  ale  také 
finančními dary. Mezi tyto umělce patřili hlavně autoři divadelních her, kteří se měli starat 
o královskou zábavu. Na dvoře Ludvíka XIV. probíhalo množství velkolepých slavností, 
z nichž většinu organizoval jeden z mála umělců jiného původu než francouzského, Ital 
Jean-Baptiste  Lully.  Ten  byl  dvorním  skladatelem  a také  pořadatelem  královských 
slavností  na  dvoře  Ludvíka  XIV.  V rámci  těchto  dvorních  slavností  se  často  pořádala 
divadelní představení těch autorů, kteří byli v přízni krále. Královým oblíbencem byl po 
dlouhou  dobu  především  Molière,  jehož  král  podporoval  mnohdy  i přes  nesouhlas 
Molièrových odpůrců.

28 Šrámek, J.: Dějiny francouzské literatury v kostce, Votobia, Praha 1997, s. 78
29 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 

Jinočany 2005, s. 6
30 Villari, R.: Barokní člověk a jeho svět, Vyšehrad, Praha 2004, s. 277
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1.2.2 Hlavní myšlenkové směry (Descartes, jansenismus)

Sedmnácté století je spojeno s několika významnými francouzskými filosofy. Patřili sem 
významní  francouzští  filosofové,  konkrétně  Descartes  či  Pascal.  První  z jmenovaných, 
René Descartes (1596-1650) byl  předním představitelem myšlení  sedmnáctého  století, 
jeho význam však sahá daleko za hranice své doby. Je nazýván otcem moderní filosofie, 
Jeho  myšlenky  vycházely  z racionalismu,  tedy  víry  v rozum  jako  zdroj  jediné  jistoty 
člověka. Jeho učení nenavazovalo na žádného jiného filosofa, protože se snažil vytvořit 
zcela  novou  formu  filosofie,  založenou  pouze  na  rozumovém  dokazování 
a znovupotvrzování všech pravd.

Descartesova filosofie, nazývaná souhrnně kartezianismus, bylo bojem za svobodu myšlení 
bez slepé úcty k dogmatům a zavedeným pravidlům. Člověk by se podle něj měl spoléhat 
jen sám na sebe a racionálně ověřovat existenci a podstatu všech jevů. Dílem Discours de 
la  méthode  (Rozprava  o metodě) rozpoutal  Descartes  mnohé  diskuze  o neotřesitelnosti 
církve a náboženství, čímž si vytvořil mnoho nepřátel. Jeho učení říkalo, že člověk by se 
měl oprostit od všech zavedených pravd a s pomocí důvěry ve vlastní rozum vše kolem 
sebe ověřovat. Sám autor prohlásil, že „se pustí vážně a se svobodným duchem do ničení 
všech  svých  bývalých  předsudků“31.  Descartův  postoj  k politice,  soudům  i církvi  byl 
negativní, protože tvrdil, že je nelze prokázat, závisejí na názorech lidí, které se mohou 
měnit a nejsou tedy vůbec jisté.

Můžeme naleznout  několik paralel  mezi  myšlením Descarta  a tvorbou Molièra.  Jednou 
z paralel je fakt, že si oba proti sobě poštvali církev. Descartes ji považoval za neobjektivní 
a opírající se o dogmata a pravidla, která věřící mnohdy slepě dodržovali místo toho, aby 
se  řídili  vlastním  úsudkem.  Molière  také  kritizoval  dogmatičnost  církve  náboženské 
pokrytce.  Byl  za to  označován za bezbožného,  přestože Molière sám byl  věřící  a proti 
náboženství jako takovém nikdy nevystupoval.  Dalším společným tématem byla kritika 
lékařů,  jejich  metod  a úrovně  soudobé  medicíny,  které  se  Molière  věnoval  v několika 
svých hrách,  nejznámější  z nichž je jeho poslední  dílo,  Le Malade imaginaire (Zdravý  
nemocný).32

Jansenismus byl myšlenkový a náboženský směr, jenž vyjadřoval nesouhlas s rostoucím 
posvětštěním společnosti  a věřil,  že  by  se  člověk  měl  opět  obrátit  na  víru.  Základem 
jansenismu byla myšlenka predeterminace, tedy předurčení toho, kdo bude spasen, a kdo 
zatracen. Jansenisté odmítali možnost toho, že by lidé mohli  svými činy ovlivnit  jejich 
osud po smrti.  Centrem jansenismu se  stal  klášter  Port-Royal  des  Champs,  ve  kterém 
vznikla například známá gramatika (Grammaire du Port-Royal,  r.  1660). Nejvýraznější 
osobností  z řad jansenistů byl  Jean Duvergier de Hauranne,  abbé de Saint-Cyran, který 
spolu  s Jansenem  (Cornelius  Jansen,  biskup  z Ypres,  1585-1638)  usilovali  o reformaci 
katolické církve.

Jansenisté se kvůli svým názorům, hlavně postoji k otázkám lidské svobody a boží milosti, 
dostali do konfliktu s jezuity. Jezuitský řád byl v té době největším náboženským řádem 
a vzhledem k tomu,  že vznikl  už  v šestnáctém století,  měl  již  ve Francii  značnou moc 
a podporu  králů  a aristokracie.  Jezuité  věřili  v lidskou  svobodu  a možnost  zasloužit  si 
svými činy boží milost. Význam jezuitů byl především ve vzdělávání, protože zakládali 
školy  po  celé  Evropě  a stali  se  nositeli  vzdělanosti.  Na  jedné  z nejprestižnějších 

31 Rádl, E.: Dějiny filosofie II, Novověk, Votobia, Praha 1999, s. 85
32 Université Paris Descartes: Descartes et Molière. pdf; http://www. univ-paris5. fr/UNIVERSITE/Le-

-patrimoine/Rene-Descartes-1596-1650; 12/05/2012
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jezuitských  škol  Collège  de  Clermont  v Paříži  studoval  i Molière  a mnoho  dalších 
osobností,  například  již  zmíněný  kníže  Conti,  který  později  sehrál  významnou  roli 
v počátcích úspěchu Molièrovy divadelní společnosti.

Dalším významným myslitelem,  který  žil  v této  době,  byl  Blaise  Pascal  (1623-1662). 
Myšlenky tohoto učence byli silně ovlivněny jansenisty. Blaise Pascal se kromě filosofie 
zabýval především matematikou. Jednou z jeho myšlenek bylo to, že člověk by se měl celý 
život chovat zbožně, aby mohl být po smrti spasen, přestože nemůže za svého života nikdy 
zjistit, zda je ke spasení předurčen nebo ho čeká zatracení. Měl jasnou představu o tom, 
které  hodnoty jsou  nejdůležitější:  „cit,  odevzdanost  v milost  Boží  a víra  v zjevení  jsou 
jedinou cestou ke spáse.“33

Blaise Pascal byl úzce spjat s jansenistickou ideologií, kromě náboženských, filosofických 
a lingvistických  otázek  se  zabýval  také  matematikou  a fyzikou,  díky  čemuž  je  dodnes 
znám po  celém světě.  Jeho otec  byl  královským výběrčím daní  v Rouenu,  kde  Blaise 
Pascal  vytvářel  své  první  vynálezy,  například  aritmetický  (počítací)  stroj,  tedy vlastně 
předchůdce kalkulaček a počítačů.34 I přes krátké libertinské období, byl Pascal, stejně jako 
jeho  rodina,  úzce  spjat  s klášterem  Port-Royal,  ve  kterém  byla  jeho  sestra  jeptiškou. 
V jednom  ze  svých  slavných  děl,  Les  Provinciales  (Listy  venkovanovi), obhajoval 
myšlenky jansenismu, polemizoval o tom, zda jsou lidé zodpovědní za své činy, nebo jsou 
jen nástrojem přírody, zda mají svobodnou vůli  a pokud ne, zda se mají  zajímat o dění 
světa,  pokud  ho  stejně  nemohou  ovlivnit.35 Jeho  nejvýznamnějším  dílem  měla  být 
obhajoba  křesťanství,  na  které  pracoval  dlouhá  léta,  Nikdy  však  nebyla  dokončena 
a namísto toho byly vydány jeho osobní poznámky pod názvem Les Pensées (Myšlenky).36

Jansenistické  učení  bylo  neustále  ve  sporu  s jezuity,  kteří  měli  větší  vliv  na  krále 
a vládnoucí vrstvu. Proto byly jansenistické školy zavírány a Les Provinciales roku 1660 
zakázány.  Jansenismus  a Blaise  Pascal  ovlivnili  i soudobou  francouzskou  dramatickou 
tvorbu,  největší  vliv  měli  na  Jeana  Racina,  který  je  právem považován  za  nejlepšího 
francouzského autora  tragédií.  O Racinovi,  ale  i dalších  soudobých  autorech  pojednává 
další část práce, jejíž první část se zabývá literární teorií a formuluje klasicistická pravidla 
dramatické tvorby.

1.2.3 Francouzská dramatická tvorba období klasicismu

Soudobí učenci se nezabývali pouze filosofií či náboženstvím, někteří z nich se zaměřili na 
literární teorii. Snažili se zformovat a popsat univerzální směr, z něhož by mohli vycházet 
a čerpat všichni autoři, pokud by ho přijali za vlastní a chtěli by se dobrovolně podřídit 
jeho  pravidlům.  Tímto  univerzálním  směrem  se  stál  klasicismus,  založený  na  jasně 
definovaných pravidlech, která ovlivňovala především oblast literární tvorby. Jak již bylo 
řečeno, klasicismus navazoval na antické tradice a vyzdvihoval formu antických děl, a to 
i literárních, především dramatických.

Vraťme  se  proto  nejprve  do  minulosti  a charakterizujme  antické  drama,  které  se  stalo 
vzorem klasicistního dramatu. Nejvýznamnějším antickým teoretickým dilem o soudobé 
literatuře je Aristotelova37 Poetika, ve které definoval soudobou poezii a drama. Stala se 

33 Rádl, E.: Dějiny filosofie II, Novověk, Votobia, Praha 1999, s. 169-170
34 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 170
35 Mikeš, V.: cit. d, s. 171
36 Rádl, E.: Dějiny filosofie II, Novověk, Votobia, Praha 1999, s. 170
37 Aristoteles, (přibl. 384-322 př. n. l.), řecký filosof, zabývající se logikou, etikou, vědou, literaturou 
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základním dílem, ze kterého vychází nebo se o něm zmiňuje prakticky veškerá pozdější 
evropská teorie literatury.  Aristoteles podával  první  podrobnou charakteristiku dramatu, 
jeho členění a základních rysů. Bohužel se však dochovala pouze první část Poetiky, která 
pojednává o tragédii, zatímco druhá část, která měla detailně popsat komedií, zachována 
nebyla.  I přesto  se  Aristotelovy  myšlenky  o členění  dramatu  na  tragédii  a komedii 
a hlavních rozdílech mezi těmito žánry dochovaly až do dnešní doby.

Veškerá dramatická tvorba byla podle Aristotela založena na mimesis, tedy napodobování. 
Drama  však  nenapodobovalo  vše  jednotným  způsobem,  nezabývalo  se  vždy  stejnými 
tématy  či  postavami  a nebylo  určeno  pro  jednotné  publikum.  Základní  vnitřní  členění 
dramatu na žánry tragické a komické bylo přijato a je všeobecně uznáváno dodnes.  Ve 
svém členění Aristoteles kladl tragédii na vyšší úroveň než komedii a uváděl proto hned 
několik důvodů: na rozdíl od komedie, tragédie napodobovala „činy krásné a skutky lidí 
šlechetných“38.  Postavy  tragédií  pocházely  z vyšších  vrstev,  byli  vzdělaní  a vznešení, 
čemuž odpovídal i jazyk postav a celková forma dramatického díla. Postavy byly součástí 
tohoto děje, narážely na vážná témata jako zločin a vina, dobro a zlo nebo lidský osud, 
náměty byly většinou čerpány z mytologie.  Důraz  byl  zde kladen hlavně na děj,  který 
Aristoteles nazýval „duší tragédie“39.

Jak již bylo řečeno, komedii Aristoteles považoval za nižší,  méně vznešený žánr, jehož 
hlavním úkolem bylo pobavit diváky. Postavy komedií nazýval „chatrnějšími, nikoliv však 
úplně špatnými“40. Z toho je jasně patrný rozdíl v jeho názoru na tragédii a komedii. První 
z nich bylo vznešená a závažná, druhá lidová a přízemní. Komediální žánr měl blíže k lidu, 
herci  často  oslovovali  publikum  a komentovali  aktuální  události.  Mizel  tedy  výrazný 
odstup mezi hercem a divákem typický pro tragédie. Komedie byla nasměrována k lidem 
a každodennosti, dotýkala se otázek politických, společenských i kulturních.

Antická komedie poskytla mnohé náměty a témata pozdějším autorům. Jako příklad děl, 
která byla inspirací pro autory následujících staletí, uveďme Plauta41. Jeho komedie se také 
staly  námětem  některých  Molièrových  her,  jako  byl  L'Amphitryon  (Amfitryon),  který 
vycházel ze stejnojmenného Plautova díla, nebo L'Avare (Lakomec), založený na Plautově 
Komedii o hrnci.42

Dramatická  tvorba  období  antiky  výrazně  ovlivnila  francouzskou  dramatickou  tvorbu 
v šestnáctém a sedmnáctém století.  Tendence  k návratu  ke kořenům starověkého Řecka 
a Říma vedly k formování francouzského klasicismu.  Jak již bylo řečeno, klasicismus 
byl založen na jasných logických pravidlech, která vycházela právě z pravidel antického 
dramatu. Zpočátku to byla pravidla nepsaná, která se rozhodli dodržovat jen někteří autoři. 
Postupně  vznikala  teoretická  díla,  která  si  kladla  za  úkol  klasicismus  definovat  a jeho 
pravidla sjednotit a sepsat. Jedním z prvních autorů, který se věnoval klasicistické literární 
teorii, byl Jean de la Taille, který roku 1572 sepsal obhajobu tří klasických jednot L'Art de 
la  tragédie  (Umění  tragédie).  V této  době  byly  již  myšlenky  literárního  klasicismu 
všeobecně známy, ale doba jejich všeobecného rozšíření a dodržování mezi autory nastala 
až  později.43 Do  konce  šestnáctého  století  byla  u veřejnosti  populární  hlavně  fraška 

a rétorikou, vychovatel Alexandra Velikého, jeho nejvýznamnějšími díly jsou Politika, Poetika, Rétorika
38 Aristoteles: Poetika, přel. František Groh, GRYF, Praha 1993, s. 10-11
39 Aristoteles: op. cit., s. 16
40 Aristoteles: op. cit., s. 10-11
41 Plautus, (přibl. 254-184 př. n. l.), římský dramatik, autor komedií, pozn. aut.
42 Hořínek, Z.: Kniha o komedii, Scéna, Praha 1992, s. 148
43 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 253
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a lidové divadlo, klasicističtí autoři zatím bavili jen aristokracii.

Muž, který celkově shrnul, jak by mělo vypadat dokonalé klasicistické literární dílo, byl 
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711). Tato celistvá charakteristika klasicistických zásad 
a pravidel byla vydána roku 1647 pod názvem L'Art poétique (Umění básnické). Boileau 
vyslovil myšlenku, že poezie a drama nemůže být krásné, dokud se nepodřídí básnickým 
pravidlům a nebude co možná nejlépe dodržovat správnou formu. Krásné bylo podle jeho 
názoru vše, co bylo libozvučné, harmonické a symetrické, ale také pravidelné a podléhající 
řádu.  Boileau  se  také  zabýval  dramatickými  žánry,  které  by  se  podle  něj  měly  řídit 
antickými vzory. Drama by mělo pracovat s poutavými tématy, děj by měl být plynulý, 
zápletka  se  rozuzlovat  postupně.  Důležité  také  bylo,  aby  děj  působil  pravdivě,  nebo 
alespoň pravděpodobně.44

Zřejmě nejdůležitějším pravidlem klasicismu byla snaha dodržet pravidlo tří jednot, které 
také vychází z antických tradic. Autor divadelních her by měl učinit vše proto, aby „jedno 
místo, jeden den, jeden ukončený děj zajistil, že divadlo zůstane do konce plné.“45 Autoři, 
kteří se rozhodli pravidlem tří jednot řídit, mu museli uzpůsobit celý děj. První jednotou je 
jednota  místa,  děj  celé  tragédie  či  komedie  by  se  tedy  měl  odehrávat  na  nějakém 
omezeném prostoru,  například  v jednom městě,  a zbytečně  nezařazovat  další  umístění, 
která by diváka zaváděla daleko hlavního dějiště. Druhou jednotou je jednota času, která 
měla  za  cíl  zhuštění  děje  do  určitého  omezeného  časového  úseku,  za  ideální  bylo 
považováno, aby se děj odehrával během jediného dne. Třetí jednotou je jednota děje, jak 
napovídá název, děj měl být jednotný, tedy bez zbytečných odboček či epizod, které by 
odváděly pozornost diváka od hlavní zápletky a tím hru zbytečně komplikovaly a uměle 
nastavovaly.

Samo dílo L'Art poétique je básní, která podle Boileaua odpovídala duchu klasicismu. Jako 
formu verše Boileau zvolil  alexandrin coby nejdokonalejší a tradiční typ francouzského 
verše.  Význam  tohoto  verše  rostl  v době  renesance  a stal  se  nejužívanějším 
a nejvýznamnějším  francouzským  typem  verše.  Alexandrin  je  rýmovaný  dvanácti-  či 
třinácti-slabičný  verš,  rozdělený  po  šesti  slabikách  caesurou.  Je  to  typický  verš  pro 
klasicistickou  poezii  a veršované  drama.  V některých  svých  hrách  používá  alexandrin 
i Molière, jako příklad v jeho slavné hře Tartuffe.

Pro  shrnutí  uveďme,  že  klasicistická  pravidla  mohla  vzniknout  a fungovat  pouze  díky 
tomu, že autoři kladli tak velký důraz na formu literárních děl a domnívali se, že právě 
podřízením se  těmto  pravidlům a řádu  docílí  největší  dokonalosti  své  tvorby.  Správné 
klasicistické drama mělo mít veršovanou formu, založenou na alexandrinu, mělo dodržovat 
tři jednoty, mít také pevnou strukturu rozloženou do pěti dějství. Z hlediska obsahového 
bylo nejdůležitější vyprávět zajímavý příběh, který musí být vždy pravděpodobný, pokud 
ne zcela pravdivý.46

Další  část  této  kapitoly  shrnuje,  jakým způsobem k pravidlům klasicismu  přistupovali 
nejvýznamnější  soudobí  autoři  divadelních  her.  Zaměřuje  se  na  ty  nejvýznamnější 
z Molièrových  současníků,  tedy  na  Pierra  Corneille  a Jeana  Racina  coby  představitele 
tragédií.  O Molièrovi,  coby  představiteli  komediálného  žánru,  a jeho  přístupu  ke 
klasicistickým pravidlům pojednává podrobně další kapitola této práce.

44 Boileau-Despréaux, N.: Art poétique, http://fr. wikisource. org/wiki/L’Art_poétique, 15/05/2012
45 Boileau-Despréaux, N.: op. cit., 15/05/2012: Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne 

jusqu'à la fin le théâtre rempli.(přel. autorka DP)
46 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 257
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Klasicistní divadlo je vrcholem francouzské divadelní tvorby vůbec, dalo by se srovnat 
s tím,  čím  bylo  divadlo  Shakespearovo  pro  Anglii  nebo  období  zlatého  věku47 pro 
Španělsko.  Patrně  největším  rozdílem  mezi  těmito  obdobími  je  fakt,  že  anglické 
a španělské  hry těchto  období  jsou  hry reprezentující  svobodné,  volné  divadlo,  kdežto 
francouzské klasicistické drama je dramatem pravidelným, spíše podřízeným pravidlům.48

Prvním z významných autorů, který tvořil v době klasicismu, byl Pierre Corneille (1606-
1684). Nebyl však zcela typickým reprezentantem tohoto stylu, protože jeho hry vznikaly 
v době, kdy se klasicistická pravidla teprve začala šířit a formulovat. Někteří čeští autoři, 
například Václav Černý, Corneille dokonce řadí do literatury barokní, nikoli klasicistní, 
takže i zde narážíme na hranici mezi oběma styly, která není a zřejmě nikdy nebude ostrá. 
Pierre Corneille pocházel a žil v Rouenu, takže byl poměrně daleko od krále a královského 
dvora  a neúčastnil  se  proto  slavností  a představení  pro  pobavení  krále  tak  často,  jako 
například Molière. Corneillova dramatická tvorba začala sice komedií (Mélite roku 1629), 
ale jeho význam spočívá především v tvorbě tragédií.

Největší zlom v jeho divadelní kariéře nastal poté, co roku 1637 dokončil svou nejslavnější 
hru, Le Cid. Jen pro časovou orientaci, v té době bylo Molièrovi pouhých patnáct let. Cid 
vychází ze španělské hry Las Mocedades del Cid (Cidovo mládí) od Guilléna de Castra. 
Corneille  přejal  námět,  ale  hru uzpůsobil  soudobým klasicistickým tendencím. Byla  to 
pěti-aktová hra, která dodržovala pravidlo tří jednot, přesto se však stala terčem kritiky 
jiných  autorů  a také  členů  nově  vzniklé  Francouzské  akademie  (přesto  Corneille  tato 
instituce později přijala mezi své řady, a to roku 1647). Důvodem kritiky byla především 
přílišná složitost děje, který se nemohl udát během jediného dne, což odporovalo pravidlu 
pravděpodobnosti. Dalším důvodem kritiky byla žánrová nejasnost, protože hra nebyla ani 
tragédií, ani komedií. Přes své tragické rysy jako vznešenost postav, vážná témata smrti či 
pomsty nebyla typickou tragédií, protože byla zároveň milostným příběhem se šťastným 
koncem.  Corneille  ji  označoval  za  tragikomedii,  ale  to  nebyl  v jeho  době  uznávaný 
klasicistický dramatický žánr.49

Po několikaleté tvůrčí pauze se Corneille nadobro přiklonil k žánru tragédie a vytvořil své 
nejlepší hry, zejména Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Nicomède (Nikomedes) či La 
Mort de Pompée (Pompejova smrt). V těchto hrách se setkáváme s typickým Corneillovým 
hrdinou, jehož hlavními vlastnostmi byla čest, silná vůle a smysl pro spravedlnost. Tento 
hrdina byl postaven před mnoho překážek, které mu bránily v lásce, nakonec však raději 
zvolil smrt, než aby ztratil svou čest. Byla to postava, která věřila v neoblomnost osudu, 
a proto se mu podvolila místo marného boje za své city, který stejně nemohla vyhrát. Zde 
je odkaz jansenistického myšlení, které je založeno na predeterminismu, tedy předurčení, 
nezvratnosti  osudu.  Corneillův  hrdina  vždy volil  raději  vzdát  se  lásky,  než  ztratit  čest 
a vzepřít  se  svým povinnostem.  „Má-li  zůstat  pánem,  jímž byl  na  bitevním poli,  musí 
zničit, co miluje. Krok za krokem boří mýtus kurtoazní lásky, až nakonec shledá, že není 
s to milovat.“50 Rozhodoval se tedy vždy rozumem a nikdy srdcem. Jakmile byl postaven 
před rozhodnutí bojovat za svou lásku nebo ztratit svou čest,  volil vždy raději čest bez 

47 William Shakespeare (1564-1616), anglický dramatik období renesance; „Siglo de oro“ (Zlatý věk) bylo 
období pozdní renesance a baroka ve Španělsku (16.-17. st.), kdy došlo k velkému rozkvětu literatury, 
především dramatu, v této době tvořili svá díla autoři jako Tirso de Molina, Lope de Vega, Pedro 
Calderón de la Barca nebo Miguel de Cervantes, pozn. aut. (viz Brockett, s 228)

48 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 
Jinočany 2005, s. 329

49 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 261
50 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 136
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lásky nebo smrt. Smrt byla východiskem, ve kterém podle Corneille jeho hrdina nacházel 
svobodu. Proto byl Corneillův hrdina vždy vítězem, nikdy poraženým, a to i ve své smrti.

Přestože Corneille žil v Rouenu, příležitostně navštěvoval královský dvůr. Díky tomu se 
také dostal do kontaktu s Molièrem, dokonce se později podílel na jedné z Molièrových 
her.  Ten ho totiž požádal o pomoc v době, kdy měl v krátkém časovém úseku dokončit 
novou  hru  na  objednávku  krále.  Jednalo  se  o hru  Psyché,  kterou  Molière  rozpracoval 
v próze, ale nestihl ji celou převést do veršů. Takže veršovaná podoba, ve které  Psyché 
známe dnes, pochází od Pierra Corneille.51

Kromě Pierra Corneille si zvolil za svou životní dráhu dramatickou tvorbu i jeho mladší 
bratr,  Thomas  Corneille (1625-1709).  Thomas  se  však  proslavil  na  poli  komediální 
tvorby, přestože napsal i několik tragédií, z nichž nejznámější byl Timocrate. Jeho hry byly 
ve své době populární ve veřejných divadlech i na královském dvoře a často konkurovaly 
hrám Molièra. Thomas Corneille se navíc po smrti Molièra proslavil zveršováním jeho hry 
Dom Juan ou Le Festin de pierre (Don Juan čili Kamenná hostina).52 V dnešní době však 
nejsou  jeho  hry  uváděny,  protože  byly  zastíněny  jeho  bratrem Pierrem a také  Jeanem 
Racinem. Nikdy tedy nedosáhl takového významu jako jeho bratr, Voltaire o něm prohlásil, 
že to byl „muž, který by se těšil velké slávě, kdyby býval neměl bratra.“53

Dalším autorem divadelních her tohoto období byl Jean Racine (1639-1699), jehož dílo je 
považováno  za  vrchol  francouzské  tragédie.  Racine  se  v raném  dětství  stal  sirotkem, 
dostalo se mu velmi přísné jansenistické výchovy,  nejprve v baště  jansenismu, klášteru 
Port-Royal,  později  na  Collège  de  Beauvais  v Paříži  během  studií  filosofie.  Taková 
výchova  vyžadovala  „slušnost,  zdrženlivost  a pokoru…  a intimita  ‚já‘  je  vždycky 
víceméně hodna nenávisti.“54 Na konci padesátých let sedmnáctého století však došlo na 
nátlak jezuitů k zavírání jansenistických škol a k zákazu Pascalových Les Provinciales. To 
vše výrazně ovlivnilo mladého Racina, který se znal s Pascalem a měl osobní vazby na 
Port-Royal.

V Paříži se Racine dostal do okruhu vlivných známých, díky kterým se postupně dostal do 
blízkosti  nejmocnějších  v zemi.  Poté,  co  napsal  ódu  na  počest  královy  španělské 
novomanželky Marie Terezie  La Nymphe de la Seine (Nymfa ze Seiny), si ho oblíbil král 
Ludvík  XIV.  Racine  se  pod  vlivem jiných  autorů  u dvora  brzy  přiklonil  k dramatické 
tvorbě.

Jeho  prvním velkým úspěchem byla  tragédie  Andromaque  (Andromacha) z roku  1667, 
která  v duchu  klasicismu  čerpala  z děl  antických  autorů  Homéra,  Euripída,  Vergilia 
a Senecy, ale antické náměty v této hře byly výrazně upraveny.55 Klasicistická byla i forma 
této tragédie, byla totiž veršovaná, psaná v alexandrinech a skládala se z pěti dějství. na 
rozdíl od Corneille, který se pravidlům podřídil spíše pod vlivem svého okolí, Racine je 
přijal za svá a považoval je za hlavní kostru jeho her, bez které by žádná vynikající díla 
nemohla  vzniknout.  Ihned  po  premiéře  Andromaque se  ale  stal  terčem  ostré  kritiky 
stoupenců  Corneille  a jeho  stylu.  Spor  se  táhl  dlouhou  dobu,  bylo  napsáno  několik 
pamfletů,  v nichž  Racinovi  odpůrci  mimo  jiné  prohlašovali,  že:  „Corneille  zůstane, 

51 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 232
52 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 275
53 Académie française: Thomas Corneille, http://www. academie-francaise. 

fr/immortels/base/academiciens/fiche. asp? param=102; 20/05/2012, „homme qui aurait une grande 
réputation s'il n'avait point eu de frère“

54 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 190
55 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 80
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zatímco špatný vkus odnese čas“56.

Racinovy hry měly jiný charakter, než hry Corneillovy. Racine kladl mnohem větší důraz 
na  postavy,  a proto  děj  jeho her  byl  většinou jednoduchý a jasný,  kdežto postavy byly 
hlubší  a složitější.  Výrazně  se  od  sebe  lišil  také  koncept  lásky u Corneille  a u Racina. 
Láska racinovská byla velmi emocionální, jaké člověk nemohl odolat, na rozdíl od lásky 
corneillovské, která se řídila spíše rozumem: Láska nebyla už tou Corneillovou „amour de 
tête“, láskou z rozumové úvahy, z úcty, ale „láskou-vášní, láskou, která sjede a spálí jak 
blesk.“57

Racinovy postavy byly vnitřně rozpolcené, prožívaly vnitřní boj se svými instinkty, kterým 
se  stejně  nedokázaly  bránit.  Byly  to  postavy  velmi  emocionální,  bojující  proti  všem 
překážkám,  aby mohly naplnit  svou lásku,  za  kterou by vše  obětovaly.  „Racine  načrtl 
v jansenistickém duchu obraz lidské duše, vydané bez boží milosti na pospas hříchu.“58 

Racinův hrdina se tedy výrazně lišil od hrdiny Corneillova. Postavy Racinových her byly 
mnohem blíže  reálným lidem,  měly své  slabosti  a nedokonalosti,  nechávaly se ovládat 
svými  city a instinkty.  Racine také  často stavěl  do role  hrdinů ženské  postavy.  Ženské 
hrdinky nalezneme v jeho  nejslavnějších  hrách,  mimo zmíněnou  hru  Andromaque také 
v tragédiích  Bérénice (Berenika), Iphigénie, Phèdre (Faidra), Esther či  Athalie. Z těchto 
her je dodnes nejuznávanějším dílem Phèdre, hra o ženské hrdince, která prožívala vnitřní 
boj  mezi  svými  nekontrolovatelnými  city  a smyslem pro  povinnost,  který  se  rozhodla 
ukončit vlastní smrtí.59

I přes kritiku Corneillových zastánců byl Racine uznávaným autorem již ve své době, roku 
1672 se navíc stal členem Francouzské akademie. Jeho hry byly oblíbené a hrály je různé 
divadelní společnosti, včetně té Molièrovy. Racine ale po představení své hry Alexandre le  
Grand  (Alexandr  Veliký) nebyl  s inscenací  Molièrovy  společnosti  spokojen  a navzdory 
smlouvě s touto společností umožnil hru hrát v konkurenčním Burgundském paláci. Oba 
autoři  se  tak  nepohodli  a po  zbytek  života  k sobě  nenašli  cestu.  O nejvýznamnějším 
autorovi  klasicistických  komedií,  Jean-Baptiste  Poquelin  Molièrovi  pojednává  detailně 
následují kapitola.

56 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 208
57 Mikeš, V.: op. cit., s. 205-206
58 Šrámek, J.: Dějiny francouzské literatury v kostce, Votobia, Praha 1997, s. 78 81
59 Brockett, O. B.: Dějiny divadla, Lidové noviny, Praha 1999, s. 275
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2 Molière a jeho dílo

První kapitola této diplomové práce shrnuje, v jaké době Molière žil, včetně historických 
souvislostí,  společenské  situace  a uměleckých  tendencí.  Tato  kapitola  se  blíže  věnuje 
osobnosti Molièra,  a to jak k jeho životním etapám a událostem, tak dílu a jeho odkazu 
v dnešní době. První část této kapitoly obsahuje charakteristiku Molièrova života, a to ze 
dvou hledisek, nejprve z pohledu jeho osobního života, později z pohledu jeho díla. Druhá 
část  této  kapitoly  analyzuje  jeho  dílo  ve  vzájemných  souvislostech  a člení  ho  podle 
různých kritérií, jako je variabilita žánrů a forem či tematická rozmanitost. 

2.1 Život Molièra

2.1.1 Molièrův osobní život

Roku 1622 se v samém centru Paříže narodila  jedna z největších osobností  evropského 
divadla,  Jean-Baptiste  Poquelin.  Jeho  matka  zemřela,  když  mu  bylo  pouze  deset  let, 
nedlouho nato se otec podruhé oženil, ale Jean-Baptistova nevlastní matka zemřela také 
velmi mladá.  Zřejmě i proto nenajdeme v Molièrových hrách příliš  místa  pro mateřské 
postavy,  mnoho  otcovských  postav  jsou  totiž  vdovci.60 Molièrův  otec  patřil  k vrstvě 
váženého měšťanstva,  byl  to  maître tappissier du roi,  pyšnil  se tedy titulem královský 
čalouník, což bylo velice vážené povolání u královského dvora. I proto jeho otec doufal, že 
v tomto řemeslu bude pokračovat jeho nejstarší syn. Mladý Jean-Baptiste však nadšení pro 
čalounictví se svým otcem nesdílel.

Od raného dětství se zajímal o divadlo, které navštěvoval především se svým dědečkem 
Louisem de Cressé. Jean-Baptiste studoval na jezuitské škole Collège de Clermont, kde 
poznal antickou literaturu a také se blíže seznámil s divadlem. Později také studoval práva 
v Orléans a po studiích se, především na přání otce, stal královským čalouníkem. Přesto 
však inklinoval mnohem více k divadlu a brzy po získání titulu maître tappissier se ho na 
dlouhou  dobu  vzdal,  a rozhodl  se  plně  věnovat  divadlu.  Tato  skutečnost  vyústila  do 
poměrně  zásadního  konfliktu  s jeho  otcem,  který  se  cítil  zklamaný  tím,  že  syn 
nepokračoval v rodinné tradici a vybral si namísto toho hereckou dráhu.

Předtím, než se titulu vzdal, tedy ještě coby královský čalouník na dvoře Ludvíka XIII., se 
ve  svých  dvaceti  letech  (roku  1642)  vydal  na  cestu  po  jižní  Francii.  Došlo  zde 
k osudovému  setkání  Jean-Baptisty  s kočovnou  herečkou,  která  královskou  družinu 
doprovázela, Madeleine Béjartovou. Ta se stala jeho celoživotní přítelkyní, po určitou dobu 
i milenkou,  ale  hlavně  kolegyní,  se  kterou  založil  své  první  divadlo,  L'Illustre  théâtre 
(Skvělé divadlo). Madeleine zůstala coby herečka po jeho boku přes všechny problémy, 
kterými si společnost prošla, až do konce svého života.61 V době založení divadla L'Illustre 
théâtre Jean-Baptiste Poquelin přijal pseudonym Molière, patrně s ohledem na zachování 
dobré pověsti jména Poquelin, jelikož herectví nebylo považováno za slušné povolání.62 

Původ jména Molière nebyl dodnes zcela objasněn, existuje několik verzí – podle jedné 
z nich převzal jméno libertina Molière d'Essertine (1600-1624), podle další mu učarovala 
obec  Molières  v oblasti  Gard  nebo  stejnojmenná  obec  v Tarn-et-Garonne,  které 

60 Lafenestre, G.: Molière, Hachette, Paříž 1940, s. 8
61 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 24
62 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 50
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pravděpodobně navštívil během svých cest se dvorem Ludvíka XIII.63

První  divadelní  úspěchy  bohužel  nestačily  k tomu,  aby  se  společnost  dokázala  uživit. 
Postupné zadlužování nakonec roku 1645 vyústilo v Molièrovo uvěznění ve vězení pro 
dlužníky  v pařížském  Châtelet.  Prvotní  finanční  potíže  a neúspěchy  však  Molièra 
neodradily  a po  zániku  L'Illustre  théâtre  se  se  svými  kolegy  vydal  na  cestu  po 
francouzském venkově,  především po  jižní  Francii,  s cílem vydělat  dostatek  peněz  na 
živobytí a ještě nějaké peníze navíc, které by jim umožnily návrat do Paříže. V jižní Francii 
se Molière setkal  s Armandem de Bourbon, známým jako prince de Conti.  Ten se stal 
jejich mecenášem a finančně je podporoval, poskytl jim k pobytu dokonce několikrát své 
sídlo  v Pézenas.  Jak  bylo  zmíněno  v první  kapitole,  kníže  Conti  však  v důsledku  své 
nemoci naprosto změnil  pohled na svět a stal  se obhájcem katolické víry a jansenismu. 
Odvrátil se od divadla coby „dílo travičů veřejnosti“64 Molièrova společnost tak v něm 
získala jednoho z velkých a vlivných odpůrců.

Po čase se však členové této divadelní společnosti rozhodli, že nastal čas vrátit se do Paříže 
a zkusit své štěstí v hlavním městě. Ještě před odjezdem se společnosti, především díky 
Madeleine Béjartové, podařilo získat přízeň mnohem mocnějšího ochránce, než byl kníže 
Conti, a to nejprve přízeň kardinála Mazarina a díky němu záhy také Filipa Orleánského, 
bratra krále Ludvíka XIV. Nevraceli se tedy již jako začátečníci s malou nadějí na úspěch, 
ale  jako  poměrně  slavní  a oblíbení  herci,  navíc  pod  ochranou  rukou  Filipa,  vévody 
z Orléans (dříve také z Anjou) a na jeho pozvání. Divadelní společnost se od této doby smí 
pyšnit jménem Troupe de Monsieur, frère unique du roi (Soubor králova jediného bratra).  
Právě Filip  představil  Molièra  své  matce  regentce  Anně Rakouské a později  také  králi 
Ludvíkovi XIV. Svými hrami i hereckým uměním si získal mnoho příznivců jak ze široké 
veřejnosti,  tak  i z míst  nejvyšších,  tedy  z králova  dvora  a také  od  kardinála  Mazarina. 
Molière si byl zřejmě dobře vědom důležitosti náklonnosti krále a rozhodl se tedy upevnit 
svou  pozici  při  královském  dvoře  i tím,  že  znovu  přijal  prestižní  post  královského 
čalouníka,  i když tuto  práci  nevykonával.  V očích  svého otce  tedy částečně  následoval 
tradici jeho řemesla, i když divadlo bylo stále hlavní náplní Molièrova života.

Roku 1661 zemřel kardinál Mazarin a pravou rukou krále se stal vrchní správce královské 
pokladny Nicolas Fouquet (1615-1680). Ten sdílel králův vkus co se umění a divadla týče 
a proto podporoval  i Molièra  a objednal  si  u něj  komedii  na počest  krále,  kterou uvedl 
během velkolepých slavností na zámku Vaux-le-Vicomte roku 1661. Téhož roku však začal 
ve Francii soudní proces s Fouquetem, který byl obviněn z obohacování se na úkor státu. 
V pozadí tohoto obvinění stál Colbert, zanedlouho budoucí ministr financí, který měl velký 
vliv  na  krále.  Proces  trval  dlouhou  dobu  a ve  Fouquetovu  vinu  postupně  věřilo  méně 
a méně občanů, proslýchalo se, že je obvinění pouze trikem Colberta, který se snažil dostat 
na Fouquetovo místo v blízkosti krále. Veřejnost postupně ztrácela víru v politiku a hlavně 
v její  představitele.  Fouquet  byl  uvězněn,  což  mělo  vliv  i na  vývoj  divadla  v zemi: 
„Teatralita  státního a politického života  jde ruku v ruce s požadavkem lehké zábavy.“65 

Proto stoupala oblíbenost komedií a Corneillovy tragédie tedy přicházely o ty diváky, kteří 
toužili po odlehčených tématech a o zábavě.

Následující  rok  byl  důležitým mezníkem v Molièrově  osobním životě.  23.  ledna  1662 
uzavřel totiž sňatek s mladou Armandou Béjartovou, tedy sestrou Madeleine Béjartové, své 
bývalé  milenky,  ale  především  dlouholeté  kolegyně  a přítelkyně.  Zřejmě  hlavně  kvůli 
63 Brett, V.: op. cit., s. 50-51
64 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 305
65 Mikeš, V.: op. cit., s. 313
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tomu,  že Armanda byla téměř o dvacet  let  mladší  než Jean-Baptiste,  byla  jejich svatba 
považována za naprosto skandální a Molière se proto stal terčem ostré kritiky. V této době 
vzniklo mnoho teorií  a pomluv,  kterými se jeho nepřátelé a konkurenti  snažili  poškodit 
Molièrovu pověst.  Vznikly dokonce teorie o tom, že Armanda byla vlastně Molièrovou 
dcerou. Coby svědek se obřadu zúčastnil i Molièrův otec, což bylo důkazem, že se s ním 
syn opět usmířil.66 K tomu přispělo zřejmě hlavně to, že Jean-Baptiste znovu přijal úřad 
královského čalouníka a tím se stal členem královské dvorské společnosti.

V době po svatbě začal Molière psát další komedii, během psaní měl ale vážné zdravotní 
obtíže, dokonce musel na několik týdnů přestat hrát, trpěl vysokou teplotou a hlubokým 
kašlem. To se začaly projevovat příznaky choroby, která se stala osudnou i jeho matce. Zlí 
jazykové prohlašovali,  že to byl trest za to, že se oženil s mladou Armandou.67 Nemoc 
Molièra vysilovala, ale přesto se brzy rozhodl začít znovu hrát a nedal na sobě znát, že 
nebyl zdravotně zcela v pořádku.

V době, kdy se Molièrovi a Armandě narodil první syn, byl Molière kritizován za svou hru 
L'École des Femmes  (Škola žen), ale král přesto vyjádřil Molièrovi svou přízeň alespoň 
osobním gestem. Na přání Molièra se totiž stal kmotrem jeho syna jménem Louis-Armand. 
Jeho kmotrou se stala princezna Henrietta Anglická. To svědčí o významu, který Molière 
v této době měl a o tom, jak vážený byl u dvora. Bylo to období slávy, štědrých finančních 
darů  od  krále,  ale  také  dobou  plnou  stresu,  do  kterého  se  Molière  dostával  kvůli 
objednávkám krále na tvorbu her pro královské slavnosti, které musel vytvářet ve velmi 
krátkém čase.

Slavnosti byly možností, jak ukázat celé zemi královské bohatství a moc. Ludvík XIV. měl 
v lásce  hojnost  a velkolepost,  což  se  projevovalo  nejen  na  slavnostech  jeho dvora,  ale 
například také na jeho plánech vybudovat zcela nové a moderní velkolepé sídlo, které by 
odpovídalo vznešenosti krále, jenž se považoval za ztělesnění Boha na zemi. Král Ludvík 
XIV. si za ideální místo budoucí královské rezidence zvolil Versailles, a přibližně od roku 
1660  začal  vymýšlet  plány  na  přestavbu  místního  loveckého  zámečku,  velké  změny 
a výstavba začaly roku 1664. Téhož roku se Ludvík rozhodl uspořádat tam první dvorské 
slavnosti. Bylo to částečně proto, aby ukázal dvoru Versailles, i když v té době se nedalo 
toto místo srovnávat s velkolepostí zámku, který zde byl později vybudován. Částečně byly 
ale  slavnosti  také  zábavou,  která  měla  potěšit  Ludvíkovu milenku Mademoiselle  de  la 
Vallière. Do slavností se měl pochopitelně zapojit i jeho dvorní dramatik Molière, kterého 
král pověřil organizací celých slavností a tvorbou hned několik her. Zahájení slavností bylo 
v podobě velkolepého průvodu s kostýmy a hudbou, vše bylo nazváno Les Plaisirs de l'Île  
enchantée (Slasti čarovného ostrova).

V rámci těchto slavností mimojiné uvedl zcela novou komedii  Tartuffe, která na dlouhou 
dobu  ovlivnila  jeho  život.  Začal  totiž  dlouholetý  a složitý  boj  o Tartuffa,  spojený  se 
střídavými zákazy a povoleními této hry. To se podepsalo i na Molièrově zdraví, jelikož 
velmi tvrdě pracoval, aby se jeho divadelní společnost mohla uživit,  a potřeboval proto 
nové komedie, které by mohly naplnit hlediště, a tedy i pokladny. Rok 1664 jistě nebyl pro 
Molièra  snadným.  Zákaz  Tartuffa byl  jen  jednou  z ran,  které  tento  rok  dostal.  Jeho 
soukromý život také nebyl šťastný, s manželkou docházelo k častým neshodám, mimoto 
měla Armanda často milence. Navíc zemřel i jejich prvorozený syn Louis. Možná právě 
v důsledku stresu a přepracovanosti se začal zhoršovat i jeho zdravotní stav, prohlubovaly 

66 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 83
67 Menzel, G. W.: Molière a jeho komedianti, Jiskry, Praha 1979, s. 286
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se u něj příznaky tuberkulózy.68

V dalších letech se Molière stále častěji uzavíral před okolím, projevovala se u něj jeho 
nemoc a také únava. Naopak Armanda vyhledávala společnost a zábavu stejně jako dříve. 
Roku 1665 se jim narodila dcera Madeleine-Esprit. Molière však procházel osobní krizí, 
ztrácel  také důvěru ve svou vlastní tvorbu, což způsoboval mimo-jiné i zákaz  Tartuffa. 
Přesto však měl  on i jeho herecká společnost podporu krále,  který se rozhodl oficiálně 
přijmout ochrannou ruku nad ní a propůjčil jí název Troupe du roi au Palais-Royal (Králův 
soubor v Královském paláci). 69 Důsledkem této hluboké osobní krize byla tvorba nové hry, 
Misantrop (Le Misanthrope), kterou Molière dokončil v ústraní ve venkovském městečku 
Auteuil,  kam se na několik týdnů vypravil.  V této době  Troupe du roi au Palais-Royal 
nehrála žádné hry a divadlo bylo zavřené.  Premiéra  Misantropa (Le Misanthrope)  však 
musela  být  odsunuta  na  červen  1666  z důvodu  lednového  úmrtí  královy  matky  Anny 
Rakouské.70

Poté  se  situace  obrátila  a Molière  prožíval  velmi  plodné  tvůrčí  období,  dařilo  se  mu 
zaplňovat  divadlo i bavit  dvůr,  a to  pro něj  bylo to hlavní.  V této době vznikaly jedny 
z jeho  nejzdařilejších  her,  příkladem byla  například  notoricky známá  hra  z roku  1668, 
L'Avare (Lakomec). Molièrův zdravotní stav se však stále zhoršoval, až se ocitl na sklonku 
života.  V této  době  vytvořil  jedny  ze  svých  nejlepších  děl,  ale  bohužel  se  na  něm 
podepisoval  jeho  špatný  zdravotní  stav  i další  životní  rány.  Roku  1672  zemřela  jeho 
dlouholetá  přítelkyně  Madeleine  Béjartová  a navíc  i jeho  druhý  syn  Armand.  Jeho 
tuberkulóza se rapidně zhoršovala, ale Jean-Baptiste nehodlal své pracovní tempo zpomalit 
a dál hrál v divadle a pracoval usilovně na další, bohužel však zcela poslední komedii Le 
Malade imaginaire (Zdravý nemocný). Navíc byl stále terčem neutuchající kritiky ze strany 
církve, lékařů či preciózní aristokracie.71

V poslední ze svých her Le Malade imaginaire (Zdravý nemocný) ztvárnil Molière hlavní 
roli. Během třetí reprízy této hry se však v roli hypochondra Argona objevily opravdové 
příznaky jeho skutečné nemoci. Představení dohrál s vypětím sil,  byl odnesen do svého 
bytu  a tam v záchvatech  krvavého  kašle  pomalu  umíral.  U jeho  smrtelné  postele  byly 
pouze františkánky, jeho manželka Armanda zůstala v divadle. Když dorazila do bytu, byl 
Molière  již  mrtev.  Než  zemřel,  jeho  sluhové  dali  poslat  pro  kněze,  ale  ten  odmítl 
k Molièrovu lůžku přijít, stejně jako další kněz, ke kterému se obrátili poté. Molière byl 
totiž herec, komediant, tedy člověk vyobcovaný z církve. Existují teorie, že si tak církev 
vyřizovala s Molièrem účty, což nemůžeme prokázat ani vyvrátit, nicméně oba kněží spíše 
jen respektovali rozhodnutí arcibiskupa o exkomunikaci herců z církve. Žádný herec tehdy 
nesměl být pohřben do svěcené půdy, pokud se před smrtí své profese nevzdal. Tak učinila 
před svou smrtí například Madeleine Béjartová.72

S tím  se  ale  Armanda  nehodlala  smířit  a jednala  nejprve  s arcibiskupem,  nakonec  se 
odvážila  jít  za  samotným Ludvíkem XIV.  a požádat  ho  o pomoc.  O této  audienci  toho 
mnoho nevíme,  ale  zřejmě díky králi  bylo nakonec povoleno pochovat  Molièra  v zemi 
u kostela  Svatého Eustacha.  Muselo to  však proběhnout  bez církevního obřadu a tajně, 
uprostřed noci.73

68 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 152
69 Kučera, J. P.: op. cit., s. 165-166
70 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 118
71 Brett, V.: op. cit., s. 194-196
72 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 262
73 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 380
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2.1.2 Molière herec a dramatik

Molière své nadaní pro herectví a divadelní tvorbu zřejmě zdědil po svém dědečkovi, otci 
jeho matky, Louis de Cressé, který byl sám autorem divadelních her. Navíc malého Jean-
-Baptistu s sebou bral do divadla, čímž od raného dětství živil jeho zájem o drama. To se 
však nesetkalo s kladnou odezvou ze strany jeho otce, který věřil, že jeho syn bude kráčet 
v jeho stopách coby královský čalouník. Jak bylo řečeno, situace se změnila během jeho 
cesty po jižní Francii, kde potkal herečku Madeleine Béjartovou. I díky tomu bylo roku 
1643 založeno první Molièrovo divadlo,  L'Illustre théâtre (Skvělé divadlo). Členy tohoto 
spolku byli kromě Jean-Baptisty především Madeleine Béjartová (1618-1672), její bratr, 
sestra a několik dalších herců,  například Charles Varlet,  známý jako La Grange (1635-
1692).

L'Illustre théâtre nejprve hrálo pouze tragédie, od současných autorů jako Jean Mairet, Jean 
de Rotrou, Pierre Corneille, Pierre du Ryer, Tristan L'Hermite nebo Jean Magnon.74 Hry 
byly poměrně úspěšné, přesto byli  ale členové společnosti nuceni vypůjčit si peníze na 
provoz divadla. Postupně se dostali do velkých finančních potíží, kvůli kterým byl Molière 
dokonce  uvězněn.  Po  jeho  propuštění  z vězení  pro  dlužníky  se  s členy  tou  dobou  již 
bývalého divadla L'Illustre théâtre přidal ke skupině kočovných herců a vydali se společně 
na venkov.

Tato divadelní společnost se objevila například v Bordeaux, Toulouse, Nantes, Narbonne 
nebo Montpellieru.  První  větší  úspěch společnost  sklidila  v Lyonu,  který byl  v té  době 
finančním a kulturním centrem jihu Francie, druhým nejvýznamnějším městem země. Byl 
také místem, kde bylo populární italské divadlo, a právě jím se nechal Molière inspirovat, 
když vytvářel hru  L'Étourdi, ou les Contretemps  (bývá překládáno jako  Ztřeštěnec  nebo 
Popleta aneb Láska s překážkami).  Právě v Lyonu získala společnost první větší  ohlas. 
Později se jí podařilo uspět i na jiných místech francouzského jihu. Skupina se zde dostala 
pod ochranu knížete Contiho a soubor přijal název  Troupe de Monseigneur le prince de  
Conti (Soubor pana knížete Contiho).75 To však bylo ještě před Contiho obrácením se na 
víru.

Během svého pobytu na venkově Molière vytvořil několik her, s jejichž pomocí si jeho 
divadelní společnost získala velkou oblibu. Většina z textů se ale nedochovala, z některých 
známe  pouze  názvy,  jako  například  Le  Docteur  pédant  (Pedantský  doktor) nebo  Le 
Docteur  amoureux  (Zamilovaný  doktor),  jiné  známe  pouze  z opisů,  pravděpodobně  od 
herců nebo diváků, jako například frašku La Jalousie du Barbouillé (Žárlivý Petřík, kolem 
roku  1650)  či  Le  Médecin  volant  (Létající  lékař).  Hry  byly  také  inspirovány italskou 
commedií  dell'arte,  ale  Molièrovo  autorství  u nich  nebylo  nikdy  zcela  prokázáno.76 

U následujících her již ale o Molièrově autorství není pochyb. Vytvořil například Le Dépit  
amoureux  (Hoře  z lásky) nebo  výše  zmíněnou  veršovanou  komedii  L'Étourdi,  ou  les  
Contretemps (Ztřeštěnec nebo Popleta aneb Láska s překážkami).

Po  nějaké  době  se  skupina  rozhodla  vrátit  se  do  Paříže,  kde  se  již  o jejich  úspěchu 
proslýchalo, a na pozvání Filipa Orleánského se vydali  zpět do hlavního města. V říjnu 
1658  vystoupila  před  králem  a jeho  dvorem  s Corneillovou  tragédií  Nicomède 
(Nikomedes), kterou s královským svolením následovala jedna z jejich vlastních krátkých 
frašek,  Le Docteur amoureux (Zamilovaný doktor).  Tato hra se králi natolik zalíbila, že 

74 Lafenestre, G.: Molière, Hachette, Paříž 1940, s. 15
75 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 50
76 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 52
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umožnil Molièrovi hrát v paláci Petit Bourbon (Malý Bourbonský palác. V té době v Paříži 
existovala dvě velká stálá divadla,  Hôtel de Bourgogne (Burgundský palác),  ve kterém 
byly hrány především tragédie, a Théâtre de Marais (Divadlo v Marais), kam diváci chodili 
zhlédnout  hlavně pastorální  komedie  a tragikomedie.  Petit  Bourbon (Malý  Bourbonský 
palác) byl místem, kde sídlili italští herci, kteří hráli komedie a frašky v duchu commedia 
dell'arte. A právě na tomto místě hrála střídavě i Troupe de Monsieur.

První  hrou  vytvořenou  v Paříži  byla  komedie  Précieuses  ridicules  (Směšné  preciózky). 
Tématem této komedie byla preciozita, což byla společenská tendence nejvyšších vrstev 
obyvatelstva,  nejprve  pouze  z řad  aristokracie,  později  také  z vrstvy  bohaté  buržoazie, 
kterou popisuje předchozí kapitola této práce. Hra byla velmi úspěšná u různých vrstev 
obyvatelstva, jak aristokracie tak měšťanů. Další divadelní hrou byla komedie Sganarelle,  
ou  le  Cocu  imaginaire  (Sganarel  neboli  Domnělý  paroháč).  Mnoho  prvků  se 
v Molièrových hrách opakuje, ať již se jedná o témata, postavy, či předmět kritiky. A tak se 
i Sganarelle zabývá  otázkou  postavení  žen  v měšťanské  společnosti  a také  tato  hra  je 
kritikou preciozity.

Úspěch divadelních inscenací byl však náhle přerušen, protože byl bez ohlášení zbourán 
divadelní sál v Petit-Bourbon, a Molière a jeho společnost tak přišli doslova o střechu nad 
hlavou,  alespoň co  se  divadla  týče.  Záhy nato  jim však sám král  nabídl  jiný sál,  a to 
dokonce v Palais royal (Královské rezidenci). Ten byl však v té době ve velmi špatném 
stavu a bylo nutné ho opravit,  a to na náklady divadelní společnosti.  Urychlení bourání 
paláce Petit-Bourbon právě v tuto dobu a hlavně bez varování bylo zřejmě dílem největší 
konkurence této společnosti, herců z Palais de Bourgogne. Ti se také v době rekonstrukce 
sálu v Palais royal snažili nalákat herce z Troupe de Monsieur, aby se přidali k nim, avšak 
bez úspěchu. Namísto odchodu do Burgundského paláce se herci snažili vydělávat peníze 
pořádáním soukromých představení, navíc dostali peněžitý dar od krále, který jim pomohl 
překonat toto těžké období.

V této době Molière napsal další hru,  Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux (Don  
Garcia Navarský aneb Žárlivý princ). Tato hra žánrově vybočovala z jeho díla a nebyla 
příliš  kladně  přijata.  Proto  byla  další  hra,  L'École  des  maris  (Škola  pro  muže),  opět 
„typická  molièrovská  komedie,  vycházející  z tradic  francouzské  frašky,  obohacené 
o některé prvky italské komedie a čerpající náměty ze současného života.“77

Poté,  co  byl  Fouquet  jmenován  vrchním správcem financí,  uspořádal  výše  zmiňované 
slavnosti ve Vaux-le-Vicomte, během kterých vystoupila i Molièrova divadelní společnost 
s novou  hrou  na  Fouquetovu  objednávku.  Jednalo  se  o hru  Les  Fâcheux (Protivové), 
napsanou za velmi krátkou dobu. Přesto však velmi pobavila královský dvůr, pozvaný na 
slavnosti ve Vaux.

Následující tvůrčí období nebylo snadné, protože se u Molièra začaly objevovat symptomy 
tuberkulózy  a jeho  nepevné  zdraví  ztěžovalo  a zpomalovalo  psaní  dalších  her.  Přesto 
dokončil další komedii L'École des Femmes (Škola pro ženy). Tuto hru věnoval manželce 
svého ochránce, vévody Orleánského, Henriettě Anglické, která se později stala kmotrou 
Molièrova  prvního syna.  Hra  měla  opět  veliký  úspěch  u dvora  i ostatního  publika,  ale 
nevyhnula  se  kritice  ze  strany  konkurence  a salónů.  Vytýkána  jí  byla  především 
„nemorálnost,  dvojsmyslnost  a neuctivé  narážky  na  náboženství.“78 V této  době  začal 
dlouhodobý spor mezi Molièrem a jeho odpůrci a konkurenty. Molière na kritiku reagoval 

77 Brett, V.: op. cit., s. 76
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vydáním polemické hry La Critique de l'École des femmes (Kritika Školy pro ženy). Tuto 
hru  se  Molière  odvážil  uvést  pouze  s vědomím  podpory  dvora,  vyjádřenou  navíc 
přidělením královské penze.

La Critique de l'École des femmes pochopitelně nenechala Molièrovy odpůrce klidnými 
a tak bylo vydáno několik pamfletů a her, jako reakce na tuto hru. Uveďme například hru 
od Donneau de Visé Zélinde ou la Véritable critique de l'École des femmes et Critique de  
la Critique (Zelinda aneb Skutečná kritika Školy pro ženy a Kritika Kritiky) nebo hru od 
Edme Boursaulta Le Portrait du peintre ou la Contreritique de l'École des femmes (Portrét  
malíře  aneb  Protikritika  Školy  pro  ženy).  Molière  opět  záhy  zareagoval,  tentokrát 
polemikou  L'Impromtu  de  Versailles  (Versailleské  impromptu).  Po  utichnutí  sporu 
o L'École  des  Femmes se  Jean-Baptiste  pustil  do  další  hry  na  objednávku  krále,  Le 
Mariage forcé (Svatba z donucení). Hra se stala součástí dalších velkolepých slavností.

Další  významnou  etapou  Molièrovy  tvorby  byla  práce  na  slavnostech  pořádaných  ve 
Versailles roku 1664, Les Plaisirs de l'Île enchantée (Slasti čarovného ostrova). Jednalo se 
o komplikovaný  soubor  hudby,  tance,  divadelních  představení  a hostin.  Součástí  byl 
i majestátní  průvod účastníků  slavností.  Ludvík  se  samozřejmě také  objevil  v průvodu, 
v třpytivém a diamanty zdobeném kostýmu, na koni, jehož postroj byl neméně blyštivý. 
A možná právě  v této  chvíli  získal  král  nové přízvisko,  Král  Slunce:  „Když  jel  kolem 
bohatě zdobených tribun, ukázal jeden pochlebník z řad hodnostářů… na svého vladaře 
a řekl: Ukazuje slunci celou svou tvář. Je to Král Slunce!“79 Jako další součást slavností 
Molière vytvořil pastorální komedii La Princesse d'Élide (Princezna z Elidy).

Slavnosti trvaly sedm dní, během kterých Molièrova společnost zahrála několik svých her, 
včetně hry Tartuffe, která se zapsala do dějin divadelní tvorby jako jedna z nejzdařilejších 
her francouzského klasicismu.  Tartuffe byl zlomovým dílem, za nějž musel autor tvrdě 
bojovat  a obhajovat  ho.  Molière  byl  přesvědčen  o jeho  kvalitách,  ale  pro  svůj  přísně 
kritický pohled na společnost, hlavně na falešné svatouškovství a pokrytectví, si vysloužila 
dosud největší odpor a kritiku ze strany Molièrových odpůrců. Spory o Tartuffa a střídavé 
zákazy a povolování této hry se táhly několik let.

Po opakovaných zákazech této hry bylo pro udržení fungování herecké společnosti třeba, 
aby rozšířila svůj repertoár o novou pěti-aktovou komedii. Autor si proto vzal v té době již 
známé a oblíbené téma mladého libertina Dona Juana. Nově vzniklá prozaická komedie 
Dom Juan ou Le Festin de pierre (Don Juan aneb Kamenná hostina) měla v Palais Royal 
premiéru v únoru 1665. I přesto, že hra měla opět velký úspěch u publika, autor hru po 
několika představeních stáhl z repertoáru a za svého života ji už nikdy neuvedl. Bylo to 
pravděpodobně na doporučení krále, na kterého vyvíjelo tlak mnoho Molièrových odpůrců, 
ale tento důvod se nikdy neprokázal.80

Bylo to těžké období v Molièrově osobním životě, vzhledem ke své nemoci a neshodám 
s manželkou.  Přesto  mu  král  potvrdil  svou  přízeň  tím,  že  oficiálně  přijal  Molièrovu 
divadelní skupinu pod svůj patronát a propůjčil ji nové jméno,  Troupe du roi au Palais-
-Royal (Králův soubor v Královské rezidenci). Na královu objednávku pak Molière napsal 
další frašku, baletní komedii  L'Amour médecin (Láska lékařem). Důsledkem uvedení této 
hry bylo, že si Molière proti sobě poštval další skupinu lidí, tentokrát lékařů, kteří se stali 
terčem jeho ostré kritiky.

Na  rozdíl  od  této  lehké  a dějově  jednoduché  komedie  vznikla  o rok  později  hra  Le 
79 Menzel, G. W.: Molière a jeho komedianti, Jiskry, Praha 1979, s. 314
80 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 153
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Misanthrope (Misantrop), které byla mnohem složitější a myšlenkově hluboká. Pro svůj 
zvláštní charakter, myšlenkovou složitost a hlavně díky nedostatku komična byla tato hra 
přijata s rozpaky. Diváci ji většinou nepochopili, i když aristokracie ji hodnotila kladně, 
především pro její formu. Zájem o hru však netrval dlouho, takže ji Molièrova společnost 
začala  hrát  společně  s další  hrou,  aby  zvýšila  návštěvnost.  Touto  další  hrou,  opět 
odlehčenější a fraškovitou byla hra Le Médecin malgré lui (Lékařem proti své vůli). Tato 
komedie  kontrastovala  s Misantropem  i tím,  že  je  naopak  jednou  z nejveselejších 
Molièrových her. Hlavně proto se zřejmě hra stala oblíbenou, ale někteří Molièrovi přátelé, 
např. Boileau, nechápali, že „něco tak obhroublého mohl stvořit autor Misantropa.“81

Následující  rok  se  Ludvík  rozhodl  uspořádat  další  velkolepé  slavnosti,  tentokrát 
v zahradách zámku Saint-Germain-en-Laye,  které  definitivně  ukončily smutek po smrti 
královy matky. Co do velkoleposti se měly slavnosti vyrovnat Versailleským slavnostem 
Les Plaisirs de l'île enchantée, konaným v roce 1664. Organizací byl pověřen pochopitelně 
Molière, který měl přispět také tvorbou hned několika nových her. Ty se staly součástí 
celého  kulturního  programu  nazvaného  Le  Ballet  des  Muses  (Balet  múz).)82 Během 
slavností byla uvedena pastorální komedie Mélicerte, v níž poprvé vystoupil i nový, teprve 
třináctiletý  herec  souboru  André  Baron.  Byl  to  sirotek,  kterého  se  Molière  ujal 
a vychovával ho téměř jako syna. Jelikož Molièrův pravý syn zemřel, André byl tím, kdo 
po Molièrově smrti následoval jeho stopy a převzal jeho role v souboru, počínaje Arganem 
v Le  Malade  imaginaire (Zdravý  nemocný).83 Další  ze  série  her  napsaných  pro  tyto 
slavnosti byla jednoaktová komedie  Le Sicilien ou L'Amour peintre (Sicilián aneb Láska  
malířem).

Tou  dobou  se  Molière  znovu  pokusil  dosáhnout  povolení  Tartuffa,  začal  hru  hrát 
v upravené verzi pod názvem  Panulphe, ou l'Imposteur (Panulf neboli Podvodník). Přes 
veškerou snahu byla hra opět zakázána. Molière byl rozhořčený a zavřel svou divadelní 
scénu na dlouhých sedm týdnů. Mezitím však dokončil novou komedii, která nesla název 
Amphitryon (Amfitryon). Její inspirací byla antická mytologií a římský dramatik Plautus.84

Ještě v témže roce, tedy 1668, napsal Molière hru o měšťanovi, který se přiženil do bohaté 
šlechtické rodiny. Hra nesla jméno George Dandin, ou le Mari confondu (překládá se jako 
Jíra  Dandin,  Jiří  Danda nebo  dokonce  Jiří  Dudek,  s podtitulem  Napálený  manžel  či 
Chudák manžel). Je až podivuhodné, jak tvůrčí a plodné bylo toto období Molièrova života 
i přesto, že se na něm podepisoval špatný zdravotní stav a dlouhodobé vyčerpání. Co se 
týče divadelního úspěchu, minulá krize byla překonána a divadlo i jeho pokladna se opět 
zaplňovala.  V té  době  také  vznikla  jedna  z nejhranějších  Molièrových  her L'Avare 
(Lakomec),  jejíž  premiéra  se  konala  roku  1668.  V době  svého  vzniku  však  L'Avare  
(Lakomec) nebyl považován za mistrovské dílo, v Palais Royal měl pouze dvacet repríz. 
Premiéra přinesla nejnižší tržbu ze všech Molièrových her a kvůli nízkým příjmům bylo 
brzy  třeba  hru  stáhnout  z repertoáru  a nahradit  ji  jinou,  která  by  opět  zvedla  zisky.85 

Oblíbenost této hry stoupala až v pozdější době a v současnosti je jedním z nejhranějších 
Molièrových kusů.

Vzhledem k neúspěchu hry  L'Avare (Lakomec) u pařížského publika se Molière věnoval 
především  hrám,  které  si  u něj  objednával  Ludvík  XIV.  Vznikla  tak  baletní  komedie 

81 Kučera, J. P.: op. cit., s. 185
82 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 127
83 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 186-187
84 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 129-132
85 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 205
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Monsieur  de  Pourceaugnac  (Pán  z Prasečkova),  napsaná  za  velmi  krátkou  dobu  pro 
pobavení dvořanů během dalších dvorních slavností, tentokrát na zámku Chambord v roce 
1669.  86 Série  baletních  komedií  pokračovala  hrou  Les Amants  magnifiques  (Velkolepí  
milenci), kterou Molière napsal při příležitosti slavností v Saint-Germain-en-Laye v roce 
1670.

I další  komedie  vnikla  na  základě  královské  objednávky,  ale  na  rozdíl  od  většiny  her 
psaných  tak,  aby vyhovovaly  královskému vkusu,  měla  úspěch  i u pařížského  publika. 
Byla to hra  Le Bourgeois gentilhomme (Měšťák šlechticem).  Psal ji  v době,  kdy byl ve 
Francii  vyhlášen  smutek  po  náhlé  smrti  královy  švagrové  Henriette  Rakouské.  Podle 
králova přání musel Molière do hry zakomponovat turecké prvky, protože Ludvík chtěl 
zapůsobit na tureckého vyslance, který byl v Paříži a účastnil se i představení. Tou dobou 
se Francie snažila o navázání spolupráce mezi Osmanskou říší a Francií.87

Králova obliba v pompézních slavnostech stále stoupala a tak si u Molièra objednal další 
baletní hru, do které navíc investoval nemalou finanční částku. Představení  Psyché  byla 
součástí  programu slavností  v sále paláce v Tuileries.  Jak již bylo zmíněno, na této hře 
spolupracoval s Pierrem Corneillem, který dílo převedl do veršů. Téhož roku 1671 Molière 
vytvořil komedii, která byla opět inspirována francouzskou fraškou a italskou commedia 
dell'arte. Na divadelní scénu se tak dostala tříaktová komedie  Les Fourberies de Scapin  
(Skapinova šibalství).

Hra  La  Comtesse  d'Escarbagnas  (Hraběnka  z Nouzova) je,  aniž  by  to  Molière  mohl 
předem vědět, poslední hrou, kterou napsal na královu objednávku. Byla vytvořena jako 
součást oslav druhé svatby králova bratra, která se konala v prosinci 1971. Monsieur, který 
držel ochranou ruku nad Molièrem a jeho společností v jejich začátcích v Paříži, se oženil 
s německou princeznou falckou. K oslavám Molière vybral několik svých starších her jako 
Psyché, Georges Dandin, La Pastorale comique nebo Le Bourgeois gentilhomme.88

Poté se soustředil na dokončení a zdokonalení komedie zcela jiného charakteru, mnohem 
propracovanější  v tom  smyslu,  že  měla co  nejvíce  odpovídat  estetickým  pravidlům 
klasicismu. Řeč je o jeho jeho předposlední hře, Les Femmes savantes (Učené ženy).89 Tato 
hra byla dokončena již roku 1670, ale upravována byla až do své premiéry roku 1672.

Na začátku roku 1673 vzniklo jeho další skvělé, bohužel však poslední, dramatické dílo, 
Le  Malade  imaginaire  (Zdravý  nemocný). Premiéra  tohoto  díla  byla  tentokrát  v Palais 
Royal,  ne na královském dvoře.  To bylo znemožňeno královským skladatelem Lullym, 
který se cítil podveden, protože ho Molière nepožádal o napsání hudby, jak tomu bylo při 
tvorbě  většiny jeho dřívějších  her.90 Během třetí  reprízy hry  Le Malade imaginaire se 
radikálně  zhoršil  Molièrův  zdravotní  stav  a musel  být  odnesen ze  scény na  lůžko.  Na 
divadelní jeviště už se nikdy nevrátil, protože záhy zemřel.

86 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 164
87 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 218
88 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 376
89 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 186
90 Brett, V.: op. cit., s. 198
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2.2 Analýza Molièrova díla na základě hlavních prvků

2.2.1 Typologie her dle žánrů

Žánrově se dá drama rozdělit  na dvě hlavní  kategorie,  tragédii  a komedii.  Jak již bylo 
řečeno, tragédie byla tradičně považována za vyšší, nadřazenější styl, než komedie, která 
měla  sloužit  jen  pro  pobavení.  Od  toho  se  odvíjela  i forma  divadelních  her  a tomu 
odpovídající výběr slovní zásoby. Rozlišujeme proto le haut style (styl vysoký, vznešený) 
a le style comique (styl komický).91 Molière je známý pro své komedie, ale na počátku své 
herecké dráhy hrál hlavně tragédie. Repertoár souboru L'Illustre théâtre se skládal pouze 
z tragédií, avšak ne autorských, ale od jiných soudobých autorů, například Pierra Corneille, 
od  kterého soubor převzal  tragédii  Nicomède,  se  kterou poprvé  předstoupil  před  krále 
Ludvíka XIV.

Molière chtěl dělat velké, vysoké divadlo, ale jeho inscenace tragédií nebyly nikdy příliš 
úspěšné. Postupně došel k názoru, že i komedie může být „velká“, tedy na výborné úrovni, 
vznešená,  zabývající  se  vážnými  tématy,  a že  může  mít  vysokou  uměleckou  úroveň. 
Nejprve se vydal na francouzský venkov, aby si vydělal na živobytí. Během svých cest po 
venkově se zaměřil na lidové frašky a drobné komediální aktovky. S těmi měl jeho soubor 
úspěch hned od počátku.

Lidová fraška je divadelní útvar, který se vyvinul v lidových vrstvách a nikdy neaspiroval 
k tomu,  aby se  stal  vysokým divadelním žánrem.  Proto  je  často  spojena  s „groteskní, 
šaškovskou komikou,  s obhroublým smíchem a málo  vytříbeným stylem.“92 Molière  se 
lidovými  fraškami  nechal  často  inspirovat,  čímž  se  snažil  navázat  na  tradice  lidové 
francouzské dramatické tvorby období středověku. Nepsal však „čisté“ frašky, inspirace 
jeho  her  lidového  charakteru  byla  většinou  dvojí.  Tou  druhou  inspirací  byla  italská 
commedia dell'arte. Pro tuto divadelní formu z 16. století je charakteristická „kolektivní 
tvorba herců, kteří gestickou a slovní improvizací vytvářejí představení podle osnovy, jež 
je  vždy  velmi  stručná…  a není  autorským,  předem  vytvořeným  a hotovým  dílem.“93 
Commedia dell'arte je založena na improvizaci a hereckém umění. Obojí tvořilo důležitou 
součást  Molièrových  prvotin.  Nejvýrazněji  se  inspirace  lidovou  fraškou  a commedií 
dell'arte  projevovala  na  počátku  Molièrovy  tvorby.  Těmito  styly  inspirované  hry  byly 
především  jeho  první  komedie,  se  kterými  uspěl  na  francouzském  venkově  jako  Le 
Médecin volant nebo La Jalousie du barbouillé.

Commedia dell'arte dala vzniknout mnoha postavám, které nosily typické, výrazné masky. 
Některé z postav téměř zlidověly, například Harlekýn nebo Scapino. Druhý jmenovaný byl 
také převzat Molièrem při tvorbě Les Fourberies de Scapin (Skapinova šibalství). Tato hra 
patří  do žánru  situační  (zápletkové)  komedie,  zdůrazňuje tedy děj  a zápletku  na úkor 
hloubky postav. Je to tříaktová prozaická hra, při jejíž tvorbě autor čerpal hned z několika 
zdrojů,  konkrétně  z komedie  Formion antického  dramatika  Terentia,  francouzského 
divadelníka a iluzionisty Tabarina,  ale také z vlastní hry  Gorgibus v pytli,  která se však 
nedochovala.94 Scapin je postava, která dělá čest svému jménu. Jméno Scapin vzniklo na 
základě  italského  scappare  (francouzsky  échapper,  uniknout),  a jeho  představitel  je 

91 Černý, J.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti: Baroko a klasicismus, H&H, 
Jinočany 2005, s. 330

92 Pavlis, P. a kol.: Divadelní slovník, Divadelní Ústav, Praha 2003, „Fraška“, s. 158
93 Pavlis, P. a kol.: op. cit., „Commedia dell'arte“, s. 42
94 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 179

34



intrikán, který dovede uniknout a vymotat se z každé složité situace. Jeho šibalstvím, jinak 
řečeno kličkami, lží a podvody, dokáže pomoci dvěma zamilovaným mladým lidem tím, že 
přesvědčí jejich lakomé měšťácké otce, aby dali svolení k svatbě podle jejich volby a dali 
jim také peníze. Navíc Scapin dosáhne vlastní malé pomsty na jednom z otců, Gerontovi, 
kterého pomocí lsti přiměje, aby se ukryl v pytli, a pak ho sám spráská holí.95 Dalo by se 
očekávat, že tato hra nebude bavit šlechtu, kterou lidové frašky příliš neoslovovaly, ale že 
uspěje u publika v Palais  Royal.  První část  byla  pravdou, aristokracii  skutečně tato hra 
nenadchla,  ale  překvapivě  neplnila  ani  hlediště  Palais  Royal.  I přes  svou  fraškovitost 
a veselost,  Les Fourberies de Scapin se velkého úspěchu za Molièrova života nedočkala. 
Vkus obecenstva není ničím stálým, v této době lidé chtěli vidět spíše hry velkolepé, plné 
tance a hudby, po Molièrově smrti se ale obliba frašek do divadel vrátila.96

Inspiraci v lidové frašce měla například také hra Le médecin malgré lui (Lékařem proti své  
vůli),  která byla Nicolasem Boileauem kritizována za svou obhroublost.97 Najdeme v ní 
satirický  pohled  na  lékaře  a jejich  praktiky,  ale  i hrubiánství  a bití,  stejně  jako  vtip 
a směšné zápletky.

Protikladem těmto odlehčeným hrám s lidovou inspirací a důrazem na děj byly komedie 
komplikovanější  a formálně  propracovanější,  zdůrazňující  charakter  postav.  Takové 
komedie patří do žánru  charakterové komedie, která je zaměřena na hlavní postavu. Ta 
bývá velmi dobře vykreslena a reprezentuje určitou vlastnost nebo typ člověka.  Ostatní 
postavy i děj ustupují do pozadí, postavy bývají často ploché, aby umožnily hlavní postavě 
rozvinout se a projevit svůj charakter. Vzhledem k tomu bývají tyto hry po hlavní postavě 
často pojmenovány, jako například Molièrův Tartuffe, L'Avare (Lakomec), Le Misanthrope 
(Misantrop)  nebo  Le  malade  imaginaire  (Zdravý  nemocný)98 Charakterová  komedie  je 
žánrem, ve kterém byl Molière nejsilnější a proto se právě jmenované hry se řadí k těm 
nejlepším z her, které vytvořil.

Za  reprezentativní  příklad  komedie  charakterové  byla  zvolena  hra  L'Avare  (Lakomec).  
Stejně jako při tvorbě mnoha jiných komedií Molière čerpal z různých zdrojů. Vzorem hry 
L'Avare se opět stalo dílo od římského dramatika Plauta, hra Aulularia (Komedie o hrnci).99 

L'Avare je typickou měšťanskou prozaickou komedií plnou různých charakterových typů. 
Postavy jsou výborně prokreslené, jejich typické vlastnosti jsou zvýrazněny až karikovány.

Jméno Harpagon od dob této hry zlidovělo a stalo se synonymem lakomého a chamtivého 
člověka. Přesně takový byl i Molièrův Harpagon. Majetek a peníze jsou mu nadevše, na 
žebříčku důležitosti je klade i před vlastní rodinu. Má až chorobnou potřebu vlastnit a kupit 
majetek, trpí utkvělou představou, že ho všichni v jeho okolí chtějí připravit o to jediné, co 
má v jeho životě smysl, tedy o jeho peníze.  Ani další  postavy nejsou vyobrazeny příliš 
kladně, například Valér, nápadník Harpagonovy dcery, je pokrytecký a snaží se vetřít do 
Harpagonovy přízně, aby tak získal jeho dceru. Navíc Hapagonova vlastní rodina také není 
bezchybná, jeho syn Kleant i dcera Eliška se naučili otci lhát, klasické rodinné vazby jsou 
kvůli Harpagonově obsesi penězi narušeny a zpřetrhány.100 Vztah otce k dětem, stejně jako 
ke  své  vyvolené,  je  spíše jeho osobní  touhou vlastnit  a ovládat  druhého než  láskou či 
vzájemným citovým poutem. Když Harpagon zjistí, že zmizela truhlička s jeho cennostmi, 

95 Brett, V.: op. cit., s. 179-180
96 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 241
97 Kučera, J. P.: op. cit., s. 185
98 Hořínek, Z.: Kniha o komedii, Scéna, Praha 1992, s. 45
99 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 202
100 Kučera, J. P.: op. cit., s. 202
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je  naprosto  neschopný  ovládnout  své  emoce,  podezírá  všechny  kolem sebe  a je  zcela 
paralyzovaný. Rozuzlení situace v podobě příjezdu bohatého pána Anselma, který poznává 
své děti v osobách, které se zamilovali do Harpagonových dětí, je velmi nepravděpodobné, 
jakoby uměle vytvořené. Vše se tedy nakonec obrátí,  truhlička se navrátí Harpagonovi, 
jeho děti chystají svatbu a všichni jsou spokojení.

Tento  vykonstruovaný  a přesládlý  závěr  bychom však  neměli  Molièrovi  vyčítat.  Autor 
zřejmě  dobře  věděl,  proč  zvolil  tento  na  první  pohled  laciný  závěr  s pomocí  deus  ex 
machina. Možná, že to byl „jeden z Molièrových dramatických úskoků, kterým paroduje 
předepsané optimistické závěry her a hříček, které si u něho objednává král“101.

Velmi blízká tomuto žánru je také  komedie mravů,  která má širší  společenský rozsah, 
protože terčem kritiky není pouze konkrétní postava a její vlastnosti či chování, ale celá 
skupina lidí,  kterou postavy reprezentují.  Tyto hry jsou studií  společnosti,  jejích vrstev 
a chování lidí v určitém prostředí.102 Hry se tedy zaměřují na celou společnost, zahrnují 
širší kontext než charakterové komedie. Příkladem takového tématu je Molièrova kritika 
preciózní  společnosti,  a to  ve  dvou  hlavních  dílech  Les  Précieuses  ridicules  (Směšné  
preciózky) a Les Femmes savantes (Učené ženy), které byly blíže charakterizovány v rámci 
kategorie týkající se tematického členění her (viz níže).

Dalším komediálním žánrem, který reprezentuje Molièrovo dílo, je komedie konverzační 
(salónní). Jak napovídá název, tento žánr je založen na výlučně slovní komice, konverzační 
komedie je rozhovorem a polemikou, která víceméně postrádá děj, případně je děj odsunut 
do  pozadí.  Říká  se  jí  také  komedie  salónní,  protože  se  konverzace  odehrává  většinou 
v měšťanských salónech.  103 Tento žánr není pro Molièra zcela typický, reprezentují ho 
u něj především dvě hry, které vznikly jako reakce na kritiku a útoky na jeho hru L'Ecole  
des femmes (Škola žen).

L'Ecole des femmes (Škola žen) byla formálně pečlivě propracovaná tak, aby odpovídala 
požadavkům doby a mohla tak i svou formou konkurovat velkým klasicistním tragédiím. 
Jednalo se tedy o veršovanou komedie o pěti jednáních z měšťanského prostředí, ve které 
se objevuje téma manželství a práva žen na volbu svého budoucího manžela. I přes svou 
klasickou formu L'École des Femmes nabízí divákům i postavy podobné těm, které mohou 
znát z venkovských frašek,  jako postavy prostých venkovanů Georgette a Alaina.  I přes 
svojí  úspěšnost  u dvora  i veřejnosti  se  hra  nevyhnula  zmiňované  kritice.  Odpůrci  jí 
vytýkali „nemorálnost, dvojsmyslnost a neuctivé narážky na náboženství.“104

Molière tehdy píše konverzační hru La Critique de l'École des femmes (Kritika Školy pro  
ženy). Hra se odehrává v typickém pařížském salónu, hosté tam diskutují o Molièrově hře, 
mnozí  z nich  ji  kritizují,  jako například  pedant  Lysidas  nebo preciózka  Kliména.  Tyto 
postavy jsou však zesměšňovány pro své typické preciózní  chování  a myšlení.  Naopak 
postavy Uranie a rytíře Doranta se staví na stranu hry a skrze ně Molière tlumočí publiku 
argumenty, proč má mít L'École des Femmes své místo na pařížských jevištích. Už proto 
nás nepřekvapí, že roli Doranta hrál sám Molière. Polemizuje zde o některých klasicistních 
pravidlech jako je teorie tří jednot, či rozdělení divadelních her na vysoké, vznešené, tedy 
tragédie a nízké,  pouze zábavné  komedie.  Molière  se pokoušel  komedii  pozvednout  na 
stejnou  úroveň,  jakou  měly  podle  veřejnosti  a kritiků  tragédie  a tvrdil,  že  není  důvod 

101 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 368
102 Pavlis, Patrice a kol.: Divadelní slovník, Divadelní Ústav, Praha 2003, „Komedie mravů“, s. 228
103 Pavlis, P. a kol.: op. cit., „Komedie salonní“, s. 229
104 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 314
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k tomu, aby byly považovány za nízký žánr. Formuloval proto svá vlastní estetické zásady. 
Komedie má podle něj být zrcadlem společnosti, zobrazovat její nedokonalosti a neřesti 
přesně  takové,  jaké  jsou,  bez  ohledu  na  to,  jestli  je  to  v souladu  s etickými  nebo 
náboženskými  pravidly  doby.  Lidé  by  měli  být  zobrazováni  d'après  la  nature,  podle 
přírody,  tedy  tak,  aby  mohli  v komediích  najít  sami  sebe,  nebo  osoby  z jejich  okolí. 
Prohlašuje také, že „nejvyšším soudcem jeho tvorby je parter – demokratické publikum 
jeho divadla.“105

La Critique de l'École des femmes pochopitelně vyvolala další reakci ze strany odpůrců, 
bylo vydáno několik pamfletů a her, na které Molière opět reagoval v další konverzační 
komedii,  L'Impromtu de Versailles (Versailleské impromptu). V této hře herci Molièrovy 
společnosti  vystupují  sami  za  sebe,  jakoby  během  divadelní  zkoušky,  která  je  rušena 
různými  „protivy“.  V této  hře  ostře  vystupují  proti  kritice  Visého,  Boursaulta  a herců 
z Palais de Bourgogne. I přesto, že jmenovaní kontrují dalšími pamflety, o vítězi této bitvy 
není  pochyb.  „Bitva  zdravého  rozumu  a boj  za  satirickou  svobodu  je  definitivně 
vyhrán.“106

Dalším komediálním žánrem, který Molière použil, byla  hrdinská komedie. Tento žánr 
v Molièrově díle reprezentuje jediná hra, Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux (Don  
Garcia  Navarský  aneb  Žárlivý  princ).  Autor  se  rozhodl  zkusit  svůj  talent  v hrdinské 
komedii,  která  je  svým  charakterem,  tématem  a typem  dialogů  spíše  tragikomická. 
Hlavním tématem je láska a žárlivost,  hra  je plná dlouhých deklamací,  které  publikum 
nepřijalo příliš příznivě. I po opakovaném pokusu uspět s touto hrou na jevišti se nakonec 
Molière vrátil k žánrům, se kterým měl mnohem větší úspěch.

Velmi  oblíbeným  žánrem  doby  byla  také  pastorální  komedie,  a to  především 
v aristokratických kruzích. Pastorální komedie je hra, která „velebí prostý pastýřský život 
jako  prototyp  nevinné,  utopické  existence“107 Molière  také  několik  her  v tomto  žánru 
napsal, bylo to však na objednávku a nepovažoval je za umělecky dostatečně na výši. Na 
napsání pastorálních her měl Molière velmi málo času, a proto jsou napsány tak, aby co 
nejvíce vyhovovaly vkusu dvora, bez ohledu na to, že s největší pravděpodobností nebudou 
mít velký úspěch před běžným publikem v divadle v Palais Royal. Patří sem  Princesse 
d'Elide (Princezna z Elidy), jejíž představení proběhlo v rámci slavností „Plaisirs de l'Île 
enchantée“.  Molière  neměl  tento  druh umění  příliš  v lásce,  nepřipadalo  mu dostatečně 
přirozené a psal takové hry hlavně proto, aby si udržel přízeň krále, která pro něj a jeho 
společnost měla zásadní význam. Sám kritizoval svou hru  Princesse d'Elide (Princezna  
z Elidy) a tvrdil, že by „tento doják, napsaný pro tu urozenou lůzu od dvora s rozkoší ze 
svého  œuvre  vyškrtl“.108 Druhá  pastorální  komedie  byla  hra  s názvem  Mélicerte  
(Melicerta). Pastorální hry o lásce mezi pastýři byly oblíbené již od dob renesance. Obliba 
byla však velká pouze v aristokratických kruzích a na královském dvoře,  proto Molière 
Mélicerte  již po slavnostech nikdy nehrál a v Palais Royal ji vůbec neuvedl. Nahradil ji 
hrou obdobnou, která nesla název La Pastorale comique (Komická pastorála).

Poslední, přesto však důležitým žánrem, který je třeba zmínit, je nový žánr, comédie-ballet. 
Jak napovídá název, je to žánr synkretický, tedy spojující různé umělecké žánry, v tomto 
případě  komedii  a balet.  Baletní  složky  doplňují  divadelní  výstupy,  ale  přímo  se 

105 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 87
106 Lafenestre, G.: Molière, Hachette, Paříž 1940, s. 50 „La bataille du bon sens, la cause de la liberté 

satirique est définitivement gagnée.“
107 Pavlis, P. a kol.: Divadelní slovník, Divadelní Ústav, Praha 2003, „Komedie pastorální“, s. 229
108 Menzel, G. W.: Molière a jeho komedianti, Jiskry, Praha 1979, s. 318
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neprolínají, spíše se vzájemně střídají. Takových komedií Molière vytvořil několik, první 
a nejznámější z nich, Les Fâcheux (Protivové), byla vytvořena pro slavnosti ve Vaux-le-
-Vicomte.

Nebyla  to  tedy  typická  komedie,  spojovala  totiž  dvě  různé  oblasti,  divadlo  a hudbu. 
Rozhodně  sice  neodpovídala  klasicistním  pravidlům,  ale  tato  forma  má  své  kořeny 
v Antice a proto  měla  v době klasicismu kladný ohlas.  Tento  žánr  nalezneme v dobách 
klasické řecké komedie: „Míšení zpěvu, tance a komických scén se vyskytuje například 
v komedii  Aristofanově.“109 Tato hra se těšila u dvora velké oblibě,  a to nejen díky své 
různorodé formě, ale také díky samotnému tématu. Les Fâcheux je vlastně taková mozaika 
různých  postav,  jejichž  chování  je  určitým  způsobem  protivné.  Tyto  postavy  byly 
inspirovány konkrétními lidmi, kteří se tou dobou pohybovali na královském dvoře. Byli to 
lidé, kteří se zajímali o karban, souboje a preciózní debaty. Ludvík sám k této hře přispěl 
tím, že po představení Molièrovi doporučil dalšího „protivu“ ze svého vlastního dvora, 
který  podle  něj  v komedii  chyběl.  Od  té  doby  se  již  v této  hře  objevovala  postava 
náruživého lovce.

2.2.2 Typologie her dle formy (hry ve verších a v próze)

Klasifikace her podle jejich formy souvisí s předcházejícím členěním. Forma se totiž odvíjí 
od předchozího kritéria  –  žánru.  Přesto byla  forma zvolena  jako samostatné kritérium, 
protože volba stylu a jazykové formy hrála v období klasicismu velice významnou roli. 
Pod pojmem forma se  skrývá  mnoho aspektů,  na  první  pohled  nejpatrnější  rozdíly ve 
formě jsou mezi dramatem ve verších a dramatem v próze. Za účelem rozlišení formy byly 
Molièrovy nejdůležitější hry rozděleny na veršované a prozaické.

Není snadné zhodnotit důvody volby konkrétní formy u jednotlivých her. Obecně platí, že 
hlavním  hlediskem  u Molièra  bylo,  zda  měl  na  jednotlivé  hry  dostatek  času,  zda  se 
ztotožňoval s tématem a co pro něj tak která hra osobně znamenala. Řada her byla napsána 
ve  spěchu,  a tudíž  nebylo  časově  možné  zvládnout  hru  zveršovat.  Molière  však  vždy 
z estetického hlediska  stavěl  veršované  hry nad hry prozaické.  O tom svědčí  i fakt,  že 
u prozaických her často plánoval hru v budoucnu zveršovat, přestože se k většině z nich 
z časových důvodů už nikdy nedokázal vrátit.

Příkladem hry, která byla napsána ve velkém spěchu, byla  La Comtesse d'Escarbagnas  
(Hraběnka z Nouzova).  Je to spíše soubor několika scének, než plnohodnotná divadelní 
hra. Hlavní postavou je venkovská preciózka, která se snaží vyrovnat pařížské aristokracii. 
Hra není příliš formálně ani dějově propracovaná, protože na její tvorbu měl autor velmi 
málo času. Musela totiž být dokončena před zahájením slavnosti na počest králova bratra 
Filipa Orleánského a jeho novomanželky. Je pravděpodobné, že by Molière na hře později 
ještě  pracoval  a upravil  ji  před  tištěným vydáním,  ale  nikdy se  k ní  již  vrátit  nestihl, 
namísto toho pracoval na dalších hrách.110 Podobně na tom byla také hra Le Mariage forcé  
(Svatba z donucení). Byla opět napsána pro slavnosti, v rychlosti a tedy v próze, obsahuje 
ale veršovaná baletní čísla s hudbou od Jean-Baptiste Lullyho. Dvořané mohli na jevišti 
vidět i samotného krále, který zde vystupoval v roli Egypťana. „Vše je jedno velké divadlo. 
Sami  státníci  přecházejí  jen  z jedné  strany  na  druhou.“111 Tak  jako  většina  her  na 
královskou objednávku bavila tato hra dvůr, ale nebyla příliš oblíbená u publika v Palais 

109 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 80
110 Brett, V.: op. cit., s. 185
111 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 321
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Royal,  pro  které  autor  hru  musel  výrazně  pozměnit,  tedy  vypustit  baletní  čísla  a hru 
zásadně zestručnit.

Jednou  z nejkomplexnějších  a nejsložitějších  her,  které  kdy  Molière  napsal,  byl  Le 
Misanthrope  (Misantrop).  Je  to  hra,  ve  které  se  autor  snažil  realizovat  své  ambice 
k napsání  komedie  dodržující  estetické  normy  klasicismu,  která  by  zároveň  poskytla 
kritický obraz společnosti  a problémů své doby.  Projevila  se v ní  také autorova osobní 
krize  a životní  pesimismus.  Le  Misanthrope je  dodnes  považována  za  „nejzáhadnější“ 
z Molièrových  her.112 Záhadná  je  především  hlavní  postava  Alcest,  který  je  nazýván 
misantropem, tedy člověkem, který nenávidí lidi. Vnímal ho tak ale autor doopravdy? Není 
jasné,  jestli  skutečně  lidi  nenávidí,  nebo  je  to  spíše  idealista  a člověk,  který  mezi  lidi 
nezapadá,  nehodí  se  do  soudobé  společnosti.  A stále  nezodpovězenou  otázkou  je,  zde 
Molière chtěl Alcesta zobrazit jako postavu komickou nebo spíše tragickou.113

Ani Alcestův vztah k Celiméně, mladé dámě ze salónu, není zcela jednoznačný. On pohrdá 
pokrytectvím a kritizuje povrchnost salónní společnosti,  na druhou stranu se však dvoří 
právě  Celiméně,  která  tuto  společnost  ztělesňuje.  Alcest  se  snaží  Celiméně domlouvat, 
přesvědčit ji, aby přestala koketovat s jinými nápadníky a přestala mu lhát. Nakonec však 
rezignuje a rozhodne se pro jediné pro něj přijatelné řešení, tedy odejít z této společnosti, 
utéct  před  vším  do  ústraní  a pokusit  se  najít  místo,  kde  by  mohl  zůstat  slušným 
člověkem.114 Protikladem Alcesta je jeho přítel Filint, který je typem nazvaným honnête  
homme,  tedy  slušný  člověk.  Kučera  popisuje  Filinta  jako  člověka  s „erasmiánskou 
a montaignovskou uměřeností a smířlivostí“115. Je to pragmatická postava, která se naučila 
dělat  kompromisy a žít  v souladu se  společností  i přesto,  že  s mnohými  jejími  nešvary 
nesouhlasí. Opět je to ale postava ambivalentní, nevíme, zda autor Filinta chtěl vykreslit 
jako postavu kladnou, která našla způsob, jak žít v neupřímné společnosti a neztratit přitom 
své  kladné  vlastnosti,  nebo  naopak  jako  postavu  pokryteckou,  která  sice  společnost 
kritizuje, ale přesto žije stejně jako ona.

Misantrop  je sice komedie,  ale  má v sobě velmi málo komického, ze hry je spíše cítit 
rozhořčení a smutek, které s sebou nesla tato životní etapa autora. A tak místo „žlučovitého 
mrzouta“  je  Alcest  spíše  pesimistou,  který  je  „přesvědčený,  že  se  v dané  společenské 
a politické situaci  nikdy nedomůže svého práva a pravdy.“116 Celá komedie je  znatelně 
ovlivněna Molièrovými názory na život a společnost, životní pesimismus Alcesta tak byl 
jistě i pesimismem Molièrovým. Ani Filint však není postavou optimistickou, ten pouze 
reaguje na své přesvědčení, že společnost nelze ničím zlepšit, tím, že se rozhodl podřídit 
jejím konvencím namísto úniku, ke kterému se rozhodl Alcest. Autor si také uvědomoval, 
že společnost nezmění hlásáním mravních a filosofických zásad, ani útěkem na venkov. 
Zůstal na královském dvoře, aby se pokusil na společnost působit přímo z jejího středu 
a aby tak šířil své názory a svou vlastní filosofii.117

Z hlediska  veršovanosti  je  zajímavá  hra  Psyché,  která  byla  vytvořena  na  královu 
objednávku pro slavnosti, takže na ni opět nebyl dostatek času. Proto na této hře Molière 
spolupracoval s Pierrem Corneillem, který pro něj hru převedl z prózy do veršů. Inscenace 
hry byla velmi zajímavá, konala se v Palais de Tuileries, ve kterém bylo na svou dobu 
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nejmodernější technické vybavení, díky kterému mohli herci tvořit téměř dokonalé iluze. 
Tak se herci vznášeli na neviditelných strojích z divadelní oblohy nebo po ní pluli v loďce. 
Podobně se též objevovaly a opět mizely paláce a chrámy, před divákem se také otevřelo 
samotné  peklo.  Celkově  se  na  jevišti  vystřídalo  přibližně  tři  sta  osob,  tedy  herců, 
tanečníků, akrobatů a šašků.118

Z nejznámějších veršovaných her lze uvést ještě především Tartuffe, Le malade imaginaire  
(Zdravý nemocný), L'École des femmes (Škola žen),  Les femmes savantes (Učené ženy),  
Princesse d'Élide (Princezna z Elidy).  Naopak mezi Molièrovy nejznámější  hry v próze 
patří Les Précieuses ridicules (Směšné preciózky), Dom Juan ou Le Festin de pierre (Don  
Juan aneb Kamenná hostina),  L'Avare (Lakomec)  či  Le Bourgeois gentilhomme (Měšťák  
šlechticem).

2.2.3 Typologie her dle témat a prostředí

Z hlediska  obsahového  bylo  za  zvolené  kritérium zvoleno  téma a prostředí,  ve  kterém 
postavy  jednotlivých  her  vystupují.  Jedná  se  většinou  o postavy,  jejichž  charakter  či 
společenskou vrstvu autor volil ve svých hrách opakovaně. Prvním z okruhů postav byly 
měšťané, dalším preciózky a aristokracie, libertini, církev a v neposlední řadě lékaři.

Prvním z okruhů, odkud Molière čerpal své postavy,  byla  vrstva měšťanská.  Měšťané 
byli jedním z nejčastěji zařazovaných postav. Nebylo tomu tak však proto, že by k nim 
Molière  cítil  obdiv  či  náklonnost.  Naopak  se  mnozí  z nich  stali  terčem  kritiky,  a to 
především ti,  kteří  se neuměle snažili  dostat  mezi aristokracii  a ti,  jejichž myšlení bylo 
„měšťácky“ omezené.

Jako neznámější reprezentant hry zobrazující měšťanskou vrstvu byl zvolen Le Bourgeois  
gentilhomme (Měšťák šlechticem).  Byl  to  kasovní  úspěch,  který  bavil  šlechtu,  která  se 
smála napálenému měšťákovi, ale i měšťany, které zase bavily scény o chování šlechty.119 

Hlavní  postavou je měšťák,  který se pokouší dostat  mezi  šlechtice a napodobuje jejich 
chování,  oblékání  a mravy.  Pan  Jourdain  se  snaží  především  provdat  svou  dceru  za 
bohatého šlechtice. Jeho dcera Lucile a její nápadník Kleont ho však oklamou a namluví 
mu, že Kleont je synem tureckého sultána. Tím se otevírá prostor pro turecké prvky, které 
Molière do hry zařadil na královo přání. Těmito prvky byly především bohatě zdobené 
kostýmy, které se objevily během obřadu, při kterém byl pan Jourdain naoko povýšen na 
šlechtice s neexistujícím titulem s posměšným názvem mamamouchi.120 V této hře se navíc 
setkáme s různými  dialekty,  jsou  to  varianty tureckého jazyka  v rámci  tureckých scén. 
Dlouhou dobu byla některá použitá slova považována za smyšlená, ale v padesátých letech 
20.  století  získal  jeden novinář  informace o tom,  že  „tyto  turecké  takzvaně nesmyslné 
výrazy v Měšťákovi jsou ve skutečnosti vzaty z argotu tureckých námořníků z cařihradské 
čtvrti Pera a že to jsou velmi sprosté nadávky“.121

Další hrou o měšťanech byla  L'École des maris (Škola pro muže), komedie, která znovu 
naplnila divadelní sál po neúspěchu hrdinské komedie Don Garcie. Divák se znovu setkává 
s postavou Sganarela, a to v podobě typického konzervativního, omezeného měšťáka, který 
je konfrontován s postavou otevřeného a rozumného měšťana Arista.  Ale ani Arist není 
příkladem jakéhosi typu kladného měšťáka, v Molièrých hrách není příliš místa pro chválu 
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měšťanské  vrstvy.  „Měšťan,  kterého  Molière  předvádí  aristokratické  společnosti  je 
vždycky prostřední, není-li směšný… Pokud měšťák má svou měšťanskou ctnost, naučil se 
jí,  jako  starší  Arist,  někde  jinde.“122 L'École  des  maris je  hrou,  která  téměř  odpovídá 
pravidlům  klasicismu.  Ztrácí  se  prvky  fraškovitosti,  namísto  nich  je  příběh  jasný 
a jednoduchý,  navíc  je  stylově  čistá  a veršovaná.  Přesto  však  není  dokonale  v souladu 
s klasicistními pravidly, například tím, že nemá pět dějství, ale pouze dějství tři.123

V rámci této kategorie  je  třeba zmínit  ještě  hru  Georges  Dandin (Jíra Danda).  Hlavní 
postava,  George Dandin pochází  z měšťanské vrstvy a doufá,  že  se  dostane  do lepších 
kruhů díky svatbě se ženou z vysoké společnosti. Ožení se však s dcerou zkrachovalého 
šlechtice,  která se mu pouze vysmívá za jeho měšťáctví a hloupost a navíc ho podvádí 
s jiným šlechticem. Pohrdají jím i ostatní členové aristokracie a dávají mu najevo, že se 
měl „držet vlastního kopyta“ a ne se snažit vetřít do aristokratických kruhů.  124 Na závěr 
ještě  jmenujme  hru  Monsieur  de  Pourceaugnac  (Pán  z Prasečkova).  Na  této  hře  je 
zajímavá především hra s francouzským jazykem. Pán z Prasečkova pochází z měšťanské 
vrstvy a stává se terčem posměchu šlechty, která ho považuje za hlupáka z venkova i přes 
jeho snahu chovat se na úrovni. Nejkomičtěji působí jeho řeč, protože neovládá dvorskou 
francouzštinu, různě ji komolí a navíc používá také své nářečí. Autor ve hře využil různé 
regionální varianty francouzštiny, zaznívá zde například pikardština či gaskoňština.125

Dalším  okruhem postav  jsou  dámy z preciózních  salónů  zvané  preciózky.  Ty se  také 
objevují  hned  v několika  hrách.  První  z nich  je  Les  précieuses  ridicules  (Směšné  
Preciózky). Je  to komedie prozaická, za což byla kritizována, jelikož proto neodpovídala 
klasicistním  pravidlům,  která  kladla  velký  důraz  na  formu  literárních  děl.  V duchu 
klasicismu  tedy  kvalitní  současné  drama  musí  být  veršované.  Za  „preciózky“  byly 
označovány intelektuální ženy z vysoké společnosti,  které se shromažďovaly především 
v pařížských salonech. Diskutovaly tam o literatuře, umění, ale také o jazyce či lidských 
mravech.126 O fenoménu preciozity a jeho rozvoji jsem hovořila v první kapitole.

Dámy z preciózních salonů také pochopitelně často chodily do divadel a nechyběly tedy 
ani  na  premiéře  Précieuses  ridicules.  Tato  ostrá  kritika  se  u nich  rozhodně  nesetkala 
s pochopením a hned nazítří začaly dámy jednat. Díky jejich snaze bylo hned druhý den 
docíleno zákazu této hry. A rozhodně to nebyla jediná hra, kterou čekal zákaz, ani jediná, 
kterou si Molière získal odpůrce a vytvořil nepřátele. Molière měl však velikou výhodu – 
stal se oblíbencem Jeho Veličenstva a zřejmě s jeho přispěním bylo opět umožněno hru 
uvádět a bavit jí pařížské publikum. A publikum to bylo široké, tato hra oslovovala osoby 
z nejrůznějších  vrstev  společnosti.  Detailní  popis  preciózní  společnosti  byl  blízký 
především vyšším vrstvám společnosti, a proto si kromě odpůrců našel i vděčné publikum 
mezi aristokraty. Naopak svou formou se tato komedie podobala lidovým fraškám, což byl 
oblíbený žánr především nižších vrstev obyvatelstva. Zároveň však promlouvala i k vrstvě 
měšťanské, a to především zobrazením poměrů v měšťanských rodinách, a otázky práva 
žen vybrat si budoucího manžela. Rodina byla tehdy silně patriarchální, otec rozhodoval 
o všem, včetně budoucího života svých dcer.

Druhou  významnou  hrou  o preciozní  společnosti  je  veršovaná  pěti-aktová,  tematicky 
komplexní  hra  Les  Femmes  savantes  (Učené  ženy).  Byla  napsána  co  možná  nejvíce 
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41



v souladu  s estetickými  pravidly  klasicismu.  Autor  se  zde  vrátil  k tématu  preciozity 
a pařížských  salónů,  především o zájem jejich  členů  o vědu  a vzdělání.  Nebyl  to  však 
skutečný zájem o vědění a pochopení astronomie, filologie či filosofie. Preciózní dámy si 
spíše na učené hrály a tak jako o všem i o vědě vedly dlouhé na první pohled učené hovory 
a vyměňovaly si  navzájem komplimenty o tom,  jak jsou učené  a vzdělané.  Kritizována 
tedy nebyla  vzdělanost,  ale  to,  že  se  hosté  salónu  přetvařovali  a snažili  se  hrát  si  na 
vzdělance a chlubit se svým důvtipem a znalostmi.127

Molière se zabýval také tématem emancipace žen a jejich právem na vzdělanost. Jak se 
k ní ale sám staví, není zcela jednoznačné, ze všech postav se kritice nevyhne snad ani 
jediná.  Na jedné straně  jsou preciózky,  hlavně Filaminta,  která  chce  vypadat  vzdělaně 
a nezajímá se o žádné běžné, pro ni přízemní věci jako domácnost a rodina, na druhé straně 
stojí Jindřiska, pro kterou naopak žádná věda nestojí za povšimnutí, chce se pouze vdát 
a starat se o manžela.128 Oba extrémy jsou terčem kritiky, především výrazná emancipace 
je vnímána negativně, za což byl Molière kritizován už ve své době. Z našeho dnešního 
pohledu hra vyznívá anti-feministicky, protože podle Molièra „má žena právo žít podle 
přírody, ale její nárok na rovnost s mužem je směšný… Právo na lásku ano, ale ne právo 
popírat mužskou nadřazenost“129. Musíme si ale uvědomit, že v 17. století byla zcela jiná 
situace ve společnosti a žena emancipovanost se v té době objevovala výjimečně a proto 
byla zřídkakdy hodnocena kladně.

Tato  mravoličná  komedie  již  nevycházela  z tradice  lidové  frašky,  její  komičnost  měla 
základ spíše v konfliktu mezi city a myšlenkami, v jemné satiře a kritice morálky. Postavy 
této hry jsou velmi protikladné, především Filaminta, která ovládá svého manžela a řídí 
celou rodinu, a Jindřiška, která netouží po samostatnosti, ale po tom, aby mohla být řádnou 
a pečující  manželkou.  I přes  svou  formální  propracovanost  a také  hlubší  myšlenkový 
základ hra diváky do divadla příliš nepřivedla. Šlechtě byla tematika hry cizí a připadala jí 
málo  komická,  pro  měšťanstvo  byla  hra  zase  zřejmě příliš  složitá.  Zkrátka  očekávaný 
úspěch  hry  se  za  Molièrova  života  nedostavil.  Dnes  však  patří  k jeho  nejhranějším 
dílům.130

Do postav  řad  z vyšší  společnosti  patří  také  z vrstvy  aristokracie,  která  je  zastoupena 
v následující hře. Hra  L'Amphitryon (Amfitryon) je mytologická hra, napsaná na základě 
její  slavné  předlohy od starořímského dramatika  Plauta.  Její  postavy jsou navíc  římští 
bohové  jako  Jupiter  nebo  Merkur.  Je  ovšem  ostře  satiricky  a kriticky  zaměřená  proti 
mravům francouzské vysoké společnosti, především na královském dvoře a také mravům 
samotného Ludvíka XIV. Molière se však uvést takovouto kritiku nebál, protože krále již 
znal a dokázal odhadnout, kam až může ve své kritice zajít. Věděl také, že králův „smích 
bude více či méně rezignovaným přitakáním statu quo (sic)“131, tedy potvrzením toho, že 
terč  Molièrovy kritiky je  stylem doby,  na  kterém král  nemínil  (a Molière  nemohl)  nic 
měnit.  Ludvík  XIV. to  naopak vnímal  jako projev pocty,  jako „přirozenou dvořanskou 
ochotu a služebnost královského divadelníka“132.  Bylo to období, kdy král získal novou 
lásku, Madame de Montespan. Nelze tedy přehlédnout paralelu mezi Amfitryonem, jehož 
ženu svedl bůh Jupiter, a Monsieur de Montespan, který musel snášet vztah své manželky 
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s Ludvíkem. Svým komediálním charakterem a trefným popisem aristokratické společnosti 
se stal Amfitryon jednou z nejhranějších her až do poloviny 19. století. V pozdější době ji 
však v repertoáru nahradily jiné Molièrovy komedie a v dnešní době patří ke komediím 
hraným zřídkakdy. O aristokratické vrstvě je také dříve zmíněná Les Fâcheux (Protivové).

Zvláštní  skupinou ve společnosti  byly zastánci  libertinismu, o kterém jsem již hovořila 
v první kapitole. Nejslavnějším libertinem byl Don Juan, postava ze španělské hry od Tirsa 
de Moliny. Molière téma převzal a vytvořil hru  Dom Juan ou le Festin de Pierre (Don  
Juan  neboli  Kamenná  hostina).  Tato  hra  je  „formou  i obsahem  mnohotvárná,  složitá, 
komplexní  a je  tedy  naprostým  protikladem  dobového  klasicismu.“133 Základním 
pravidlem klasicismu byla jednota času, místa a děje. Tyto jednoty však rozhodně nejsou 
dodrženy, děj se odehrává během delšího časového úseku, a to na různých místech, nejprve 
v sicilském paláci, později na venkově, ve městě či v lese. Děj je také rozdělen na několik 
částí, nejprve se setkáváme s Don Juanem a jeho manželkou Elvírou, následně však tato 
dějová linie ustupuje do pozadí a Don Juan se vydává na venkov.134

Ve hře také najdeme mnoho různorodých postav. Don Juan je typický libertin, který se 
staví cynicky k pravidlům, manželství i věrnosti. Vysmívá se také morálce a náboženství. 
Don Juan je stavěn do protikladu se svým sluhou Sganarelem, který náboženství a morálku 
respektuje.  Dělá  to  však  spíše  ze  strachu  a pověrčivosti,  než  ze  svého  vnitřního 
přesvědčení.  Sganarel  měl  zřejmě pro  Molièra  velký  význam jako postava,  protože  se 
rozhodl  ji  sám  ztělesnit.  Mimo  dvě  hlavní  postavy  jmenujme  také  dvě  typické 
„husičky“z venkova, Kačenku a Karličku. Don Juan svede obě dvě a pohrává si s nimi tím, 
že  mezi  nimi  vyvolává vzájemné spory o něj.  Podstata  Sganarelovy povahy se projeví 
především  na  samém  konci  hry,  kdy  Don  Juan  dorazí  na  hostinu  ke  kamenné  soše 
Komtura, jehož v minulosti sám zabil. V této chvíli se za své chování propadá do pekla. 
Tady Sganarel nekomentuje situaci ani smutkem nad ztrátou svého pána, ani lítostí na tím, 
že se choval amorálně. Diváky nečeká ani dlouhý monolog o tom, co je správné, a že by 
lidé měli žít morálně a v úctě k Bohu. Sganarel totiž pouze sobecky lituje sám sebe a tím 
podtrhuje  komediální  charakter  celé  hry.  „Jeho  smrtí  každý  něco  získal,  jenom  já 
nešťastník  nedostanu žádnou náhradu.“135 Kadlecův  překlad  klade  ještě  větší  důraz  na 
materiálnost tohoto zvolání: „Jediný já nešťastník, ostrouhal! Ach můj plat, můj plat, můj 
plat!“136

Neslze opomenout ani další skupinu postav, které se v Molièrových hrách objevují, jednak 
představitelé  církve, ale hlavně osoby, kteří svou zbožnost jen předstírají a sledují pouze 
své  vlastní  zájmy.  Tuto  kategorii reprezentuje  hra,  za  kterou  musel  Molière  nejvíce 
bojovat,  Tartuffe.  Byla  to  dlouho  připravovaná,  nejprve  tříaktová  hra,  kterou  Molière 
předvedl na slavnostech ve Versailles. Svolení k představení komedie Tartuffe získal autor 
od krále, kterému zřejmě text tohoto díla již předem předčítal. Vzhledem k charakteru hry 
se dalo očekávat, že nalezne mnoho odpůrců a kritiků, přesto se Molière nemohl dočkat 
premiéry, jelikož věřil, že právě Tartuffe je nejlepší hrou, kterou dosud vytvořil.137 Tartuffe 
prošel během své existence mnohými úpravami a změnami. Hlavní postavou první verze 
byl pokrytecký kněz, který se snažil vetřít do přízně bohatého měšťana Orgona, získat ruku 

133 Brett, V: op. cit., s. 106
134 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 157
135 Tout Molière: Dom Juan; http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/dom_juan.pdf; 02/05/2012: „Voilà par sa 

mort un chacun satisfait… il n'y a que moi seul de malheureux, qui… n'ai point d'autre récompense.“
136 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 339
137 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 131
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jeho dcery a zároveň svést Orgonovu manželku. Tato předpremiéra ve Versailles bavila 
krále a také většinu jeho dvora, ale již tam si získala vlivné odpůrce. Jednou z osob, které 
hru hned na místě odsoudily, byla králova matka Anna Rakouská.138

Proti  Tartuffovi se rychle strhla vlna odporu, především v zastoupení dvou skupin. Jedna 
z nich se utvořila kolem královy matky, která odsuzovala králův životní styl plný hýření, 
zábavy a milenek. Anna Rakouská byla známá svou zbožností,  byla však tou dobou již 
nemocná, takže se král jejími radami již příliš neřídil. Další skupinou odpůrců byl  tajný 
náboženský  spolek  nazvaný  Compagnie  du  Saint  Sacrement (Společnost  Nejsvětější 
svátosti), který o přípravách této hry věděl předem a scházel se kvůli  Tartuffovi tajně již 
před jeho premiérou. Tato společnost měla v Paříži velkou moc, bojovala proti lidem, kteří 
se nehlásili ke katolické víře a také proti tomu, co považovali za úpadek mravů. Ve snaze 
„prohloubit  náboženský  život  Francouzů“  však  začali  zasahovat  do  životů  druhých. 
Někteří členové byli zaslepení a chamtiví a snažili se vloudit do rodin důvěřivých lidí coby 
directeurs de conscience (duchovní vůdci) a díky tomu tyto lidi ovládat stejně tak, jak to 
dělal Tartuffe.139 Není tedy divu, že ostře vystupovali proti této komedii, když se jich tak 
blízce dotýkala.  Hru kritizovali  především proto,  že hlavní postava byl kněz,  který byl 
pokrytecký a za víru pouze schovával svou skutečnou povahu. Proto byla hra označována 
za proti-náboženskou a Molière byl  obviněn z toho,  že uráží  církev a Boha samotného. 
Kritika byla tak silná,  že Ludvík XIV.,  pravděpodobně pod nátlakem své matky a také 
Compagnie du Saint-Sacrement, hru zakázal coby „urážlivou vůči náboženství“140.

I přesto  se  mohl  Tartuffe objevovat  v salónech a byl  několikrát  předveden před  králem 
a také  před  jeho  bratrem.  To  svědčí  o tom,  že  král  sám  proti  hře  nic  nenamítal,  ale 
podporoval Molièra pouze takto nepřímo, protože situace kolem „aféry Tartuffe“ byla stále 
rozvířená.  Hra byla brzy dokončena coby pětiaktová,  ale  texty původní,  tedy tříaktové 
verze, ani této novější verze se nedochovaly. Postavu kněze se Molière rozhodl nahradit 
postavou svatouška, který nebyl z řad duchovenstva. I přesto trvalo dlouhou dobu, než se 
tato komedie mohla objevit na jevišti Palais Royal. Molière se však nevzdával a neúnavně 
se  snažil  o povolení  Tartuffa.  Hru  upravil  a uvedl  ji  v Palais  Royal  pod  názvem 
L'Imposteur  (Podvodník),  hlavní  postavu  pojmenovat  Panulphe.  Bylo  to  v srpnu  1667, 
v době,  kdy Ludvík byl  mimo Paříž.  Bohužel  ji  ale  čekal  stejný osud jako původního 
Tartuffa.  Hra  byla  zakázána  hned  po  premiéře,  a to  předsedou  pařížského  parlamentu, 
Lamoignonem.  I přes  Molièrovy prosby svůj  názor  nezměnil,  a ani  král  hru  nepovolil, 
přestože  za  ním Molière  vyslal  svého dlouholetého spolupracovníka  herce  La  Grange. 
Tartuffe nebyl definitivně povolen až do února 1669. To se hra stala největším úspěchem za 
Molièrova  života,  co  do  oblíbenosti  hry  a naplněnosti  divadla  a tomu  odpovídajícím 
tržbám.141

Poslední okruh postav patří  lékařům, kteří se opakovaně objevují v Molièrových hrách. 
Jejich soudobé metody se staly terčem autorovy kritiky. Vzhledem ke své nemoci mu toto 
téma bylo blízké, protože se za svůj život setkal s různými lékaři. Patří sem například jedna 
z prvotin,  Le  médecin  volant  (Létající  lékař),  fraškovité  hra  Le  médecin  malgré  lui  
(Lékařem proti své vůli), nebo L'Amour médecin (Láska lékařem), což byla další comédie-
-ballet  na  královskou objednávku,  inspirovaná lidovou fraškou.  Vznikla  přepracováním 

138 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 327
139 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 132-133
140 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 332
141 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 138
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výše zmíněné hry, kterou tvořil během cest po venkově,  Le médecin volant.142 L'Amour 
médecin je  jednak  obrazem ze  života  měšťanstva,  ale  také  satirou  proti  neřestem této 
společenské  vrstvy,  jako  je  pedantismus  či  uctívání  dogmat  a skrývání  se  za  různé 
autority.143

V této souvislosti  je především třeba připomenout  Molièrovo poslední  dílo,  Le malade 
imaginaire  (Zdravý  nemocný). Je  to  velmi  ostře  kritická  proti-lékařská  satira,  která 
rozhodně nepřátelství  namířené proti  Molièrovi  nezmírnila,  spíše více rozjitřila.  Hlavní 
postavu Argona, kterou ztvárnil sám autor, je člověk, který se živí množstvím léků a trpí 
představou, že je na smrt nemocný. Jeho hypochondrie využívá téměř celá jeho rodina, 
kromě dcery Andělky, která ho má opravdu upřímně ráda. To Argan zjistí poté, co předstírá 
vlastní smrt a sleduje, jak na to kdo bude reagovat. Dojatý otec souhlasí, aby si Andělka 
vzala  svého  vyvoleného,  i když  předtím měl  pro  ni  vybraného  jiného  ženicha,  lékaře. 
Charakter této hry je spíše odlehčený, podobá se hrám z jeho mladých let. Opět tu brání 
mládí a lásku a kritizuje lakotu, pokrytectví a sobectví, vysmívá se omezenosti a praktikám 
soudobých  lékařů.  Hra  je  prokládána  hudebními  scénami  s tancem  a zpěvem,  který, 
především v úvodu, neopomene oslavovat krále Ludvíka XIV.144

Mnohé z Molièrových her se staly součástí repertoáru divadel po celém světě a mají v nich 
místo dodnes. Následující kapitola se zaměřila na analýzu vývoje a charakteru moderní 
české divadelní scény s důrazem na přehled Molièrových her, které se na českých jevištích 
objevovaly od konce druhé světové války do současnosti.

142 Mikeš, V. : Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 342
143 Brett, V.: Molière, Odeon, Praha 1967, s. 116
144 Mikeš, V.: Divadlo francouzského baroka, AMU, Praha 2001, s. 379
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3 Molière a moderní česká divadelní scéna

Tato  kapitola  staví  Molièrovy hry do  zcela  odlišného kontextu,  a to  jak  časového,  tak 
geografického. Zabývá se rozšířením Molièrových her v českých divadlech moderní doby 
od  konce  druhé  světové  války.  Přestože  tradice  Molièrových  her  je  na  našem  území 
pochopitelně mnohem delší, práce se zaměřuje na danou dobu z několika důvodů. Jedním 
z nich je fakt, že moderní divadlo autorce přirozeně bližší, navíc skýtá dostatečné množství 
materiálů, a to i dobového tisku, fotografií, záznamů a letáků, ze kterých je možné čerpat. 
Bylo  by  jistě  zajímavé  vypracovat  komplexní  přehled  všech  her  od  prvních  zmínek 
o Molièrovi  a šíření  jeho her  na našem území,  vzhledem k rozsahu této  práce  by však 
takový přehled nemohl být dostatečně propracován, je však možností pro případné budoucí 
rozšíření této práce.

Kompletní seznamy jednotlivých inscenací na českém území od roku 1945 jsou součástí 
příloh, seznamy vycházejí z databáze a archivu Divadelního Ústavu v Praze. V souvislosti 
s výsledky dotazníkového šetření, kterým se věnuje následující kapitola, byla předmětem 
srovnání  dobových  novinových  článků  a propagačních  letáků  zvolena  hra,  kterou  zná 
český divák nejlépe, hra Lakomec (L'Avare).

3.1 Analýza jednotlivých období

3.1.1 Poválečné období (1945-1948)

Prvním  analyzovaným  obdobím  byla  doba  od  ukončení  druhé  světové  války  po 
komunistický  převrat,  tedy  mezi  lety  1945  a 1948.  Během  roku  1945  v tehdejším 
Protektorátu Čechy a Morava více zesílily tendence k otevřenému vyjádření odporu proti 
německé okupaci. Tyto tendence a snahy vyústily v tzv. Květnové povstání českého lidu, 
kterého se zúčastnili  lidé po celé zemi,  včetně známého masového Pražského povstání. 
České území bylo následně osvobozeno, a to jednak americkými vojáky, kteří  do země 
pronikali  ze  západu,  tak  sovětskými  vojáky,  kteří  sem mířili  z východu.  Američané  se 
Sověty  uzavřeli  politickou  dohodu,  na  základě  které  získali  právo  osvobodit  Prahu 
a většinu českého území Sověti. Toto rozhodnutí mělo dalekosáhlý vliv na budoucí vývoj 
znovu vzniklého Československa,  protože se tím země nadlouho dostala do sféry vlivu 
Sovětského svazu. Myšlení lidí bylo ovlivněno sovětskou a tedy i komunistickou ideologií, 
šířila se sem ruská kultura a v zemi byly proruské nálady. Nově nabytý pocit svobody se 
mísil s těmito náladami, společnost se ocitla na rozcestí, bylo před ní rozhodnutí, jakým 
směrem se do budoucna vydat.

To vše se  samozřejmě projevilo i v kulturním a divadelním životě.  Důležité je,  že je to 
poprvé, kdy se česká divadelní kultura vyvíjí samostatně bez vlivu kultury v německém 
jazyce. Po vzniku svobodného Československa byla brzy obnovena česká divadla, která 
byla zavřena během okupace, např. Zemské divadlo v Brně nebo Jihočeské národní divadlo 
v Českých Budějovicích.  Vznikaly také zcela nové divadelní  soubory,  např.  Divadlo 5. 
května (bývalé Nové německé divadlo) nebo Divadelní soubor Státní konzervatoře známý 
jako DISK v Praze, Divadlo Na hradbách a Reduta v Brně, stejně jako množství Městských 
divadel  (v Ostravě,  Olomouci,  Opavě,  Karlových  Varech,  Mostě,  Teplicích,  Ústí nad 

46



Labem a Liberci).145

Divadelnictví však nemělo být zcela liberální, kromě zákonů mělo odpovídat také dalším 
pravidlům, která ještě  před koncem okupace zformuloval  Miroslav Kouřil  pod názvem 
Generální projekt poválečné přestavby československého divadelnictví. Hlavní myšlenkou 
tohoto textu,  převzatou ze sovětského dekretu z roku 1919, bylo „přistupovat k divadlu 
jako ke kolektivně spravovanému veřejnému ústavu.“146 Tato pravidla  a myšlenky byly 
předloženy České národní radě a nedlouho po osvobození se již připravovala půda pro 
zestátnění  divadel.  V divadlech  fungovaly  tzv.  „očistné  komise“,  které  pracovaly na 
odchodu  kolaborantů  z divadel.  Tyto  komise,  jejichž  členové  byli  převážně  komunisté, 
však pronásledovaly i některé další  osobnosti  divadla,  které  jim byly nepohodlné.  Toto 
období  formování  principů  fungování  divadel  bez  legislativního  základu  se  nazývá 
„divadelní revolucí“.

13. června 1945  byla  ministerstvem školství  a osvěty  zřízena  Divadelní  rada,  která 
pracovala  na  postupném  zestátnění  divadel.  V jejím  čele  byl  nejprve  demokraticky 
smýšlející  Jaroslav  Kvapil,  brzy  byl  však  nahrazen  výše  zmiňovaným  Miroslavem 
Kouřilem. On a jeho stoupenci chtěli co nejvíce zvýšit moc státu nad fungováním divadel, 
protože považovali divadlo za „ideologickou školu širokých mas“, což vyhovovalo jejich 
chápání členění společnosti na třídy.

V roce 1946  bylo založeno ROH (Revoluční odborové hnutí),  které se mimo jiné stalo 
hlavním provozovatelem divadel. V oblasti divadla docházelo k decentralizačním snahám, 
k rozšíření divadel do více míst oproti jejich soustředění pouze ve velkých městech jako 
Praha nebo Brno. Byla zakládána menší regionální divadla, která měla poskytnout přístup 
ke kultuře širokým lidovým vrstvám. To bylo jednou z demokratizačních snah doby, která 
však  byla  komunisty  také  podporována,  protože  chápali  šíření  divadel  jako  možnost 
vytvořil divadlo pracujícího lidu, které by zároveň bylo nástrojem politickým. Roku 1947 
bylo založeno družstvo Umění lidu, které mělo na starost distribuci vstupenek a celkovou 
organizaci  divadel  a koncertů.  Družstvo  mělo  také  přivést  nové  diváky,  především 
z pracujících  vrstev  a vytvářet  tak  „třídní  složení  hledišť“,  které  by  odráželo  změny 
v uspořádání společnosti.

Osvobození a soudobá ideologie se přirozeně projevila i ve výběru repertoáru jednotlivých 
divadel. Z českých autorů byli podporováni především autoři z doby Národního obrození 
a další  autoři,  kteří  oslavovali  českou zem a její  tradice.  Oblibě se těšil  především Tyl, 
Němcová, Neruda, Sládek, Čech, Jirásek, Wolker či Smetana. Mezi uváděné zahraniční 
autory  patřili  především  slovanští  autoři,  a to  hlavně  ruští  (a sovětští).  Tato  tendence 
v pozdější době přerostla v cílené propagování těchto autorů a v odsuzování těch, kteří byli 
považování za nevhodné, tedy příliš  kosmopolitní  nebo avantgardní.  Poválečné divadlo 
bylo tendenční, silně spjato s politikou doby. Hlavními tématy bylo vlastenectví, revoluční 
smýšlení  a protiválečné  tendence.  V této  době  bylo  několik  oblíbených  žánrů,  kromě 
klasických her od jmenovaných autorů se rozvíjely také uvolněnější žánry jako revue nebo 
kabaret. Tento styl reprezentovalo například nově vzniklé Divadlo satiry nebo Realistické 
divadlo v Praze. Téměř však vymizela ryze zábavná představení, do popředí vystupují hry 
vážné,  umělecké.  Na  několik  let  byla  z  repertoárů  naprosto  vyřazena  díla  poražených 
národů.147

145 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 
s. 15, 19-20

146 Just, V. a kol.: op.cit., s. 20
147 Just, V. a kol.: op.cit., s. 21-23
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V poválečné době u nás působila řada divadel, zaměřme se na dvě nejdůležitější  z nich 
(obě  v Praze),  Národní  divadlo  a Městská  divadla.  Obliba  Městských  divadel  rostla 
především od roku 1946, kdy byl do jejichž čela jmenován Jiří Frejka (1904-1952). Byl to 
levicový  intelektuál,  významná  osobnost  poválečného  divadla.  Předtím,  než  se  stal 
uměleckým ředitelem Městských divadel, působil patnáct let v Národním divadle. Divadlo 
chápal jako  „umělecké vyjádření generačního pocitu“.148 Usiloval proto o divadlo, které 
bude  zobrazovat  aktuální  témata,  oslovovat  širokou  veřejnost  a bude  tedy  sociálním 
divadlem. Zároveň chtěl, aby divadlo bylo tvůrčím prostředím, podporoval experimentální 
a avantgardní tvorbu. Ve své koncepci spolupracoval s ROH a byl také členem Divadelní 
rady, snažil  se lidovému publiku přiblížit velké básnické divadlo.  Pod jeho vedením se 
utvářela  koncepce,  podle  které  by  divadla  měla  reagovat  na  soudobé  společenské 
problémy. Jeho repertoár byl velice všestranný, kromě již zmiňované avantgardy uváděl 
v této době například také klasické francouzské autory včetně Molièra.

Jeho  koncepce divadla se dostála do konfliktu s koncepcí tehdejšího  Národního divadla 
v čele  s Jindřichem  Honzlem  (1894-1953).  Stejně  jako  Frejka,  Honzl  se  zajímal 
o avantgardní divadlo, jeho divadelní koncepce se však od té Frejkovy poměrně výrazně 
odlišovala. V roce 1945 nahradil Frejku coby ředitel  Národního divadla a zároveň založil 
Studio  Národního  divadla,  které  přímo  vycházelo  z jeho  staršího  Souboru  mladých 
Jindřicha Honzla. V době po osvobození podle něj hrozilo, že nastane anarchie ze strany 
mladých autorů a také v neuváženém zakládání divadel pouze v Praze, která byla tradičně 
kulturním centrem země. Proto se po válce zaměřil na boj proti této anarchii a snažil se 
podporovat vznik regionálních divadel. Uvědomoval si společenskou odpovědnost divadla, 
a proto  usiloval  o jednotnost  divadel  a divadelní  koncepce.  Přes  svůj  minulý  vztah 
k avantgardě již po osvobození nepovažoval tuto tvorbu za opodstatněnou. Divadlo mělo 
„zůstat věrno odkazu svého národně osvoboditelského boje“, proto nejprve do repertoáru 
Národního  divadla  zařazoval  české  obrozenecké  autory.  Národní  divadlo  mělo  působit 
v duchu „jasného, lidově-demokraticky orientovaného divadla“149, což znamenalo příklon 
k tradičnímu  realistickému  herectví.  Mísily  se  tedy  tendence  k uvádění  nevšedních 
místních  i zahraničních  autorů  a všestrannosti  témat  a žánrů  s tendencí  o vlastenecké, 
ideologicky vyhovující divadlo v podobě české a slovanské tvorby, a to jak klasické, tak 
současné.

S osvobozením přišla  doba  pro  rozvoj  domácí  dramatické  tvorby.  Jedním  z hlavních 
dramatiků  tohoto  období  a přední  osobností  soudobého  divadelní  scény  byl Emil 
František  Burian  (1904-1959).  Tento  všestranný  umělec  se  zabýval  hudbou,  poezií, 
filmem  i divadlem.  Jeho  kariéra  byla  přerušena  roku  1941,  kdy  byl  odvezen  do 
koncentračního tábora, kde strávil celé čtyři roky. Po návratu navázal na svou uměleckou 
tvorbu a byl symbolem pokroku v divadle, založil také divadlo D47 (podobně jako dříve 
divadla D34 – D41). Zabýval se otázkou skladby divadelního publika a jeho přeměny na 
publikum dělnictva. E. F. Burian usiloval o to, aby se jeho  „divadlo levicové inteligence 
přeměnilo  na  divadlo  pracujících“150.  Přesto  však  k výraznému  přílivu  diváků  z řad 
dělnictva  nedocházelo,  a to  především po daňové  reformě z roku 1945.  Položil  základ 
budoucí socialistické divadelní koncepce a mnoho pozdějších autorů v době socialismu na 
jeho tvorbu navazovalo. Burian také přispěl k soudobé divadelní tvorbě hrami jako Láska 
ze všech nejkrásnější, Není pozdě na štěstí? nebo Krčma na břehu.151

148 Hájek, J. a kol.: Divadlo nové doby (1945-1948), Panorama, Praha 1989, s. 319
149 Hájek, J. a kol.: op.cit., s. 374
150 Hájek, J. a kol.: op.cit., s. 272
151 Šormová, E.: Česká divadla, encyklopedie divadelních souborů, Divadelní Ústav, Praha 2000, s. 59
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Zajímavý je také fakt, že  všichni tři  výše jmenovaní autoři k sobě měli profesně velmi 
blízko na konci dvacátých let. Byli ovlivněni levicovou avantgardou, tedy surrealismem, 
dadaismem a futurismem, navíc společně roku 1926 založili slavné Osvobozené divadlo, 
které proslavila herecká dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. K nim měl nejblíže J. Honzl, 
který  režíroval  všechna  jejich  představení.  Roku  1927  však  došlo  k roztržce  mezi 
Honzlem,  Frejkou  a Burianem,  po  které  Frejka  a Burian  opustili  Osvobozené  divadlo 
a založili spolu divadlo Dada.152 Mezi další autory věnující se soudobým tématům patřil 
Pavel Gabriel, Zdeněk Bláha, Miroslav Kroh nebo autor revue Vratislav Blažek. Za zmínku 
stojí  také  Ferdinand  Peroutka,  autor  proti-totalitních  her  jako  Oblak  a valčík nebo 
Šťastlivec Sulla.

Mimopražská divadla  se  často  inspirovala  repertoárem  divadel  pražských,  například 
Městskými  divadly. Uváděny  byly  hry  realistické  a psychologické,  ale  i avantgardní 
a expresionistické.  Postupně  docházelo  k ustálení  hereckého  stylu  a jeho  omezení  na 
realismus,  který  měl  vnést  do  divadel  pořádek  a vyřešit  poválečné  neshody  a spory 
o herecký styl. Kromě stabilních profesionálních divadel existovaly také různé ochotnické 
spolky. Ty se obecně vyznačovaly hlavně snahou o apolitičnost divadelního umění a byly 
většinou výrazně protikomunistické. To vyvolávalo negativní reakce ze strany komunistů 
a po únoru 1948 také přispělo ke zrušení všech občanských divadelních spolků v zemi.

Od roku 1947 se ještě výrazněji posílil vliv Sovětského svazu a Československo pod jeho 
tlakem  odmítlo  přijetí  Marshallova  plánu  poválečné  pomoci.  V únoru  1947  vznikl 
Distribuční sbor dramaturgů, který vypracovával seznamy „doporučených her“, vybíraných 
podle politických kritérií. Toto období dvou odlišných snah, liberalizační a tendenční, bylo 
definitivně  ukončeno po únorovém převratu  roku 1948.  Tímto  převratem nastala  nová 
historická etapa našeho státu, veškerá politická moc ve státě byla po dlouhou dobu v rukou 
komunistů a vše, včetně kultury a divadel se mělo stát poplatným režimu. Demokratizační 
snahy  o rozmanitost  a otevřenost  divadelní  tvorby  a produkce  byly  vyloučeny  přijetím 
Divadelního zákona v březnu 1948, který tyto tendence na dlouhou dobu znemožnil.

Jak  bylo řečeno, do popředí se dostaly hlavně hry českých a slovanských autorů,  které 
oslavovaly tradice, vlastenectví a oslovovaly lid. To však neznamená, že by se v této době 
v českých  divadlech  vůbec  nehrály  hry  jiných  zahraničních  autorů,  například 
francouzských, klasických i moderních. Poválečná divadelní scéna byla rozmanitá a diváci 
tak měli možnost navštívit představení nejrůznějších autorů, včetně Molièra.

Molière měl již na české divadelní scéně své pevné místo, tradici jeho her zde na počátku 
osmnáctého  století  zahájily  kočovné  herecké  společnosti,  nejprve  německé,  později 
i francouzské.  Během osmnáctého století  se na českém území jeho hry hrály v Divadle 
v Kotcích či  v Boudě, hry přesto nebyly známy u široké veřejnosti,  protože divadelníci 
naráželi na problémy spojené se složitostí překladu Molièrových her. Prvním významným 
českým překladatelem Molièra byl Jaroslav Vrchlický, který roku 1885 přeložil  L'Avare 
(Lakomec) a později  další  hry.  Významným rokem pro  českou  molièrovskou divadelní 
scénu bylo třísté výročí Molièrova narození, tedy rok 1922. Na jeho počest byly uváděny 
jeho hry v Národním divadle i v Divadle Na Vinohradech, byl také vydán první kompletní 
soubor Molièrových her v překladu Bohdana Kaminského.153

Během okupace  a v době  osvobození  vystoupila  do  popředí  osobnost  Svatopluka 
Kadlece, který se zabýval například překladem francouzských autorů jako Baudelaire či 

152 Šormová, E.: op.cit., s. 42, 380
153 Kučera, J. P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006, s. 281
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Rimbaud.  Roku 1944 také vydal  svůj  první  překlad  Molièrovy hry,  Tartuffe,  který byl 
vytvořen  pro  inscenaci  Karla  Dostala  v Národním  divadle.  V hlavní  roli  falešného 
svatouška Tartuffa, který se snaží vetřít  do přízně bohatého měšťana Orgona, vystoupil 
Zdeněk Štěpánek,  známý herec a pozdější  šéf  činohry Národního divadla.154 Svatopluk 
Kadlec brzy poté přeložil další hry, konkrétně Misantrop (Le Misanthrope) roku 1948. Jeho 
překladatelská dráha zaměřená na Molièrovy hry pokračovala až do sedmdesátých let 20. 
století.

První premiéra  Molièrovy hry po osvobození Československa se zřejmě konala v září 
1945 v Národním divadle Brno, které uvedlo Lakomce (L'Avare). Program ani obsazení se 
bohužel nedochovaly, i datum premiéry je pouze orientační a není tedy vyloučeno, že první 
poválečnou inscenací  bylo jiné představení.  Více informací  se  dochovalo o představení 
Dona Juana (Don  Juan  ou  le  Festin  de  pierre) ze  3. listopadu 1945,  které  se  konalo 
v Realistickém divadle v Praze. Byl použit překlad od Hanuše Jelínka z počátku dvacátého 
století. Jelínek se zabýval nejen překladem francouzských básní a divadelních her, zasadil 
se také o upevňování česko-francouzských vztahů na počátku 20. století. Režisér inscenace 
Jan Škoda chápal  postavu Dona Juana a jeho individualismus jako  „nadčasové zrcadlo 
krvavě  časového  problému  nadčlověčšství  (sic)“,  čímž  dochází  k aktualizaci  tématu 
v rámci dobového kontextu těsně po skončení druhé světové války.155

Brzy nato následovaly inscenace v dalších, i regionálních divadlech, do konce roku 1945 
bylo  uvedeno  dalších  šest  premiér,  konkrétně  Tartuffe v Národním  divadle  Brno,  
Scapinova šibalství  (Les Fourberies de Scapin) v Zemském divadle Ostrava,  Misantrop 
(Le Misanthrope) v Národním divadle Praha, Ošálený manžel (Georges Dandin ou le Mari  
confondu) ve Středočeském divadle Mladá Boleslav a dvě inscenace Lakomce (L'Avare) ve 
Východočeském  divadle  v Pardubicích  a v Městském  oblastním  divadle  Karlovy  Vary. 
Klasické divadelní hry tedy byly součástí repertoáru různých divadel, a to i v městských 
divadlech  na  regionální  úrovni,  což  šlo  ruku  v ruce  se  soudobými  ideologickými 
tendencemi  otevřít  přístup  k divadlu  širokým  lidovým  vrstvám,  nejen  Pražanům 
a obyvatelům velkých měst.

V roce 1946  stojí  za  zmínku  především  inscenace  Zdravého  nemocného  (Le  Malade  
imaginaire) v Městském divadle na Vinohradech v Praze v režii Jindřicha Frejky. Tato hra 
měla Městským divadlům zajistit příliv nového publika z řad lidových vrstev, především 
díky  své  srozumitelnosti  a formě,  ovlivněné  italskou  improvizovanou  komedií.  Přílivu 
diváků  jistě  dosáhla,  stala  se  jednou  z nejoblíbenějších  inscenací  J.  Frejky  a dosáhla 
dokonce  více  než  sta  repríz.  Přestože  hra pochází  ze  sedmnáctého století,  její  téma je 
nadčasové a stále aktuální. Hlavní postava Argan podle Frejky mohla oslovovat poválečné 
publikum, protože reprezentovala člověka, který „se sám vyloučil z normálního života… 
jako se to stalo například Němcům a věřil nějaké doktríně, jako oni“.156

Zdravý  nemocný (Le  Malade  imaginaire) byl  tohoto  roku  nejhranějším  Molièrovým 
kusem, vzniklo totiž pět různých inscenací, kromě té v Městském divadle na Vinohradech 
se  hrál  ještě  ve  Východočeském  divadle  v Pardubicích,  Jihočeském  národním  divadle 
v Českých Budějovicích, Svobodném divadle Brno a byl také v repertoáru tzv. Vesnického 
divadla.  Vesnické  divadlo  byl  projekt  vzniklý  v roce  1945,  jehož  cílem  bylo  rozšířit 
divadelní  představení  na  venkov,  mezi  obyvatele  vesnic,  kteří  se  běžně  do  divadla 

154 Národní divadlo: Zdeněk Štěpánek, http://archiv. narodni-divadlo. cz/default. aspx? jz=cs&dk=Umelec. 
aspx&ju=3820; 02/06/2012

155 Šormová, E.: Česká divadla, encyklopedie divadelních souborů, Divadelní Ústav, Praha 2000, s. 42, 139
156 Hájek, J. a kol.: Divadlo nové doby (1945-1948), Panorama, Praha 1989, s. 330
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nedostali. Vesnické divadlo i díky podpoře ministerstva zemědělství, fungovalo až do roku 
1961, a jeho hlavním úkolem byla snaha o mazaní rozdílů mezi městem a vesnicí.157

Zdravý nemocný  (Le  Malade  imaginaire) se  stal  třetí  nejhranější  Molièrovou  hrou 
poválečného období, v letech 1945-1948 vzniklo celkem pět různých inscenací. Druhou 
nejhranější  hrou co do počtu inscenací byl  Tartuffe,  který se hrál v sedmi divadlech na 
českém území.  Nejhranější  hrou  byl  Lakomec  (L'Avare),  který  se  stal  námětem devíti 
různých  inscenací  v českých  divadlech.  K dalším  oblíbeným  hrám  patřily  se  čtyřmi 
inscenacemi například hry Les Fourberies de Scapin, hrané pod názvy Scapinova šibalství,  
Šibalství Skapinova a Šibalství Scapinova,  a Georges Dandin ou le Mari confondu,  která 
dala vzniknout inscenacím pod názvy Ošálený manžel, Jíra Danda aneb Chudák manžel 
a Georges  Dandin.  Od  počátku  roku  1945  do  února  1948  bylo  na  českém  území 
realizováno celkem 39 různých inscenací podle patnácti různých Molièrových her.

Jak již bylo řečeno, tato práce se také zabývá analýzou dobových materiálů nejznámější 
Molièrovy hry,  Lakomce (L'Avare).  Tato  hra  byla  v době 1945-1948 nejhranější,  avšak 
z poválečného období se bohužel nedochovalo velké množství dobových článků a letáků či 
programů. Zkoumaným materiálem byla soupiska obsazení a související novinové články 
inscenace pražského Městského divadla na Vinohradech, jejíž premiéra se konala 20. září 
1946.

Kromě soupisky obsazení a dalších jmen, hlavně režiséra Bohuše Stejskala a překladatele 
Svatopluka  Kadlece,  se  čtenář  dozvídá  například,  že  představení  je  „mládeži  školou 
povinné  nepřístupno“.  To  je  pro  dnešního  diváka  zarážející,  je  to  důkazem toho,  jak 
výrazně se posunuly hranice vnímání toho, co je pro mládež vhodné a co by jí mělo být 
nepřístupné.  Tento  materiál  dále  poskytuje  několik  informací  o autorovi  předlohy 
s důrazem na to, že je v českém prostředí velmi známý. Jsou zmíněny některé okamžiky 
Molièrova života, které měly zřejmě vliv na tvorbu této hry, jako bylo jeho uvěznění kvůli 
dluhům,  kde  si  plně  uvědomil  moc  peněz  na  člověka  a kdy začal  bojovat  proti  lidské 
hrabivosti.  Leták také vyjadřuje všeobecný pocit,  že  společnost  se ocitla  na křižovatce 
a musí  tedy  mimo  jiné  řešit  postavení  kultury  v životě:  „Dnes…  se  diskutovalo 
a nepochybně  i bude  diskutovati,  o povinnostech  umělce  k státu  a jeho  úloze  ve 
společnosti.“158

Dochovaly se také dva novinové články o této inscenaci. Autor článku s titulem  Křivdy 
napravené, se věnuje celkové situaci divadel v zemi, otevřeně kritizuje zavření několika 
divadel v roce 1945, které považuje za křivdu. Nápravou bylo znovuotevření Komorního 
divadla,  které  bylo  součástí  Městského  divadla  na  Vinohradech  a také  zahájení  jeho 
působení  Lakomcem  (L'Avare).  Článek  se  dále  věnuje  obsazení  a herecké  umění 
jednotlivých herců, ale například i kostýmům a kulisám.159

Druhý dochovaný článek  Komorní  Harpagon je  méně společensky-kritická a věnuje se 

157 Šormová, E.: Česká divadla, encyklopedie divadelních souborů, Divadelní Ústav, Praha 2000, s. 42, 513
158 Lakomec, brožura z archivu Divadelního Ústavu, r. 1946, součást materiálů k inscenaci (Městské divadlo 

na Vinohradech v Praze, prem. 20.9.1946)
159 Křivdy napravené, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1946, součást materiálů 

k inscenaci (Městské divadlo na Vinohradech v Praze, prem. 20.9.1946)
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spíše hře samotné a hodnotí její přínos. Výběr repertoáru podle autora naznačuje, že „se tu 
míní pěstovat komedie klasická i moderní a tvořit osobité divadlo v duchu nového volání 
po druhovém odlišení pražských divadel.“ Negativně hodnotí pouze pojetí hlavní postavy 
jako málo hamižného a projevujícího příliš sympatií k Valérovi.160

3.1.2 Období socialismu (1948-1989)

V únoru 1948 byla politická situace v zemi napjatá, vláda byla pluralitní, ale vítěz voleb 
roku 1946, KSČ (Komunistická strana Československa), se snažil co nejvíce posílit svou 
moc v zemi. Díky ministrům z řad KSČ došlo k personálním změnám v policejním sboru 
tehdejší  SNB  (Státní  národní  bezpečnost),  jejichž  důsledkem  bylo,  že  na  vysokých 
pozicích  byli  výhradně  členové  KSČ.  To  vyvolalo  silnou  reakci  ze  strany 
nekomunistických ministrů, kteří se rozhodli podat demisi. Vládní krize se prohlubovala 
a 25. února 1948 se po jednání s představiteli KSČ Klementem Gottwaldem (1896-1953) 
a Antonínem  Zápotockým  (1884-1957)  prezident  Edvard  Beneš  (1884-1948)  rozhodl 
demisi  přijmout.  Chybějící  vládní  posty  byly  doplněny  podle  Gottwaldova  návrhu 
výhradně členy KSČ. Po jeho známém projevu, během něhož prohlásil převrat za „přání, 
vůli a hlas lidu“161, se Československo na čtyřicet let stalo zemí jediné vládnoucí politické 
strany, kde vládl komunistický režim.162

Období socialismu se dá vnitřně členit na několik období. Prvním z nich byla  padesátá 
léta, doba nejtvrdšího režimu spojovaná s upevňováním komunistické moci, zestátňováním 
majetku a firem a také vykonstruovanými politickými procesy s odpůrci režimu a šířením 
strachu ze Státní bezpečnosti. Československo bylo pod silným vlivem Sovětského svazu, 
který  byl  pro  představitele  KSČ  vzorem.  Komunistický  režim  v zemi  se  stabilizoval 
a veškeré liberalizační snahy byla potlačovány. Dalším obdobím byla léta šedesátá, během 
kterých dochází k uvolnění poměrů. Dělo se tak především v souvislosti s nástupem Nikity 
Chruščova  (1894-1971)  do  čela  komunistické  strany  v Sovětském  svazu.  Chruščov 
upozornil na zločiny jeho předchůdce Josifa Vissarionoviče Stalina (1922-1953) a snažil se 
o přiblížení  východních  a západních  zemí.  Měnila  se  společnost,  lidé  měli  možnosti 
srovnání se západní společnosti, měnil se i životní styl, do země pronikala západní kultura. 
Částečně se uvolnila cenzura a byli překládáni západní autoři, včetně autorů divadelních 
her.  Vznikalo  množství  uměleckých  svazů,  které  byly  poměrně  nezávislé  na  vládních 
institucích,  v šedesátých  letech  existovalo  na  území  Československa  1435  spolků 
divadelních, filmových a televizních tvůrců.163

Nástup nové generace s sebou přinesl novou vlnu liberalizačních snah v letech 1967-1968, 
nazývanou Pražské jaro. Nejvýraznější osobností této doby se stal tajemník KSČ Antonín 
Dubček (1921-1992), který prosazoval přeměnu systému na „socialismus s lidskou tváří“. 

160 Komorní Harpagon, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1946, součást materiálů 
k inscenaci (Městské divadlo na Vinohradech v Praze, prem. 20.9.1946)

161 Totalita.cz: Projev Klementa Gottwalda, http://www. totalita. cz/txt/txt_o_gottwaldk_1948_02_25. pdf; 
15/05/2012

162 Totalita.cz: Únor 1948: http://www. totalita. cz/1948/1948_0225. php; 15/05/2012
163 Totalita.cz: 60. léta: Doba uvolnění: http://www. totalita. cz/60/60. php; 15/05/2012
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Tyto  snahy  se  však  setkaly  s rostoucím  odporem  ze  strany  Sovětského  svazu,  který 
v uvolňování viděl hrozbu revoluce a oslabení jeho vlivu. Proto situace vyústila v invazi 
vojsk Varšavské smlouvy (na invazi se podílela vojska Sovětského svazu, Polska, NDR, 
Maďarska a Bulharska) v noci z 20. na 21. 8. 1968. Nastalo dlouhé období okupace, které 
definitivně ukončilo Pražské jaro.

Následující období se nazývá obdobím tzv. normalizace. Tento termín znamená „uvedení 
vzájemných  vztahů  do  souladu  s přijatými  normami,  nastolení  pořádku“164.  Jednalo  se 
především  o utužení  komunistického  režimu  a pokus  o návrat  k politice  padesátých  let 
a odsouzení  všech  událostí  Pražského  jara.  K moci  se  dostal  okruh  komunistů  kolem 
Gustáva Husáka (1913-1991), který byl v dubnu 1969 jmenován generálním tajemníkem 
KSČ a později,  roku 1975 také prezidentem Československa.  Prezidentem zůstal  až do 
pádu režimu v roce 1989, kdy na svou funkci abdikoval. V politických kruzích docházelo 
v době normalizace k čistkám, tedy zbavování postů členů spojovaných s Pražským jarem. 
Země se dostala dosud pod nejsilnější vliv Sovětského svazu, vrátila se přísná cenzura, 
byly  rušeny kulturní  spolky a jiné  nezávislé  organizace,  probíhaly  také  nové  politické 
procesy a represe vůči odpůrcům režimu.

Koncem  osmdesátých  let  se  komunistický  režim  dostal  do  další  významné  krize. 
Projevovaly  se  důsledky  špatného  hospodaření  a společnost  lidé  vyjadřovali  svou 
nespokojenost.  Uvolnění  v Československu opět  napomohla  změna v čele  komunistické 
strany  v Sovětském  svazu.  Do  jejího  čela  se  roku  1985  postavil  reformně  smýšlející 
Michail  Sergejevič  Gorbačov  (nar.  1931).  Postupně  se  objevovaly  opoziční  skupiny, 
nejvýznamnější z nich zůstávala Charta 77, která byla založena v sedmdesátých letech. Od 
počátku  roku  1989  sílily  protesty  proti  režimu,  a to  v podobě  petic  nebo  otevřených 
shromáždění,  která  byla  potlačována  ozbrojenými  složkami.  Situace  se  změnila  po 
brutálním potlačení mírové demonstrace vysokoškolských studentů  17. listopadu 1989. 
Způsob  zásahu  proti  nim  rozpoutal  vlnu  odporu  v podobě  masových  demonstrací 
a generální  stávky.  Tyto  události,  které  vedly  k pádu  režimu  jsou  pro  svůj  poměrně 
nenásilný průběh nazývány Sametovou revolucí.

Politická situace v Československu v období 1948-1989 měla silný vliv na kulturní dění 
v zemi.  Střídala  se  období  přísné  cenzury  a vlivem  ze  Sovětského  svazu  s částečným 
uvolněním  a pronikáním  západních  vlivů.  Následující  část  práce  mapuje  kulturní 
a divadelní situaci na českém území s důrazem na zařazování Molièrových her na scény 
českých divadel a analýzu souvisejících dobových materiálů. Pro přehlednost bylo období 
socialismu rozděleno  na  tři  různá  období,  přísná  padesátá  léta,  uvolněná  šedesátá  léta 
a období normalizace.

První  roky  po  převzetí  moci  komunisty  a celá  padesátá  léta se  vyznačují  výrazným 
pronikáním komunistické ideologie do českého divadla.  Ministrem školství a kultury se 
v roce  1948  stal  Zdeněk  Nejedlý  (1878-1962),  pozdější  prezident  nově  vzniklé 
Československé akademie věd (ČSAV)165.  Nejedlý prohlásil,  že divadlo je prostředkem 
působení „nejen na jednotlivce, ale na velké kolektivy, celou veřejnost, celý národ…, proto 
z něj  musíme  vytvořit  školu,  výchovnu  národa.“166 V duchu  této  myšlenky působil  na 
formování  charakteru  soudobé  kultury,  což  se  v případě  divadel  týkalo  jak  dramatické 

164 Slovník cizích slov: „normalizace“: http://www.slovnik-cizich-slov.net/normalizace-normalisace/; 
03/06/2012

165 ČSAV (Československá Akademie Věd) byla založena roku 1953, (pozn. aut. DP)
166 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 

s. 34
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tvorby, tak výběru repertoáru.

Z důvodu  centralizace moci byly rušeny dosavadní organizace divadelníků, a divadla se 
tak dostávala pod přímé vedení členů KSČ. Cílem bylo vytvořit socialisticko-realistické 
umění,  které  by mělo  výchovnou  funkci.  Pro  socialistický  realismus byly  zásadní  tři 
vlastnosti, které mělo divadlo mít: mělo být „ideové, lidové a srozumitelné“. 167 Základem 
idejí  měla být  komunistická ideologie,  lidovost  mělo zajistit  šíření  divadel  do menších 
měst  a snaha  o proměnu publika  na  lidové.  S tím souvisel  i požadavek srozumitelnosti, 
která měla příliv tohoto lidového publika zajistit. Dříve zmiňovaný Divadelní zákon z roku 
1948 ustanovil  rozhodující  vliv státu na divadelní činnost v Československu. Došlo tak 
k vytlačení soukromých provozovatelů divadel, divadla mohla být od té doby zřizována 
pouze státem, případně okresem či městem.168

S tím souvisely i personální  změny na klíčových pozicích v divadlech a jejich obsazení 
komunisty.  Přes  centralizaci  moci  a s tím  související  jednotnost  českého  divadelnictví 
docházelo  zároveň  k decentralizaci v oblasti  divadel.  Byla  zřizována  městská  divadla 
v menších  městech,  o nové  soubory  se  rozrůstalo  také  Vesnické  divadlo.  Naopak  ve 
velkých městech byla některá divadla zavírána a rušena, jako například Studio Národního 
divadla, Činohra 5. května a Opera 5. května, Divadlo V+W nebo Divadlo satiry.169

Byly stanoveny  zásady výběru repertoáru divadel, a to na současné i historické české 
a sovětské  (ruské)  hry,  hry  jiných  „národně  lidových  demokracií“  a klasická  dramata 
národů západní a jižní Evropy. Až na výjimky byla vyloučena současná tvorba západních 
autorů. Skladba her se velmi zúžila, jedním z oblíbených žánrů byla komedie a veselohra. 
Nejedlý komediální žánr obhajoval takto: „Divadlo má nejen uvědomovat a vychovávat, 
ale také bavit a dávat radost… Čím více radosti bude v masách, tím lépe a rychleji se nám 
naše budovatelské úsilí  podaří.“ To pochopitelně nahrávalo uvádění velkých klasických 
komedií.

Komunistický převrat a události, které po něm následovaly, zanechaly stopy v repertoárech 
soudobých  českých  divadel  a ovlivnily  také  uvádění  Molièrových  her na  scénách 
československých divadel. Ten vliv však není odpočátku patrný, protože Molièrovy hry se 
hrály v době okolo převratu přibližně ve stejném množství. Později však došlo k velkému 
nárůstu inscenací, jejichž předlohou se stala některá z Molièrových her.

Během první poloviny února 1948 proběhly premiéry her Jíra Danda (Georges Dandin) ve 
Slezském národním divadle v Opavě a Létavý lékař (Le Médecin volant) v rámci inscenace 
pod  názvem  Francouzští  komedianti  v Národním  divadle  v Praze.  Další  inscenace 
následovala  v březnu,  jednalo  se  o představení  Chudák  manžel (dle  předlohy  Georges  
Dandin) v podání Vesnického divadla. Za necelých dvanáct let se Molièrovy hry objevily 
ve sto dvaceti osmi různých inscenacích v divadlech po celé zemi.

Zcela nejhranější hrou se stal  Tartuffe s 22 inscenacemi, druhý nejhranější byl  Lakomec 
(L'Avare) s počtem 18 inscenací. V této době panovala nejednotnost v názvech her, protože 
divadelníci pracovali s různými překlady a podle nich také své inscenace nazývali. Některé 
z názvů se výrazně lišily,  příkladem takových her jsou další oblíbené hry jako  Chudák 
manžel / Jíra Danda (dle Georges Dandin), nebo Jeho urozenost pan Měšťák / Bařtipán /  

167 Just, V. a kol.: op.cit., s. 34
168 Knapík, J.; Franc, M.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 I., 

Academia, Praha 2011; s. 258-259
169 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 

s. 35
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Měšťák šlechticem (dle  Le Bourgeois gentilhomme).  Někdy se názvy lišily jen částečně 
jako Šibalství  Scapinova  /  Šibalství  Skapinova(o)  /  Skapinova  šibalství  /  Scapinovo  
šibalství (dle  Les  Fourberies  de  Scapin).  Další  často  zařazovanou hrou byl  Don Juan 
a Zdravý nemocný (Le Malade imaginaire).

Celkově tedy rostl  počet  inscenací  Molièrových  her  na  českém území,  a to  především 
proto,  že  se  jednalo  o typ  her  doporučených  Divadelním  zákonem  z roku  1948  coby 
klasická díla, která mohou obohatit lidové vrstvy. Molière se těšil oblibě také proto, že jeho 
hry byly výrazně kritické vůči nešvarům společnosti.  Proto se tak často hrály jeho hry 
kritizující  bohaté  měšťany,  kteří  byli  v souladu  s dobovou  ideologií  přirovnáváni  ke 
kapitalistům.  Hodilo  se  také,  že  prosté  postavy,  například  služebnictvo,  měly 
v Molièrových  hrách  dostatek  zdravého  rozumu  a promlouvaly  nejkritičtěji  ze  všech 
postav  (např.  Scapino  ve  Skapinových  šibalstvích  nebo  Sganarelle  v Don  Juanovi). 
Význam lidové vrstvy a její síly tak mohlo divadlo snadno vyzdvihovat. Tematicky se hry 
zabývaly  celospolečenskými  tématy  jako  rozdělení  společnosti  na  jednotlivé  vrstvy 
a kritika těch vyšších z nich, hlavně bohatých měšťanů a aristokratů. Terčem kritiky byla 
také církev, a to nejen na poli divadelním v podobě v Tartuffa, ale také v realitě 50. let, kdy 
byli představitelé církve pronásledováni.

Při  bližší  analýze  jednotlivých  inscenací  je  vliv  politické  situace  jasně  patrný,  a to 
především ve formě představení a jejich prezentaci na veřejnosti, tedy v tisku a letácích. 
Příkladem  dobových  materiálů  byly  opět  články  a letáky  Lakomce  (L'Avare),  v tomto 
období  byly  zvoleny  materiály  reprezentující  inscenaci,  jejíž  premiéra  se  konala 
v Národním divadle v Praze 21. října 1950.

V propagační brožuře Národního divadla v Praze bylo kromě soupisu obsazení, především 
Františkem Filipovským v roli Harpagona, také informace o autorovi a o tom, co bylo na 
Lakomci (L'Avare) aktuálního v padesátých letech. Autor propagační brožury zde tlumočil 
myšlenky  levicového  filosofa  Karla  Marxe  (1818-1883)  a citoval  z jeho  Manifestu 
komunistické  strany.  Popisoval  soudobého Harpagona jako člověka,  který  se  stal  obětí 
společnosti v období kapitalismu, kdy „byl proměněn téměř každý předmět lidské touhy 
a potřeby  na  předmět  trhu,  na  zboží“170.  V podobném  duchu,  tedy  silně  ovlivněném 
dobovou ideologií,  byl  i rozsáhlý novinový článek O dnešní  smysl  Molièrova Lakomce. 
Tento  článek  byl  silně  poplatný  režimu  a propagoval  myšlenky  komunismu  a odkaz 
ruského  marxistického  politika  Vladimira  Lenina  (1870-1924).  Hned  v úvodu  udával 
důvody zařazování klasických her v soudobé společnosti: „Ke klasickým dílům snažíme se 
přistupovat v duchu Leninovy formulace vztahu dělnické třídy ke kulturnímu dědictví.“171 
Článek se skládal  ze  tří  částí  od různých autorů.  Hodnotí  především,  zda  by lakomec 
Harpagon měl být prezentován spíš jako směšný nebo vážný člověk.

První dva z nich zastávali názor, že Harpagonovi se nestačí pouze vysmívat, ale aktivně 
bojovat  proti  projevům  lakomství.  Proto  údajně  nebyl  splněn  úkol  představení,  tedy 
vyvolat  „hluboký  odpor  a nenávist  k celé  minulé  epoše“,  což  byla  epocha  buržoazie. 
Hlavním  cílem  také  bylo  dostát  formě  socialistického  realismu,  tedy  klást  důraz  na 
realističnost  postav  a jejich  přirozenost  ve  snaze  vyhnout  se  pocitu,  že  se  jedná 
o smyšlenou,  nemožnou postavu.  Třetí  část  článku hodnotila  kladně komický charakter 
představení, ale komično by podle autora článku nemělo převažovat nad realismem postav: 

170 Lakomec, brožura z archivu Divadelního Ústavu, r. 1950, součást materiálů k inscenaci (Národní divadlo 
v Praze, prem. 21.2.1950)

171 O dnešní smysl Molièrova Lakomce, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1950, součást 
materiálů k inscenaci (Národní divadlo v Praze, prem. 21.2.1950)
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„Herec  nemá  myslit  na  to,  aby  vyvolal  smích,  nýbrž  na  to,  aby  vytvořil  pravdivého 
člověka.“172

V následujícím období, od konce padesátých let a během šedesátých let, došlo k určitému 
uvolnění, které se projevilo i na poli kultury. Upustilo se od myšlenky jednotného divadla 
v duchu socialistického realismu,  jednotlivé soubory se opět  profilovaly,  rozšiřovala se 
také  žánrová  rozmanitost.  Divadlo  mělo  však  stále  odpovídat  komunistické  ideologii, 
oslavovat  českou  a sovětskou  kulturu  a varovat  před  přílišným  kosmopolitismem 
západních  zemí.  Repertoár  divadel  se  tak  rozšířil  o mnohé  moderní  autory ze  západu, 
z francouzských jmenujme Paula Claudela, Jean-Paula Sartra nebo Jeana Geneta. Na konci 
50. let vznikala také malá divadla, např. Divadlo Na Zábradlí (1958) nebo Semafor (1959) 
v Praze.173 V průběhu 60. let  se pražská divadelní scéna rozšířila například o Činoherní 
klub (1965), Divadlo za branou (1965) nebo Divadlo Járy Cimrmana (1967). Vznikala také 
divadla  mimopražská,  za  zmínku  stojí  především  brněnská  Husa  na  provázku  (1967) 
a liberecké Studio Ypsilon (1963)174.

Pokud chtěla divadla v této době prosperovat a zvyšovat svou uměleckou úroveň, museli 
divadelníci,  z nichž  velká  část  byla  reformně  a kriticky  smýšlející,  usilovat  o nalezení 
způsobu  vyjádření  svého  společenského  postoje,  aniž  by  tím  odporovali  vládnoucí 
ideologii.  Proměna  divadla  byla  postupná,  umělci  se  snažili  skloubit  dvě  základní 
tendence,  za  prvé  realismus  a naturalismus,  za  druhé  avantgardu  a modernismus.175 
Realismus  a naturalismus se  projevoval  v zobrazování  psychologie  jednotlivců 
a poukazování na jejich nedostatky. Došlo k odklonu od celospolečenských témat k jedinci 
a jeho  psychologii.  Do  centra  pozornosti  se  dostalo  zkoumání  charakteru  soudobého 
člověka. Ústředním tématem bylo v této době měšťáctví a maloměšťáctví. Byli kritizování 
lidé  z „nižší  střední  vrstvy,  s níž  se  spojovalo  hlavně  neustálé  pachtění  za  zajištěním 
hmotného  blahobytu  a předstírání  kultivovanosti  zakrývající  nízkou  míru  skutečného 
vkusu.“ Boj proti maloměšťáctví se stal  „ideologickým štítem“ divadel, především těch 
malých,  např.  Semaforu.176 Stávalo  se  však,  že  pojmem maloměšťáctví  lidé  kritizovali 
široký okruh chování a myšlení. Za maloměšťácké byly považovány různé předsudky, ale 
také myšlení  starší  generace,  v té  době označováno za kapitalistické.  V této souvislosti 
cituji  z dobového  díla  E. F.  Buriana:  „I naše  lidové  masy  mají  v sobě  mnoho 
z kapitalistické  výchovy…  Proto  žádné  zbožné  přání  nezrodí  ‚rudého  hrdinu‘  a ještě 
dlouho budou zbytky buržoazie ohrnovat nos nad ‚rudým kýčem‘.“177

V souvislosti s rostoucím sklonem k modernismu a avantgardním stylům se v divadlech 
objevovaly nové formy,  rostla  metaforičnost  a pravý význam býval  pouze  naznačován. 
Rozvíjela  se  tak  například  pantomima,  loutkové  divadlo  nebo  jevištní  výtvarnictví. 
Obzvlášť oblíbená byla pantomima z konce 60. let v podání Borise Hybnera, inspirovaná 
filmovou groteskou, cirkusem, absurdním divadlem, ale také západní hudbou.178 Díky této 

172 O dnešní smysl Molièrova Lakomce, op.cit
173 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 

s. 65-66
174 Totalita.cz: 60. léta, dramatická tvorba: http://www. totalita. cz/60/60_13_03_03. php; http://www. 

totalita. cz/60/60_13_03_04. php; 28/05/2012
175 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 

s. 70
176 Knapík, J.; Franc, M.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 I., 

Academia, Praha 2011; s. 62, 525
177 Burian, E. F.: Divadlo našich dnů, Československý spisovatel, Praha 1962, s. 98
178 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 
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diferenciaci rostla umělecká úroveň divadla a herectví. 60. léta byla tedy mnohem více 
tvůrčí a rozmanitější, než tvorba první poloviny 50. let. Po smrti E. F.Buriana bylo roku 
1960 bylo založeno Divadlo E. F. Buriana a brzy nato vydán soubor jeho tezí a rozhovorů. 
Burian neviděl rozpor mezi obhajováním komunistické ideologie a sklonem k modernismu 
a novým formám. Pro něj byl komunismus moderním konceptem. Vyjadřoval se k situaci 
na československé divadelní scéně a vítal příliv nových forem a stylů. Konkrétně uvedl, že 
„byla chyba, že v době, kdy se hodně mluvilo o socialistickém realismu… bohužel moji 
chudáci přátelé umělci si to popletli a domnívali se, že někdo od nich požaduje, aby tím 
ztratili svoji osobitost, talent, tvůrčí svobodu.“179

Otevřenost  vůči  novým  vlivům  a žánrová  rozmanitost  českých  divadel  šedesátých  let 
přinesla určitý pokles uvádění her divadelních klasiků, Molière byl však i přesto oblíbený. 
Jeho hry totiž stále vyhovovaly soudobým tendencím díky realistickému vykreslení postav 
a stále  aktuálním  tématům  jako  bylo  měšťáctví.  Důraz  se  však  částečně  přesouval 
z celospolečenských témat na jedince s jeho problémy a pocity. Inscenace Molièrových her 
byly různorodější než v padesátých letech více svázaných pravidly a dohledem státu. Do 
her vstoupily nové, netradiční prvky, a změnil se i herecký styl.

Co se týče výběru jednotlivých her, došlo v období od počátku roku 1960 do vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy 20. srpna 1968 k výrazným změnám, přestože nejhranější hrou zůstal 
Tartuffe s počtem  dvanácti  inscenací.  Divadelníky  však  přestaly  některé  hry,  oblíbené 
v padesátých  letech,  oslovovat.  Jednalo  se  například  o hru  Chudák  manžel  (Georges 
Dandin),  jejíž jediná inscenace vznikla v Divadle F. X.Šaldy v Liberci v roce 1966, ale 
také hry Scapinova šibalství (Les Fourberies de Scapin), jejichž premiéra v Divadle Petra 
Bezruče  v Ostravě  proběhla  v roce  1963.  Je  rovněž  zajímavé,  že  tak  známá  hra  jako 
Lakomec (L'Avare) byla během šedesátých let nově nastudována také pouze jednou, a to 
v Divadle Příbram v roce 1965. Hry, které svou oblibu naopak příliš neztratily, byl  Don 
Juan,  inscenován  jedenáctkrát  nebo  Jeho  urozenost  pan  Měšťák  (Le  Bourgeois  
gentilhomme), inscenován v tomto období osmkrát.

Nejvíce  patrný  je  celkový  pokles  počtu  Molièrových  her  na  scénách  českých  divadel. 
Nových  inscenací  totiž  během  těchto  osmi  let  vzniklo  pouze  47,  což  je  ve  srovnání 
s předcházejícím  desetiletím  méně  než  polovina  (v letech  1950-1959  zde  vzniklo  105 
inscenací).  I to je jasným důkazem dobových tendencí k větší  rozmanitosti a pluralismu 
českého divadelnictví a s tím související orientaci na avantgardní a moderní vlivy, včetně 
zahraničních, západní nevyjímaje.

Jak  bylo  zmíněno  výše,  Lakomec  se  v letech  1960-1968  dočkal  pouze  jedné  nové 
inscenace v Divadle Příbram. Předmětem analýzy byly dva novinové články, reagující na 
premiéru ze dne 27. února 1965. První z nich,  Lakomec jako nestárnoucí typ, zhodnotil 
představení  jako  pokus  o zbavení  hry  tradiční  konvenčnosti.  Tento  posun  od  tradice 
k modernosti však podle autora nebyl dostatečný, a představení by se mělo více přiblížit 
aktuální  době.  Hodnotil  však  kladně  herecké  výkony  na  jevišti  a smysl  pro  detail, 
především  vnitřní  portrét  hlavní  postavy,  Harpagona.  Článek  je  ve  srovnání  s těmi 

s. 67
179 Burian, E. F.: Divadlo našich dnů, Československý spisovatel, Praha 1962, s. 122
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z padesátých let politicky neutrální, věnoval se výhradně tématům, postavám a provedení 
představení  bez  jakékoli  zmínky  o soudobé  ideologii  nebo  odkazu  komunistických 
osobností.180

Druhý článek, Zdařilá inscenace Lakomce v Příbrami, se také zabýval hlavně konkrétním 
hereckým výkonům, celkové formální charakteristice představení a osobnímu hodnocení 
premiéry.  Z článku  je  cítil  uvolnění,  které  se  ve  druhé  polovině  šedesátých  let  v zemi 
pomalu  vytvářelo.  Podle  autora  se  hra  žánrově  často  blížila  pantomimě,  která  byla 
v šedesátých letech na velkém vzestupu. Pantomimicky působila především předehra, ve 
které se divákům tímto způsobem představila hlavní postava. Režie se snažila oprostit od 
některých  konvencí,  a proto  vypustila  některé  vedlejší  role  a dlouhé  dialogy.  Postavy 
působily velmi současně, v hereckých výkonech byla „živost, dynamičnost a rytmus“.181

Po násilném ukončení Pražského jara invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byly 
násilně přerušeny i snahy o modernistické koncepce v kultuře a divadle a s tím související 
otevřenost  k novým formám a zájem o západní  kulturu.  Zpočátku však na okupaci  lidé 
reagovali  otevřeně  „ironií,  karikaturou,  anekdotou,  posměšným  songem“  a dalšími 
formami „uměleckých kreací“. Tato silná negativní reakce mladé generace umělců byla 
však  postupně  utlumována,  a v důsledku  dalších  personálních  změn  v kamenných 
divadlech se od roku 1970 objevovaly první projevy loajality k okupantům. Repertoár se 
pod  tíhou  přísné  cenzury  opět  výrazně  proměňoval,  dokonce  klasické  ruské  hry  byly 
nahrazovány politicky vhodnějšími a agitačními sovětskými hrami. Tyto projevy přerostly 
v kolaboraci  naprosté  většiny  profesionálních  kamenných  divadel,  jak  činoherních,  tak 
hudebních. Na první místo na scéně se tak dostaly agitační a „angažované“ hry,  jejichž 
hlavním  posláním  byla  propagace  socialismu,  převažující  nad  jejich  uměleckou 
hodnotou.182

Normalizace se dotýkala všech složek společenského života včetně oblasti kulturní. Do té 
doby se rychle rozvíjející  divadlo bylo  zasaženo velmi  silně.  Přestože  byli  sami členy 
KSČ,  mnozí  divadelníci  vyjádřili  otevřený odpor  vůči  okupaci  a byli  za  to  roku 1970 
z KSČ vyloučeni. Naopak skupina herců a divadelních ředitelů, která politické události po 
roce  1968  podpořila,  nebyla  početná.  Důvodem této  podpory navíc  v naprosté  většině 
nebylo  přesvědčení  o správnosti  vojenského  zásahu  a následných  událostí,  ale  strach 
a snaha udržet si kariéru. Divadlo podobně jako v padesátých letech omezovala cenzura 
a politický dohled,  ale  často nacházela  způsob, jak se vyjadřovat  k aktuálnímu dění  ve 
společnosti a k jejích problémům. Propagandistických inscenací se během normalizace na 
rozdíl od padesátých let neobjevilo příliš. Ve srovnání s novinami, televizí, školstvím či 
armádou  se  „svět  divadla  –  podobně  jako  literatury,  hudby,  výtvarného  umění... 
s husákovským režimem zkompromitoval jen málo.“183

Normalizace  ovlivňovala  i fungování  jednotlivých  divadel,  některá  byla  v této  době 
zrušena. Nejdůležitějším z nich bylo zřejmě Divadlo za branou Otomara Krejčy, které bylo 
známé svou svobodomyslností,  moderností  a snahou o udržení vysoké umělecké úrovně 
divadla  bez  ohledu  na  politickou  situaci  v zemi.  Režimu  se  pochopitelně  znelíbilo 

180 Lakomec jako nestárnoucí typ, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1965, součást 
materiálů k inscenaci (Divadlo Příbram, prem. 27.2.1965)

181 Zdařilá inscenace Lakomce v Příbrami, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1965, 
součást materiálů k inscenaci (Divadlo Příbram, prem. 27.2.1965)

182 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 
s. 74

183 Černý, F.: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989), Divadelní Ústav, Praha 2008; s. 10
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a záminkou jeho likvidace  se v roce  1972 stala  inscenace  hry Josefa  Topola  Dvě noci  
s dívkou, která byla pochopena jako reakce na srpnový vpád vojsk na naše území.184

Velký politický tlak byl vyvíjen také na Národní divadlo coby vrcholnou divadelní scénu 
v zemi. Soubory opouštěli nadaní, ale politicky nespolehliví umělci,  aby byli  nahrazeni 
těmi spolehlivými. Úroveň divadla tak výrazně poklesla, protože důraz již nebyl kladen na 
vysokou uměleckou úroveň her, ale na jejich politickou orientaci. Národní divadlo se stalo 
místem oslavy režimu, roku 1977 se zde konalo shromáždění nazvané  Anticharta, které 
mělo veřejně odsoudit Chartu 77, tedy hnutí vyjadřující nesouhlas s porušováním lidských 
práv  v tehdejším Československu.  Pod politickým nátlakem se  shromáždění  Anticharty 
zúčastnilo množství představitelů kulturního života.185

Na okupaci reagovala jednotlivá divadla různě, snažila se najít východisko z dané situace, 
které by umožnilo jejich další fungování. Některá divadla zvolila alternativu lyrickou, jiná 
vlasteneckou nebo satirickou, některá z divadel se rozhodla na situaci co možná nejvíce 
ignorovat.  Lyrismus  se  vyznačoval  příklonem k metaforičnosti  a poezii.  Takové  drama 
vyzdvihovalo detaily, rozebíralo nepodstatné a trivializovalo problémy, čímž se vyhýbalo 
reakci  na současnost.  Vymizel  tak tradiční  konflikt,  který je  základem tragédií  a satiry. 
Cesta vlastenecká byla formou úniku od reality, vracela na scénu tradiční české vlastenecké 
hry  a bránila  se  tak  současným  událostem.  Příklon  k tradicím  se  projevil  i v uvádění 
klasických her zahraničních autorů. Některá divadla šla cestou satiry, což ale nebyla cesta 
snadná. Po uvedení inscenace parodizující jednu stalinskou legendu členové ostravského 
Divadelního  klubu  Waterloo  v Ostravě  dokonce  byli  odsouzeni  mnohaletým  trestům. 
Poslední zmiňovanou alternativou bylo ignorovat situaci a dál tvořit umění bez ohledu na 
politické dění. Tímto směrem se vydalo Divadlo za branou, které se za to brzy dočkalo 
likvidace nebo Divadlo Járy Cimrmana, které bylo například nuceno během normalizace 
šestkrát  přestěhovat  své  působiště.186 V době  normalizace  také  vznikl  fenomén  tzv. 
bytového  divadla,  tedy  tajných  inscenací  zakázaných  autorů  představiteli  disidentu 
v soukromých bytech. Nejznámějším se stalo bytové divadlo Vlasty Chramostové.

Divadlo  se  po dlouhou dobu nemohlo  vyjadřovat  přímo proti  problémům doby,  volilo 
proto  cesty  nepřímé.  Postupem  času  se  ale  atmosféra  začala  opět  uvolňovat 
a v osmdesátých letech vznikl  prostor  i pro opoziční  tvorbu.  Mezi  hledištěm a jevištěm 
panovala většinou shoda v názorech na okupaci, takže měly obě strany pocit vzájemného 
spiklenectví.  Nejvíce  vzdorovalo  zřejmě Realistické  divadlo  v Praze,  které  prosazovalo 
apolitičnost divadel s důrazem na jejich umělecký a kulturní přínos. Divadla také sehrála 
významnou roli v událostech kolem 17. listopadu 1989 a mnozí divadelníci přispěli k pádu 
komunistického režimu.

Normalizační  snahy se  projevily  i v charakteru  soudobých  inscenací  Molièrových  her. 
Tyto hry v repertoárech českých divadel zůstaly i po srpnu 1968. Kromě nesporných kvalit 
a divadelní tradice těchto her byla důvodem jejich oblíbenosti také možnost vyhnout se 
povinnosti vytvářet hry v souladu s požadavky doby, tedy takové, které by podporovaly 
komunistickou a socialistickou ideologii a oslavovaly normalizaci.  Klasické hry se staly 
možností  úniku od tohoto tlaku a jejich uvádění  bylo tedy pasivní  reakcí  na soudobou 
situaci.

184 Šormová, E.: Česká divadla, encyklopedie divadelních souborů, Divadelní Ústav, Praha 2000, s. 157
185 Černý, F.: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989), Divadelní Ústav, Praha 2008; s. 15-17
186 Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Divadelní Ústav, Praha 1995, 

s. 85-98
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První  hra  po  invazi  vojsk  Varšavské  smlouvy byla  inscenace  Skapinova  šibalství  (Les  
Fourberies de Scapin). Premiéra se konala na samém konci srpna 1968 v Západočeském 
divadle  v Chebu.  První  pražskou  inscenací  byla  inscenace  Národního  divadla  v Praze 
z dubna  1969,  Škola  pro  ženy  (L'Ecole  des  femmes).  Nejoblíbenější  hry  zůstávaly  na 
jevištích,  Tartuffe měl  opět  nejvyšší  počet  inscenací,  a to  dvacet  čtyři,  za  ním  opět 
následoval  Don Juan s devatenácti inscenacemi a oblíbenost si udržel i Zdravý nemocný 
(Le Malade imaginaire) s jedenácti inscenacemi. Vzrostl také počet nastudování her, které 
byly v šedesátých letech téměř opomíjeny, hlavně  Škola pro ženy (L'Ecole des femmes) 
v deseti  inscenacích,  Scapinova  šibalství  (Les  Fourberies  de  Scapin) v devíti,  nebo 
Lakomec (L'Avare) v sedmi. Do kategorie znovuobjevených her patří i hry podle předlohy 
Georges Dandin, u kterých stále panovala nejednotnost v názvech. Na českých jevištích 
doby normalizace se tak objevila pod názvem  Chudák manžel, Jíra Danda nebo Ubohý  
manžel, a to v osmi různých inscenacích.

Období normalizace by se dalo vnitřně rozčlenit na dvě období, prvním z nich je období po 
srpnu 1968 a sedmdesátá léta, druhým jsou léta osmdesátá až do listopadu 1989. Zajímavé 
je, že co do počtu nových inscenací Molièrových her se tato období neliší, v obou vzniklo 
shodně po 56 hrách. Za celé období normalizace až do pádu komunistického režimu tak na 
našem území vzniklo celkem 112 nastudování devatenácti různých Molièrových her.

Jak  bylo  řečeno  výše,  Lakomec  (L'Avare) byl  v době  normalizace  divadelníky 
znovuobjeven  a uváděn  v sedmi  divadlech  po  celé  zemi.  Za  zmínku  stojí  především 
inscenace  pražská  a brněnská,  z nichž  každá  reprezentuje  nejen  jiný  kraj,  ale  také  jiné 
desetiletí.  O dobových rozdílech vypovídají také  dobové materiály,  a to jak z produkce 
samotného divadla, tak v tisku.

Premiéra  první  z nich  se  konala  18. 2.1971  v pražském  Divadle  na  Vinohradech. 
V propagačním  divadelním  letáku  byla  zdůrazněna  dvojí  stránka  Lakomce  (L'Avare), 
jednak vážná, poskytující „hluboký pohled do lidského charakteru a mravů společnosti“, 
ale  hlavně  stránka komická,  díky které  je  hra  „jakoby jediným ohňostrojem očistného 
veselí  a nestárnoucího  humoru“.  Inscenace  také  sázela  na  výrazné  herecké  osobnosti, 
jejichž fotografie zabírají větší plochu letáku než samotný text. V roli Harpagona se objevil 
Miloš Kopecký, po jeho boku Jiřina Bohdalová, Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová.187

Tato inscenace byla pochopitelně také předmětem zkoumání novinářů. Důraz na herecké 
obsazení hry byl  patrný především v článku deníku Svobodné slovo  Harpagon pro M. 
Kopeckého.  Jeho autor  soudil,  že  Divadlo na Vinohradech se rozhodlo uvést  Lakomce 
právě proto, aby zajistilo novou roli Kopeckému. Článek kladně hodnotí pokus o návrat 
k původnímu smyslu hry, která popisuje obecné lidské vlastnosti. Popírá tak význam, který 
Lakomci dala  hlavně padesátá léta,  totiž  srovnání Harpagona se „zrcadlem měšťáka na 
úsvitu kapitalismu“. Kopeckého Harpagon je mnohem bližší  soudobému člověku, který 
žije pro peníze a dává na odiv svou životní úroveň. Jeho lakomství totiž „není posedlostí 
jako spíš zálibou v majetku“.188

187 Lakomec, leták z archivu Divadelního Ústavu, r. 1971, součást materiálů k inscenaci (Divadlo na 
Vinohradech v Praze, prem. 18.2.1971)

188 Harpagon pro M. Kopeckého, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1971, součást 
materiálů k inscenaci (Divadlo na Vinohradech v Praze, prem. 18.2.1971)
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Trochu jiný pohled na tuto inscenaci byl prezentován Rudým právem v článku  Molièrův 
Lakomec na Vinohradech, který se snaží zhodnotit význam této inscenace pro společnost 
a její  přijatelnost  z politického  hlediska.  Hra  podle  autora  „ukazuje  dramaturgickou 
tendenci, jež je v souladu s požadavky kulturně politické linie a strany a státu a přitom je 
samozřejmě…  vysoce  umělecká“.  Stojí  za  povšimnutí  především  fakt,  že  politické 
požadavky jsou kladeny na vyšší úroveň, než umělecká hodnota této hry, která je zmíněna 
spíše naokraj.189

Premiéra  druhé  ze  zmiňovaných  inscenací  se  konala  10. 1.1987  v brněnském  Divadle 
Bratří  Mrštíků.  To  hodnotí  dobový  tisk  jako  drama,  které  „připouští  více  ideových 
interpretací a také různorodé žánrové uchopení“. A v tomto duchu vznikla i tato inscenace, 
která se snažila zbavit se konvencí, které již soudobému divákovi neměly co nabídnout. 
Proto  bylo  sledované  představení  velmi  dynamické,  groteskní,  přizpůsobené  době 
a modernímu  pojetí  divadelnictví.  Postavy  byly  karikovány,  v některých  pasážích  se 
podobaly loutkám či figurínám. Herecký projev byl také dynamický, bylo v něm „přehršle 
pikantních  přímočarých  gagů“.  Vedlejší  postavy  dávaly  prostor  představiteli  hlavní 
postavy, Pavlu Kunertovi, takže inscenace působila téměř jako jeho sólové dílo.190

3.1.3 Na přelomu tisíciletí (1989-2009)

Poslední období,  kterým se  tato  kapitola  zabývala,  bylo  dvacet  let  začínajících  pádem 
komunistického režimu v roce  1989.  Doba po roce 2009 je shrnuta v poslední kapitole, 
pojednávající  o současném publiku a jeho přístupu k Molièrovým hrám. Doba nazývaná 
Sametovou  revolucí  začala  povoleným  mírovým  shromážděním  studentů  v Praze,  při 
příležitosti  50.  výročí  násilného potlačení  studentské demonstrace nacisty během druhé 
světové  války.  Shromáždění  se  přesunulo  z Albertova  a Vyšehradu  do  centra  města, 
s plánem dojít na Václavské náměstí. Průvod byl ale na Národní třídě zastaven a obklíčen 
složkami  SNB  (Státní  Národní  Bezpečnost)  a jeho  další  postup  byl  znemožněn.  Po 
dlouhém vyčkávání byla nakonec proti zúčastněným použita hrubá síla a na šest set osob 
bylo zraněno.191

Toto  násilí bylo odsouzeno naprostou většinou společnosti, která svůj postoj projevovala 
stávkami a shromažďováním na veřejných prostranstvích po celé zemi. Centrem odporu se 
stalo Václavské náměstí,  kde byla shromáždění nejmasovější. Ze strany shromážděných 
však nedocházelo k násilnému jednání, usilovali o mírovou formu demonstrace. Proto bývá 
toto  období  nazýváno  Sametová  revoluce.  19.  listopadu  bylo  založeno  tzv.  Občanské 
fórum, politické hnutí odmítající soudobý komunistický režim, které usilovalo o „obnovu 
politického pluralismu, demokracie a právního státu.“192 Přední osobností Občanského fóra 
byl Václav Havel (1936-2011), známý český dramatik, disident a jeden z autorů a signatářů 
Charty 77.193 Havel hovořil o těchto dramatických událostech jako o době, kdy lidé začali 
svobodně myslet a projevovat svůj názor a odpor vůči manipulaci. „Dialog s mocí začal.“

Protesty  a následná  jednání  s představiteli  KSČ  vedla  k pádu  komunistického  režimu 
v Československu. Období socialismu bylo definitivně ukončeno zvolením Václava Havla 

189 Molièrův Lakomec na Vinohradech, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1971, součást 
materiálů k inscenaci (Divadlo na Vinohradech v Praze, prem. 18.2.1971)

190 Lakomec jako groteska, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1987, součást materiálů 
k inscenaci (Divadlo bratří Mrštíků v Brně, prem. 10.1.1987)

191 Totalita.cz: Sametová revoluce 1989: http://www. totalita. cz/1989/1989_1117_dem_03. php; 04/06/2012
192 Totalita.cz: Občanské fórum: http://www. totalita. cz/vysvetlivky/of. php; 04/06/2012
193 Havel, V.: Projevy a jiné texty 1999-2006, Prosím stručně, Odcházení, Torst, Praha 2007, s. 784
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prezidentem dne 28. prosince 1989. Poté nastal proces demokratizace společnosti, který 
pokračoval po červnových volbách roku 1990. Po pádu komunistického režimu bylo nutné 
zabývat se otázkou budoucího fungování státu.  Téhož roku došlo k vzniku slovenského 
Ministerstva  mezinárodních  vztahů  a začala  se  utvářet  myšlenka  rozdělení  země.  Po 
parlamentních  volbách  roku  1992  bylo  v politických  kruzích  rozhodnuto,  že  další 
fungování  federativního  státu  nebylo  udržitelné.  Byly  ministry  podepsány  dohody,  na 
základě  kterých  došlo  k 1. 1.1993  k rozdělení  státu  na  Českou  republiku  a Slovenskou 
republiku.  Rozdělení  federace  proběhlo  bez  výrazných  problémů  a konfliktů,  což  bylo 
okolními státy hodnoceno pozitivně.194

Hlavní prioritou po vzniku samostatné České republiky byla integrace v rámci Evropských 
a světových  struktur,  bylo  proto  uzavřeno  množství  dohod  a ČR  se  stala  členem 
významných  světových  organizací.  Jmenujme  vstup  do  Organizace  pro  hospodářskou 
spolupráci a rozvoj  (z angl.  Organisation for Economic Co-operation and Development, 
krátce  OECD)  v roce  1995,  do  Severoatlantické  aliance  (The  North  Atlantic  Treaty 
Organization, zkráceně také NATO) v roce 1999 a v neposlední řadě také do Evropské unie 
(European Union, krátce EU) v roce 2004.

Události kolem 17. listopadu 1989 se dotýkaly celé československé společnosti, ovlivnily 
pochopitelně i kulturní život v zemi. Studentského shromáždění 17. listopadu se zúčastnili 
i někteří herci, kteří o dění na Národní třídě informovali členy jiných divadel včetně výše 
zmíněného Realistického divadla.  Jeho členové se hned večer rozhodli  přidat na stranu 
studentů a 18. listopadu 1989 vyhlásili  stávku divadel, ke které se záhy připojila většina 
pražských divadel a během několika dní i mnoho divadel mimopražských.195

Divadelníci  nejednali  pouze  stávkou,  aktivně  se  zapojili  do  listopadových  událostí 
a budovy  divadel  se  staly  místem  shromažďování  lidí  nespokojených  s režimem. 
Příkladem je založení Občanského fóra 19. listopadu na půdě dalšího významného divadla, 
Činoherního klubu. Duchem Občanského fóra byl Václav Havel. Herci spolu se studenty 
jezdili  po  okolních  městech,  mluvili  s lidmi  a popisovali  jim,  jak  vypadala  situace 
v hlavním městě s cílem přesvědčit co nejvíce z nich, aby se zúčastnili generální stávky 27. 
listopadu.  Jejich  snaha  byla  posílena  tím,  že:  „Zatímco  všichni  politikové  působící  za 
minulého  režimu  byli  zdiskreditovaní,  herci,  které  lidi  znali  z divadelních  scén,  kina 
i televize, si… snadno získali důvěru vzrušené veřejnosti.“196

Úzký  vztah  mezi  divadlem  i politickým  děním  v zemi  demonstruje  i fakt,  že  některé 
osobnosti  divadla  se  angažovali  politicky a stali  se  součástí  vedení  státu.  Příkladem je 
kromě  Václava  Havla,  který  byl  zvolen  prezidentem,  také  dramatik  Milan  Uhde,  po 
listopadu předseda České národní rady,  kritik  Milan Lukeš,  který obsadil  post  ministra 
kultury, nebo někteří herci, kteří zasedli v Poslanecké sněmovně jako Rudolf Hrušínský, 
Jan Kačer nebo Daniela Kolářová.197

Po obnovení demokratického Československa byla  zahájena transformace divadelního 
systému od  socialistického  modelu,  tedy  modelu  státního  monopolu,  k otevřenému 
soukromému a neziskovému modelu. Zajímavé je, že rozdělení Československa roku 1993 
nemělo  zásadní  vliv  na  tyto  tendence,  protože  české  a slovenské  divadelnictví  bylo 

194 MZV: Rozpad Československa a vznik samostatné české diplomacie: http://www. mzv. 
cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/leden_1993_rozpad_ceskoslovenska_a
_vznik. html; 02/06/2012

195 Černý, F.: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989), Divadelní Ústav, Praha 2008; s. 179-181
196 Černý, F.: op.cit., s. 179-181
197 Černý, F.: op.cit., s. 186
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v podstatě samostatným subjektem. Některá divadla se dostala do správy měst, jiná byla 
zcela soukromá. Vznikalo také mnoho nových souborů, nebo souborů staronových jako byl 
případ obnovení Divadla Za branou. Vznikaly také různé organizace, např. Divadelní obec, 
zastřešující divadelní spolky, nebo Herecká asociace, fungující jako odborová organizace. 
Mezi těmito organizacemi vnikaly během devadesátých let konflikty ohledně finančních 
a právních záležitostí. S přesunem zodpovědnosti se spravováním divadel na města přišly 
i obavy, týkající se financování divadel, vzhledem k tomu, že města musela investovat do 
mnoha jiných oblastí, nejen kultury.198

V České  republice  se  v devadesátých  letech  rozvíjely  také  nezávislé  divadelní  spolky 
a zvyšoval  se  počet  mezinárodních  festivalů,  například  Tanec  Praha  (již  od  r.  1989), 
Mezinárodní  festival  Divadlo  Plzeň  (od  r. 1992)  nebo  Pražský  divadelní  festival 
německého jazyka (od r. 1996).199 Bylo to důsledkem toho, že se Česká republika snažila 
integrovat se co nejrychleji do Evropy a překonat staré hranice mezi západem a východem, 
vybudované komunistickým režimem. Vznikaly i úvahy o budoucím směrování divadelní 
tvorby a úrovně divadel v době nově nabyté svobody. „Podobně jako v jiných oblastech 
společenského života se tu nyní aktualizují konfliktní a krizové momenty, které dosud byly 
uměle tlumeny a zastírány.“200

Ke  změnám  docházelo  i v počtech  a formách  divadel  v Praze  i mimo  ni.  K zásadním 
změnách  došlo  například  u Městských  divadel  pražských,  jejichž  jednotlivé  scény, 
Komedie,  ABC a Rokoko,  získaly  od  roku  1991  větší  autonomii.  Divadla  měnila  své 
zaměření, repertoár, členy i názvy. Divadlo E. F. Buriana se roku 1994 stalo alternativním 
Divadlem Archa, Divadlo S. K. Neumanna se roku 1990 stalo Divadlem Pod Palmovkou, 
Realistické  divadlo  na  Smíchově  vrátilo  do  svého  názvu  jméno  zakladatele  a stalo  se 
Švandovým divadlem na Smíchově. Kromě kamenných divadel se objevovaly také letní 
scény,  nejznámější  z nich  se staly Letní  Shakespearovské slavnosti,  které  vznikly roku 
1990. Další letní scénou bylo od téhož roku také divadlo Globe na pražském Výstavišti,  
ironií osudu je, že mělo stejný osud, jako jeho londýnský vzor, protože roku 2005 bylo 
zcela zničeno při požáru.201

Přelom tisíciletí  byl  etapou plnou změn,  radosti  ze  svobody a možností,  které  se  před 
divadelnictvím otevíraly.  Vznikalo mnoho spolků, experimentovalo se s formou a žánry, 
divadlo  se  diferencovalo.  Byla  to  ale  také  doba  obav  o další  fungování  divadel,  plná 
pochyb o tom, zda se podaří transformace divadelního systému, díky němuž budou česká 
divadla  moci  konkurovat  těm  zahraničním  a těšit  se  dostatečně  vysoké  divácké 
návštěvnosti a přízni společnosti.

Toto bouřlivé období se bezpochyby projevilo i v zařazování klasických her do repertoáru 
českých  divadel,  včetně  Molièrových  komedií.  Divadelní  stávka,  ke  které  se  od  18. 

198 Nekolný, Bohumil: Divadlo v České republice po roce 1989, upr. Z. Jindrová: www. culturenet. 
cz/res/data/000051; 30/05/2012

199 Černý, O.: Transformace divadelního systému v České republice, Divadelní Ústav, Praha 2004; s. 5
200 Lukeš, M.: Divné divadlo našeho věku, Svět a divadlo & Divadelný Ústav Bratislava, Praha 2008; s. 15
201 Hrbek, D.: Budování divadla, AMU & Kant, Praha 2009; s. 5-10
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listopadu  1989  přidala  všechna  česká  divadla,  trvala  do  začátku  prosince  téhož  roku. 
Příznivci Molièrových her však museli čekat na další inscenaci jeho hry až do února 1990. 
Jako první se Molièrovou látkou zabývalo Státní divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci, 
které vytvořilo hned dvě inscenace. V únoru byla uvedeno představení  Zkouška (dle  Le 
Misanthrope)  a v březnu představení  Divadlo  za  bránou,  což  byla  opera  inspirovaná 
Molièrem. Pražská divadla na sebe nedala dlouho čekat a Hudební divadlo Karlín uvedlo 
v červnu 1990 Lakomce (L'Avare).

Lakomec (L'Avare) byl zároveň nejhranější hrou tohoto období, od roku 1990 do roku 2009 
vzniklo dvacet různých nastudování podle této předlohy. Tuto hru těsně následoval  Don 
Juan, jehož inscenací bylo ve stejném období uvedeno devatenáct. Stálé oblibě se těšil také 
Tartuffe se čtrnácti inscenacemi, ale i Zdravý nemocný (Le Malade imaginaire) s osmi či 
Skapinova šibalství (Les Fourberies de Scapin)  se sedmi inscenacemi. Naopak poněkud 
opadl zájem o Chudáka manžela (Georges Dandin) a Jeho urozenost pana Měšťáka (Le  
Bourgeois gentilhomme), které byly za dvě desetiletí hrány pouze dvakrát. Celkem bylo 
v českých divadlech uvedeno sto pět inscenací Molièrových her.

Obecně lze říci, že po převratu nastalo období, ve kterém se divadla chtěla diferencovat, 
zbavit  se  zažitých  konvencí  a často  tak  experimentovala  s formou  a žánry.  Přesto 
i Molièrovy hry, i když jsou již přes tři sta let staré, byly a stále jsou součástí repertoáru 
českých  divadel.  Divadelní  tvůrci  je  však  často  aktualizovali  a upravili  tak,  aby  hry 
působily co možná nejmoderněji a nebyly historizující a zkostnatělé. To lze ilustroval na 
příkladu Lakomce (L'Avare). Diváci měli během dvacetiletí na přelomu tisíciletí možnost 
setkat se s harpagonovskou estrádou podobnou těm televizním, s Harpagonem, který byl 
spíše obětí, s Harpagonem-ženou, případně s Harpagonem s oblibou v zahradničení.

Pro ilustraci různorodosti divadelního pojetí her v době nedávno minulé byly předmětem 
analýzy článků a brožur z tohoto období zvoleny čtyři různé inscenace, které reprezentují 
právě čtyři zmíněné typy Harpagona.

První blíže analyzovanou hrou byl  Lakomec (L'Avare) v inscenaci Semaforu. Premiéra se 
konala 25. června 1990 v Hudebním divadle Karlín, který v té době Semafor spravoval. 
Byla to poslední hra, kterou v rámci Semaforu vytvořila skupina kolem Josefa Dvořáka. 
Ten založil svůj vlastní soubor Divadelní společnost Josefa Dvořáka poté, co se „dostal do 
určité  kolize  s tím  typem  divadla,  který  v Semaforu  prosazoval  jeho  zakladatel  Jiří 
Suchý.“202

Brožura  popisovala  orientaci  souboru  v polistopadové  době  na  „nový  (amerikánský) 
způsob  divadelního  podnikání“.  Tento  prostor  byl  ještě  neprozkoumaný  a nebylo  jisté, 
jestli se soubor vůbec udrží na české scéně. Před divadelníky se skýtaly nové možnosti ale 
byli  také  nucení  bojovat  o diváky  a vlastní  divadelní  prostor  na  české  kulturní  scéně. 
Lakomec  (L'Avare)  v podání  tohoto  souboru  byl  „především zábavou,… podívanou  na 
šašky,  augusty  a klauny“  a tomu  byla  předloha  výrazně  přizpůsobena,  byl  zredukován 
počet postav a výrazně upraven text.203

Tisk tuto inscenaci nehodnotil příliš kladně, v článku Z první řady byla nazvána „dokladem 
totální dramaturgické bezradnosti velkého českého komika, který vstupuje do nelehkého 
období, v němž musí znovu najít sám sebe“. Předloha byla značně zkrácena a pozměněna, 
provedení se podobalo televizní estrádě, jejíž žánr byl režisérovi E. Sokolovskému blízký. 

202 Semafor: historie; http://www. semafor. cz/historie/skupina-josefa-dvoraka; 10/06/2012
203 Lakomec, leták z archivu Divadelního Ústavu, r. 1990, součást materiálů k inscenaci (Hudební divadlo 

Karlín v Praze (Semafor), prem. 25.6.1990)
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Podle  autora  by  tak  zásadní  klasické  dílo  nemělo  být  redukováno  pouze  na  „bujnou 
taškařici“, jak tomu bylo v případě tohoto nastudování.204

O dva roky později vznikla další známá pražská inscenace  Lakomce (L'Avare), tentokrát 
v pojetí  Činoherního  klubu.  Premiéra  se  konala  14.  listopadu  1992  a byla  rovněž 
netradičně pojatá. Objevovaly se v ní známé herecké osobnosti jako Petr Nárožný v roli 
Harpagona, nebo Ondřej Vetchý, Jitka Asterová, Oldřich Vízner či  Zdena Hadrbolcová. 
Zřejmě největší odklon od originálu byl v tom, že hra se stala „přehledem lakomců svého 
druhu, soupisem lidských neřestí,  kde orgie  slaví podezíravost,  pokrytectví,  udavačství, 
podvod a intrika.“ Harpagon je tedy zasazen do společnosti, která žije pro peníze a vlastní 
prospěch  a proto  ho  využívá  a snaží  se  od  něj  získat  co  nejvíce  peněz.  Jeho  zásadní 
vlastnost, lakota, je tedy pouze jednou z pestré škály neřestí a negativních vlastností okolní 
společnosti.205

Se třetím analyzovaným typem Harpagona se diváci mohli setkat během inscenace Divadla 
Rokoko,  součásti  Městských  divadel  pražských,  jejíž  premiéra  se  konala  23.  listopadu 
1998.  Tato  inscenace  byla  zřejmě  nejodvážnějším  pokusem  oprostit  hru  od  konvencí, 
protože  režisérka  do  hlavní  role  Harpagona  obsadila  ženu,  známou  herečku  Ljubu 
Skořepovou.  O této  inscenaci  pojednával  například  článek  Chaplinovský  Harpagon  L.  
Skořepové, ve kterém je popsána velmi nevšední forma této inscenace, která byla zasazena 
„do rámu němé grotesky“. Díky tomu se herci projevovali pouze pohybem a gesty, součástí 
hry  jsou  časté  honičky  a také  šlehačková  bitka.  Hlavní  postavu  sice  ztvárnila  žena, 
Harpagona však nezobrazuje jako ženu, ale spíše jako tvora, jehož pohlaví již v jeho věku 
není podstatné. Autor článku popsal hlavní postavu jako „skřítka s chaplinovsky udiveným 
výrazem.“206

Poslední analyzovanou inscenací byla zároveň ta nejvýraznější a nejsledovanější ze všech 
nastudování  Lakomce (L'Avare) během daného období. Harpagon se totiž 15. ledna 2004 
vrátil  na  scénu Národního divadla  v Praze,  a  to  po  více  než  padesáti  letech,.  Největší 
zásluhu  na  oblíbenosti  této  inscenace  měl  bezpochyby  představitel  hlavní  role  Boris 
Rösner,  pro  něhož  byl  Harpagon  poslední  velkou  rolí.  Rösner  byl  však  později  kvůli 
dlouhodobé  nemoci  nucen  být  nahrazen  Emilem  Horváthem.  O velkém  úspěchu  této 
inscenace  a hereckém  umění  hlavního  představitele  vypovídá  také  fakt,  že  Rösner  za 
Lakomce (L'Avare) získal hned tři ocenění, a to Cenu Alfréda Radoka, Cenu Thálie 2004 
a také Cenu Divadelních novin.207

Mottem  celé  inscenace  bylo  trefné  heslo  „O peníze  jde  až  v první  řadě“.  Šlo  o ně 
pochopitelně Harpagonovi, ale stejně tak i dalším postavám.  208 Ty ztvárnili další známí 
herci,  například  Richard  Krajčo,  David  Matásek  nebo  Hana  Ševčíková.  Autor  článku 
Dobrá  fraška  mezi  zelím  hodnotí  Harpagona  jako  „vrčivého  vymaškařeného  starce, 
působícího umaštěným dojmem s jakousi nechutnou přehazovačkou na hlavě.“ Harpagon 
skutečně působil jako někdo natolik šetřivý, že raději nosí starý oblek a působí nemytým 

204 Z první řady, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1990, součást materiálů k inscenaci 
(Hudební divadlo Karlín v Praze (Semafor), prem. 25.6.1990)

205 Živočichopis Lakomce, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1992, součást materiálů 
k inscenaci (Činoherní klub v Praze, prem. 14.11.1992)

206 Chaplinovský Harpagon L. Skořepové, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1998, 
součást materiálů k inscenaci (Městská divadla pražská (Rokoko), prem. 23.11.1998)

207 Ceny Alfréda Radoka a Cena Thálie 2004, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 2005, 
součást materiálů k inscenaci (Národní divadlo v Praze, prem. 15.1.2004)

208 Lakomec, leták z archivu Divadelního Ústavu, r. 2004, součást materiálů k inscenaci (Národní divadlo 
v Praze, prem. 15.1.2004)

65



dojmem, než by utrácel za oblečení nebo za vodu. Jak napovídá název článku, zvláštním 
prvkem představení bylo zařazení malé zahrady, na které Harpagon za domem pěstoval 
zelí. Jeho záliba v zahrádkářství však měla zcela jiný důvod, Harpagon totiž v jedné hlávce 
zelí  ukryl  svůj  poklad.  Zahrada  skýtala  také  možnosti  komiky,  a tak  se  Harpagon  na 
zahradě obrací na svého soka Valéra se zvoláním: „Cože, ty darebáku, ty si troufáš mi lézt 
do zelí?“ Inscenace ovšem nebyla ani zdaleka pouze komickou, objevily se v ní vážnější 
momenty,  kdy si  divák  uvědomil,  že  Harpagon  je  vlastně  postavou  hluboce  osamělou 
a nepochopenou okolím, které se snaží pouze vytěžit co nejvíce pro sebe. Nacházel se ve 
společnosti, „kde nefungují lidské vztahy vše je motivováno penězi.“209

Listopad 1989 umožnil  dlouhodobý proces postupného šíření  rozmanitosti  inscenací  na 
českých jevištích, a to jak ve výběru nových a nekonvenčních her současných autorů, tak 
v přístupu k autorům starším. Těm se divadelníci většinou snažili vtisknout nový nádech, 
někdy se blížil tradicím, jindy se od originálu naopak velmi odkláněl.

3.2 Komparace a závěr

Tato kapitola si kladla za úkol prokázat, že i dílo Molièra může být součástí moderního 
divadla a promlouvat k divákům z mnohem pozdější doby. Od konce druhé světové války 
došlo na českém území k výrazným změnám, zejména politickým. O tom svědčí i fakt, že 
naše území od roku 1945 do současnosti změnilo celkem pětkrát změnilo svůj oficiální 
název. Spolu s názvy se na základě historických a politických souvislostí měnila i soudobá 
společnost, včetně jejího vztahu ke kultuře a divadlu, což pochopitelně ovlivnilo skladbu 
a charakter uváděných her. Obecně lze říci, že Molièrovy hry v dané době nikdy neopustily 
scény  divadel,  jejich  uvádění  do  repertoáru  a vlastní  charakter  se  ale  v jednotlivých 
obdobích  do  značné  míry  lišil.  Celkový  počet  inscenací  českých  divadelních  souborů 
v letech  1945-2009 je  působivý,  za  více  než  šedesát  let  jich  totiž  bylo  vytvořeno  431 
a produkce nových pokračuje dodnes. Současné inscenace Molièrových her blíže popisuje 
následující kapitola této diplomové práce.

Rozdíly  v počtu her  v jednotlivých  obdobích  rovněž  korespondovaly  se  soudobou 
politickou situací. Poválečné období do počátku komunistického režimu trvalo pouhé tři 
roky, přesto to bylo z hlediska divadla velmi plodné a tvůrčí období. Na scénách českých 
divadel  byl  také  dostatek  prostoru  věnován  Molièrovi,  a to  v podobě  téměř  padesáti 
inscenací  během pouhých  tří  let.  Tento  rozmach  divadla  byl  dán  svobodou  a pocitem 
budoucích možností, které se před českými divadelníky otevíraly.

Situace  se  však  podstatně  změnila  poté,  co  veškerou  moc  v zemi  převzali  komunisté. 
Divadlo se tak dostalo pod správu státu, který v podstatě ovládal českou divadelní scénu 
a diktoval  jí  podmínky ohledně  obsazení,  výběru  repertoáru,  ale  i vyhovující  divadelní 
formy. Během čtyřicetiletého období socialismu na našem území vzniklo 287 inscenací 
podle Molièrových her.  Byla to doba vnitřně diferencovaná v závislosti  na změnách ve 
společenské  a politické  situací.  K nejvýraznějším  zásahům  státu  do  divadelnictví 
docházelo v padesátých letech. V tomto období byl Molière jedním z oficiálně povolených 
autorů,  coby  reprezentant  klasického  dramatu.  Proto  během  desetiletí  po  únorovém 
komunistickém převratu divadla uvedla téměř sto třicet různých inscenací podle Molièrovy 
předlohy.  Tento vysoký počet  poklesl  během šedesátých let.  V té  době na české území 
pronikalo mnoho dalších vlivů,  především ze západu a proto musely Molièrovy uvolnit 

209 Dobrá fraška mezi zelím, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 2004, součást materiálů 
k inscenaci (Národní divadlo v Praze, prem. 15.1.2004)
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prostor  jiným hrám.  Od  počátku  šedesátých  let  do  násilného  ukončení  Pražského  jara 
v srpnu  1968  invazí  vojsk  mohli  příznivci  Molièra  vybírat  z téměř  padesáti  různých 
inscenací. V následném období normalizace byl opět silně patrný vliv státu na repertoár 
českých divadel. Mnohá z nich dali přednost klasickým dílům české i světové dramatické 
tvorby, a proto Molièrovy hry zůstávaly na českých scénách.

Množství  inscenací  vytvořených během dvaceti  let  po obnovení demokracie roku 1989 
bylo více než sto, což je vzhledem k šedesátým letům nárůst, ale ne nijak zásadní. Během 
listopadových události byla vyhlášena stávka divadel, která trvala do poloviny prosince. Po 
následném obnovení demokracie v zemi nastala opět doba otevřenosti divadla vůči novým 
či  staronovým formám,  tématům i autorům.  Molièrovy  hry  byly  stále  oblíbené,  jejich 
divadelní pojetí bylo však většinou netradiční.

Kromě počtu uváděných her se pochopitelně měnila i jejich skladba. Výběru některých her 
se politické změny téměř nedotkly. Ve srovnání s jinými hrami lze říci, že byly uváděny 
rovnoměrně  po  celé  analyzované  období.  Je  však  nutné  přihlédnout  k výše  zmíněným 
obecným  tendencím  uvádění  klasických  her.  Stálicemi  na  české  divadelní  scéně  byly 
především hry Tartuffe, Don Juan nebo Zdravý nemocný (Le Malade imaginaire). Podobně 
na  tom byl  také  Lakomec (L'Avare) a Skapinova Šibalství  (Les  Fourberies  de Scapin),  
u nichž  došlo  k většímu  poklesu  inscenací  během  šedesátých  let.  Hlavním  důvodem 
oblíbenosti těchto her je jejich univerzalita a platnost v každé době. Do středu pozornosti 
totiž  staví  postavy  s vlastnostmi,  které  nalézáme  v každé  době  a společnosti.  Je  jím 
například pokrytectví, a to nejen náboženské, jako v případě svatouška Tartuffa. Hra útočí 
na  pokrytectví  jako  obecnou  lidskou  vlastnost.  Don  Juan byl  téměř  opomíjen 
v poválečném období,  ale  od  padesátých let  má  své  pevné místo  na  českých  scénách. 
Hlavní postavou je libertin, tedy člověk, jenž je na jedné straně svobodomyslný a otevřený, 
na  druhé  ale  také  cynický,  bez  úcty  a morálních  zábran.  Hlavní  postavou  Zdravého 
nemocného (Le  Malade imaginaire) Argan byl  člověk,  který  trpěl  utkvělou představou 
o tom, že je vážně nemocný. Kromě jeho hypochondrie hra také ukazuje, jak jeho slabosti 
využívá  Arganovo  okolí,  hlavně  rodina.  Jak  je  patrné  z názvu,  Lakomec  (L'Avare) 
pojednává o lidské lakotě, lásce k penězům a také o tom, jak peníze narušují mezilidské 
vztahy.  Skapinova Šibalství  (Les  Fourberies  de  Scapin)  získala  svou oblibu  především 
kvůli hlavní postavě Skapinovi, který svými intrikami a mazaností dokáže docílit svého. 
Zřejmě i proto je v dnešní době obzvlášť aktuální postavou.

V  případě  některých  dalších  her  byly  změny  na  základě  společenských  a politických 
tendencí patrnější. Příkladem hry, jíž se tyto změny velmi dotýkaly, byl Měšťák šlechticem 
(Le Bourgeois gentilhomme). Tato hra zaznamenala velký nárůst během padesátých let, kdy 
byl  bohatý měšťan zesměšňován jako člena tolik  kritizované kapitalistické  společnosti. 
Tato hra na oblibě neztratila ani v šedesátých letech, pro která se jedním z hlavních témat 
stalo maloměšťáctví. Změny v zařazování do repertoáru pocítila například také hra  Jíra 
Danda (inscenována pod dalšími názvy, viz výše, dle předlohy Georges Dandin). Její počet 
na  scénách vzrostl  během padesátých let,  protože  Danda opět  umožnil  kritiku  vyšších 
vrstev společnosti a jejich snahu dostat se výš na pomyslném společenském žebříčku, což 
mělo být typické pro západní země. Situace se ale změnila během šedesátých let, když se 
Československo více otevřelo vlivům ze západu. V té době se tato hra objevila na jevišti 
pouze jednou a ani v pozdějších letech už nezískala příliš velký zájem divadelníků.

Další oblast, která zaznamenala velké změny v závislosti na společenském kontextu, byla 
divadelní forma. V poválečném období se divadelníci pokoušeli vnést do českých divadel 
moderního  ducha.  Po  boku  tradičních,  klasických  her  se  v repertoáru  objevovaly  také 
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avantgardní a nekonvenční hry a docházelo k velké diverzifikaci forem a žánrů. Padesátá 
léta  naopak  charakterizovaly  centralizační  tendence  a snaha  o vytvoření  jednotných 
divadel, která by tvořila v duchu socialistického realismu. Snahy o pluralitu divadla ale 
opět vyústily v otevírání se vůči novým a netradičním formám během šedesátých let, aby 
byly  znovu  zastaveny  vlivem  politiky  normalizace.  I přes  snahy  o omezení  a řízení 
kulturního  dění  v zemi  si  divadla  dokázala  najít  svou  cestu  a udržet  si  vnitřní 
diferencovanost. Snahy o rozmanitost a členitost divadelní scény se rychle rozvíjely hlavně 
po  pádu  komunistického  režimu  v Československu  a následovném  vzniku  samostatné 
České republiky.  Tendence k vytvoření pluralitního, tedy žánrově a stylově rozmanitého 
divadla jsou silné do současné doby.

Dobrým dokladem těchto tendencí je také  dobový tisk a divadelní letáky a brožury. Na 
tom, jakým způsobem byla představení prezentována široké veřejnosti, lze nastínit, do jaké 
míry byl tisk pod vlivem státní moci a jak silné byly snahy státu o monopolizaci divadel 
a kulturního života v zemi. V tisku z poválečného období se odrážely hlavně pocity radosti 
z nově nabyté svobody, velkého očekávání do budoucnosti a víru v rozvoj země. Zároveň 
jsou z tisku cítit prosovětské nálady a víra v komunistickou ideologii. V padesátých letech 
již nešlo tolik o víru v komunismus, jako o snahu prezentovat veškerý tisk jako politicky 
angažovaný, tedy hledat i v Molièrových hrách paralely se soudobým světem tak, aby jeho 
hry pomohly šířit  komunistickou ideologii.  Šedesátá  léta  se  stávají  spíše  apolitickými, 
důraz byl mnohem více kladen na samotné hry a na jejich uměleckou hodnotu. V letech 
sedmdesátých  se  částečně  vrátil  politický  podtext  v prezentaci  her,  ale  ne  tak  výrazně 
a plošně  jako  v padesátých  letech.  Existovaly  proto  rozdíly  v různých  novinách, 
nejpolitičtější  ze  zkoumaných bylo levicově orientované Rudé Právo. jiná periodika se 
snažila  politickému  ladění  textu  vyhnout  a zaměřovala  se  co  nejvíce  na  konkrétní 
představení, jeho obsazení, formu nebo divácké ohlasy. Polistopadové tiskoviny jsou již 
skutečně zaměřené na divadlo a umění, hodnotí soudobou společenskou situaci, ale bez 
výrazné snahy o propagaci politických myšlenek. Současný  tisk je také obecně mnohem 
kritičtější než starší tisk, autoři otevřeně vyjadřují své názory na daná představení namísto 
neutrálního popisu obsazení a dekorací.

Molièrovým moderním publikem byli lidé, kteří zažili hrůzy druhé světové války i radost 
z osvobození,  politický  tlak  a zločiny  komunistického  režimu,  ale  i nadějí  na  uvolnění 
a lepší budoucnost v podobě Pražského jara. Jeho publikum bylo také svědkem zmaření 
těchto snah a zpomalení společenského rozvoje v době normalizace. Velká část dnešního 
publika také pamatuje období Sametové revoluce, po němž následovaly pocity svobody 
a naděje v lepší budoucnost, které však brzy zastínilo zklamání ze současného politického 
vývoje a pocitů nejistoty a hledání smyslu v současné době.

Pro shrnutí  lze říci,  že  Molière má i v moderní době pevné místo na jevištích českých 
divadel. Přestože jeho dílo je více než tři sta let staré, dokáže promlouvat k modernímu 
a současnému publiku. Molièrovy hry jsou stylově a tematicky rozmanité a proto skýtají 
široké možnosti uchopení a zpracování v duchu moderního divadelnictví.
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4 Současný Molièrův divák

Závěrečná kapitola  si  klade  za  úkol  zhodnotit  význam Molièra  v současnosti  a popsat 
hlavní  důvody dnešní  oblíbenosti  jeho  her  v závislosti  na  společenské  situaci  v České 
republice druhého desetiletí jednadvacátého století. První podkapitola mapuje současnou 
českou  společnost  a hlavní  společenská  témata  a problémy  dnešní  doby.  Zároveň  se 
pokouší nalézt paralelu mezi těmito tématy a tématy obsaženými v Molièrových hrách a na 
základě nalezených podobnosti s francouzskou společnosti sedmnáctého století zhodnotit, 
čím  tyto  hry  oslovují  současného  českého  diváka.  Další  podkapitola  charakterizuje 
současné divadelní publikum na základě dotazníkového šetření. Dotazníky se zaměřovaly 
na přístup lidí k divadlu obecně, ale také na jejich vztah k Molièrovi. V závěrečné části 
následuje přehled Molièrových her na české divadelní scéně v průběhu posledních tří let, 
charakteristika některých inscenací a jejich obraz na webových stránkách divadel.

4.1 Současná společenská témata

Po  roce  1989  se  česká  společnost  snažila  transformovat  od  socialisticky  řízené  na 
demokratickou.  Tento  proces  transformace  však  nebyl  snadný  a v některých  oblastech 
pokračuje  dodnes.  Není  snadné  jednotně  charakterizovat  současnou  českou společnost, 
protože  se  jedná  o dynamickou  a velmi  rozmanitou  strukturu.  Přední  současný  český 
filosof  Václav  Bělohradský  tuto  dobu nazývá  dobou  nevolnosti.  Transformace  na 
demokratický  stát  neproběhla  podle  jeho  očekávání  a je  natolik  zklamán  současným 
vývojem, především politickým,  že tento stav u něj vyvolává nevolnost: Tento pocit má 
mnoho  zdrojů,  tím  hlavním  je  fakt,  že  je  ve  společnosti „mnoho  významů,  málo 
významného, mnoho částí, málo celků, mnoho faktů, málo kontextů, mnoho kopií, málo 
originálů… mnoho cílů, málo smyslu,… mnoho odpovědí, málo otázek.“210

Pro dnešní dobu je charakteristické i silné odvozování od předchozích období. Proto ji lze 
popsat jako post-industriální, post-moderní, post-komunistickou. Výraz post- „zakrývá 
nejistotu ohledně toho, co se skrývá v obalu.“211 Dnešní doba je totiž nejistá, hledající své 
místo  v kontextu  světových  dějin.  První  z výrazů  má  spíše  ekonomický  charakter. 
Postindustriální  společnost  je  taková,  pro  níž  průmysl  již  není  hlavním  sektorem 
ekonomiky. Naopak druhý výraz, postmodernismus, je třeba chápat jako filosofický směr, 
pro  něhož  je  typická  snaha  o relativizaci  světa  a tendence  docílit  co  možná  největší 
plurality ve společnosti. Bělohradský hodnotí posun ve významu slova postmodernismus 
tak,  že  se  tento  výraz  „stal  nadávkou,  příznakem  patologické  nenávisti…  k sobě 
samému.“212 Lidé tak nejen odmítají jednotnou formu světa, ale zároveň se od společnosti 
distancují,  nedokáží  se  s ní  ztotožnit,  přijmout  ji  za  vlastní.  Třetí  z výrazů, 
postkomunismus, vyjadřuje politickou situaci v zemi. Používáním tohoto výrazu vyjadřuje 
společnost snahu oprostit se od doby vlády komunistické strany, ale zároveň to napovídá, 
že tato etapa není zcela uzavřena, protože se společnost stále k minulosti vrací, srovnává se 
s ní  a odvozuje  od  ní  svůj  současný charakter.  Výraznou tendencí  dnešní  doby je  také 
globalizace,  tedy  „vzájemně  provázaný  a rozšiřující  se  proces  internacionalizace  trhů, 

210 Bělohradský, Václav: Společnost nevolnosti, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2007; s. 9
211 Keller, J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 

2011; s. 11
212 Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2007; s. 94
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zboží a práce“213. Lidé se nechávají ovlivňovat cizími kulturami a myšlenkami, a to často 
do té míry, že se vytrácí jejich vlastní národní identita a snižuje se vztah lidí k tradicím své 
vlasti.

I v dnešní době jsou aktuální mnohá společenská témata. Některá jsou spíše univerzální, 
nadčasová,  jiná  více  podmíněná  dobou,  aktuální.  Následující  charakteristika  se  zabývá 
hlavními z témat, které diváci mohou nalézt v inscenacích Molièrových her na současných 
scénách českých divadel.

Mezi témata, která jsou aktuální v každé době, patří základní lidské vlastnosti, především 
ty záporné, které Molière zobrazuje ve svých hrách. První z nich je lakomství, hraničící až 
s posedlostí,  jako  v případě  Harpagona  ve  hře  Lakomec  (L'Avare).  Lásku  k penězům 
a materialismus lze nalézt v každé době, jak v molièrovské Francii, tak v dnešní České 
republice.  Pro  současnou  globalizovanou  společnost  je  tato  otázka  stále  více  aktuální, 
dochází  k posunu hodnot  a roste  význam materiálních statků.  „Globalizace nás zavalila 
nevídanou nabídkou všeho myslitelného, avšak na druhé straně zúžila spektrum našich cílů 
a hodnot.  Ty  se  dnes  točí  kolem touhy  něco  získat  či  vlastnit.“214 Lakomec  není  hra 
jednoduše popisující lakomého Harpagona, ale také jeho okolí, které se snaží dosáhnout 
svých cílů a získat jeho majetek pro sebe. I v těchto postavách lze tedy spatřovat znaky 
podobné dnešní materialistické společnosti.

Další  univerzální  lidskou vlastností  zobrazovanou v Molièrových hrách je  pokrytectví. 
Nejvýraznějším  pokrytcem z řad  Molièrových  postav  je  Tartuffe  ze  stejnojmenné  hry. 
Představoval typ náboženského pokrytce, člověka, který pro dosažení svých cílů volil lež 
a přetvářku.  Snažil  se  vystupovat  a působit  jako  hluboce  věřící  člověk,  jehož  lze  ve 
francouzštině nazvat výrazem dévot (zbožný, oddaný Bohu), který kladl nade vše morální 
zásady.  I v dnešní  době  se  lidé  snaží  vytvářet  pozitivní  veřejný  obraz  své  osoby a ve 
skutečnosti tak skrývat svůj pravý charakter. Existují často velké rozdíly mezi tím, co lidé 
říkají, a co si skutečně myslí. Takovým chováním lidé dokážou manipulovat svým okolím, 
stejně  jako  kdysi  Tartuffe.  Manipulace  se  objevuje  také  v současných  médiích  či 
v politických kruzích, a to způsobuje nedůvěru společnosti k nim. Je to však manipulace 
skrytá, „její podstatou je uvádět lidi v omyl“. Takové jednání bývá tak promyšlené, že je 
těžko  odhalitelné  a proto  skýtá  velké  nebezpečí,  možná  větší  než  otevřená  politická 
propaganda.215 Proto není v dnešní době snadné věřit  informacím v médiím, politickým 
slibům,  ani  lidem v našem bezprostředním okolí.  „Přestože  skandály nakonec  většinou 
vyjdou najevo, je… těžké rozhodnout, jakému zdroji informací důvěřovat.“216

Tématem, které prostupuje mnoha Molièrovými hrami jsou nefungující mezilidské vztahy. 
Jedná  se  většinou  o rodinné  vztahy,  které  jsou  určitým  způsobem  narušeny.  Ústřední 
postavy některých  her  jsou  součástí  rodiny,  ve  které  jsou  vzájemné  vztahy pokřivené, 
rodina neplní svou základní funkci. Například Harpagon podezírá vlastní rodinu z krádeže, 
nezajímá se o jejich pocity a problémy, zatímco jeho děti se snaží potrestat jeho lakomství 
tím, že ho přelstí a připraví ho o majetek. Ani jedna strana nedokáže projevit dostatečnou 

213 Potůček, Martin; Mašková, Miroslava a kol.: Česká republika – trendy, ohrožení, příležitosti, Karolinum, 
Praha 2009; s. 113

214 Hertzová, Noreena: Plíživý převrat, globální kapitalismus a smrt demokracie, Dokořán, Praha 2003; s. 
47

215 Howiecký, Maciej Tadeusz; Žantovský, Petr: Manipulace v médiích, Univerzita Jana Amose 
Komenského, Praha 2008; s. 31

216 Hertzová, Noreena: Plíživý převrat, globální kapitalismus a smrt demokracie, Dokořán, Praha 2003; s. 
159
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snahu  o nápravu  rodinných  vztahů  bez  ohledu  na  majetkové  poměry.  Podobné  vztahy 
panovaly i ve hře Zdravý nemocný (Le Malade imaginaire), kde otec rodiny Argan žil jen 
svými  starostmi  a nezajímal  se  o svou  rodinu,  jejíž  většina  na  oplátku  jeho  slabosti 
zneužívala.  Nedůvěra  panovala  i mezi  členy  rodiny  Orgona  a Elmíry  v Tartuffovi.  Se 
špatnými  mezilidskými vztahy souvisí  i pocity  samoty mnohých postav,  ze  zmíněných 
například  Harpagon  (Lakomec,  L'Avare) a Argan  (ze  hry  Zdravý  nemocný,  Le  Malade  
imaginaire). V souvislosti s materialismem společnosti a orientovaností na výkon se rodina 
stává místem, které nás má naučit, jak se uplatnit na trhu, vydělávat peníze, a poskytnout 
dětem materiální zajištění. Jednotlivec se tedy má přeměnit na jakousi firmu, „musí ve své 
práci, ve svém volném čase i v intimním životě řídit svůj život jako skutečný profesionál, 
jako správce svého vlastního výkonu.“217 Děje se tak často na úkor nejdůležitější funkce 
rodiny, socializace, umožňující emoční a sociální vývoj jedince.

Dalším  z hlavních  témat,  obsaženým  vlastně  ve  všech  Molièrových  hrách,  je  kritika 
společnosti a jejích negativních stránek. Molière svými hrami útočil na různé společenské 
vrstvy a jejich neřesti, a to od střední vrstvy, hlavně měšťanů až po nejvyšší vrstvu bohaté 
aristokracie a celý královský dvůr. Nebyla to však kritika formou přímého útoku a seriózní 
argumentace proti negativním stránkám společnosti. Způsob, jakým se Molière rozhodl na 
společnost  útočit,  bylo  zesměšňování daného chování  a jednání  jejích členů.  Zábavný, 
komediální charakter her nijak neubíral na síle kritiky, a proto se Molièrovy hry staly tak 
častým terčem útoků jeho odpůrců. I v dnešní době se společnost chce bavit, lidé hledají 
nejrůznější formy zábavy, jednou z nichž je i divadlo, komedie. Je třeba si uvědomit, že 
komedie  však  nemusí  být  jen  lehkou  zábavou,  odreagováním,  ale  mohou  být  také 
prostředkem kritiky společnosti a nás samotných, stejně jako tomu bylo v době Molièra. 
Smích nemusí být vnímán pouze jako jednoduchý projev dobré nálady či pobavení, „smích 
je  formou  mluvení“  a pomáhá  člověku  nahlédnout  k jádru  věcí,  „poodhaluje  roušku 
skrytosti a nechá nás ,juknout‘ do neskrytosti.“218

I to je jeden z důvodů proč se Molièrovi podařilo pozvednout komediální žánr na vysokou 
uměleckou úroveň a zbavit ji cejchu lehkého a nízkého žánru. Právě pro svou schopnost 
nastavit  komediální  formou  zrcadlo  společnosti  a zkombinovat  směšné  a zábavné 
s vážným a neveselým je  dodnes  Molière  oblíbeným autorem,  který  má  své  místo  na 
současné české divadelní scéně a svou nadčasovostí dokáže oslovit současné publikum.

217 Keller, Jan: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 
2011; s. 63

218 Hogenová, Anna: K filosofii výkonu, Eurolex Bohemia, Praha 2005; s. 512
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4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Tato  část  práce  se  věnuje vyhodnocení  empirického šetření,  které  bylo  zadáno s cílem 
zmapovat přístup současné české společnosti k divadlu a k Molièrovi. Jako nejvhodnější 
forma  šetření  byla  zvolena  metoda  dotazníku,  především  pro  možnost  klást  otázky 
většímu  počtu  lidí  v kratším  časovém  úseku  a také  vzhledem  k možnosti  snadného 
statistického zpracování takto získaných informací. Dotazník se nejprve zaměřil na četnost 
navštěvování  divadelních  představení  současné  české  společnosti,  způsob  výběru 
jednotlivých představení a v neposlední řadě také na divácké preference v oblasti divadla. 
Další skupina otázek směřovala k získání informací o současném povědomí o Molièrovi 
v české společnosti a dnešní návštěvnosti inscenací jeho her.

Cílem šetření  bylo  potvrdit  či  vyvrátit  hypotézy týkající  se  současného  vztahu  české 
společnosti  k divadlu  a Molièrovým hrám.  První  hypotézou  byl  předpoklad,  že  dnešní 
mladá generace nemá velký zájem o divadlo a volí spíše jiný způsob trávení volného času. 
U starší generace lze očekávat vyšší počet navštívených představení. Druhá hypotéza se 
týkala  výběru  divadelních  představení,  konkrétně  předpoklad,  že  osoby  s vyšším 
vzděláním  vybírají  představení  pečlivěji  a snaží  se  získat  více  informací  z oficiálních 
zdrojů,  zatímco  lidé  se  základním  vzděláním  dají  spíše  na  rady  svého  okolí.  Třetí 
hypotézou byl předpoklad, že ženy preferují konkrétní divadelní žánry, zatímco pro muže 
nehraje druh žánru zásadní  roli  a rozhodují  se podle jiných kritérií.  Čtvrtá  hypotéza se 
týkala vztahu české společnosti k Molièrovi. Lze očekávat, že česká společnost má alespoň 
základní povědomí o tomto autorovi a zná alespoň jednu z jeho her. Pátou hypotézu tvořil 
předpoklad,  že vzhledem k rozmanitosti  současné české divadelní scény nelze očekávat 
vysoký počet osob, které by některou z inscenací Molièrových her zhlédly.

Dotazníkového  šetření  se  zúčastnilo  celkem  108  osob  různých  věkových  skupin 
a s odlišným  stupněm  dosaženého  vzdělání.  Ženské  pohlaví  bylo  zastoupeno  výrazně 
vyšším  počtem  dotázaných,  mužský  vzorek  byl  však  pro  statistické  zpracování  také 
dostačující. Šetření probíhalo ve dnech 10. května až 10. června 2012.

Dotazník obsahoval sedm hlavních otázek týkajících se divadelních návyků současné české 
společnosti, a dále čtyři doplňující otázky určené pro statistické zpracování. Hlavní otázky 
byly jak otevřené, tak uzavřené, dotazník obsahoval také otázku škálovou, kde respondenti 
mohli zaškrtnout více možností z daného seznamu. Dotazník byl rozdistribuován v tištěné 
i elektronické  podobě,  jeho  výsledky  byly  následně  zkompletovány  a vyhodnoceny. 
Vzhledem  k tomu,  že  někteří  respondenti  odevzdali  nekompletní  dotazníky,  počty 
jednotlivých odpovědí se v některých případech lišily od celkového počtu odevzdaných 
dotazníků.  Pro  účely  statistického  zpracování  byla  pro  nevyplněné  informace 
u jednotlivých otázek vytvořena další kategorie, „nevyplněno“. Vzor dotazníku je součástí 
příloh této diplomové práce.
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První  otázka  směřovala  k četnosti  návštěv divadelních  představení  u jednotlivých osob. 
Z celkového počtu dotázaných navštěvuje divadlo 65% osob několikrát ročně, 12% chodí 
do  divadla  každý  měsíc,  zatímco  23%  procent,  tedy  téměř  čtvrtina  z nich,  divadla 
nenavštěvuje  téměř  vůbec.  První  hypotézou  bylo,  že  současná  česká  mládež  chodí  do 
divadla méně než starší generace. Jak je možné vidět v následujícím grafu (Graf 1), tento 
předpoklad se potvrdil. 37% osob mladších dvaceti let nenavštěvuje divadla téměř vůbec, 
zatímco  z obou  kategorií  starších  osob  divadla  pravidelně  nenavštěvuje  výrazně  nižší 
procento  osob  (v obou  případech  méně  než  dvacet  procent).  Z nejmladší  kategorie 
navštěvuje  divadlo  pravidelně  několikrát  ročně  pouze  polovina  respondentů,  zatímco 
u osob nad 31 let se jedná téměř o osmdesát procent.

Další  oblastí,  kterou se  dotazník  zabýval,  byl  způsob výběru  jednotlivých představení. 
Respondenti  hodnotili  faktory,  které  je  při  výběru  nejvíce  ovlivňují,  například  přátelé, 
reklama, či konkrétní divadlo nebo obsazení. Celkové procentuální rozložení jednotlivých 
důvodů  pro  výběr  her  popisuje  následující  graf  (Graf  2).  Nejvýznamnější  roli  hraje 
doporučení přátel či blízkých osob, významný je také vliv reklamy (včetně plakátů, inzerce 
v tisku i na webových stránkách a jiných propagačních materiálů) a konkrétního obsazení 
dané  inscenace.  Nejnižší  vliv  na  výběr  měla  u všech  kategorií  osobnost  autora  hry. 
Nejméně osob také odpovědělo, že vstupenky sami nevybírají. Do kategorie jiných vlivů 
někteří zařadili recenze nebo téma her, někteří žáci středních škol také zmiňují účast na 
školních představeních bez možnosti vlastního výběru.
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Graf 1: Četnost návštěv divadelních představení
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Hypotéza  spojená  s výběrem  představení  se  týkala  vlivu  vzdělání  na  proces  výběru. 
Obecně  platí,  že  u všech  kategorií  byl  nejzásadnější  vliv  doporučení  přátel  a blízkých. 
Osoby s nižším dosaženým vzděláním se nechávají mnohem více ovlivnit reklamou než 
lidé s vyšším vzděláním. Kategorie osob se středním vzděláním (a tedy i vysokoškolských 
studentů) klade větší důraz na výběr divadla či souboru, a to v 19%, na rozdíl od osob se 
základním  vzděláním,  pro  které  jsou  konkrétní  divadla  nejméně  důležitým  faktorem. 
Vysokoškolsky vzdělaná část dotázaných se nechává kromě přátel výrazně ovlivňovat také 
konkrétním obsazením, a to  v 21%. Konkrétní procentuální  vliv  jednotlivých faktorů je 
znázorněn v následujícím grafu (Graf 3).
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Graf 2: Výběr představení (bez ohledu na dosažené vzdělání)
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Další otázky se týkaly žánrových preferencí jednotlivých respondentů. Nejprve odpovídali, 
který ze základních divadelních žánrů, tedy činohry, opery či baletu, si vybírají nejčastěji. 
Následně  se  rozhodovali,  který  z činoherních  žánrů  je  jim  nejbližší.  Naprostá  většina 
odpověděla podle očekávání, že nejčastěji chodí na činoherní představení, operu či balet 
zvolilo  pouhých  šest,  respektive  deset  procent  osob.  Vzhledem  k výsledkům  byl  do 
následujícího  grafu  (Graf  4) zařazen  také  muzikál,  přestože  původně  nebyl  jednou 
z nabízených možností. Ze všech respondentů označilo muzikál (v rámci původní kategorie 
„jiné“) třináct procent osob jako svůj preferovaný divadelní žánr. Šest procent dotázaných 
odpovědělo,  že nepreferují  žádný ze zmiňovaných žánrů.  Co se týče činohry,  naprostá 
většina  osob  preferuje  komedii,  konkrétně  68%  respondentů,  tragédie  a tragikomedie 
nejsou v tak velké oblibě. Více než dvacet procent osob nemá žádné výrazné preference co 
se týče žánrů činohry.

S těmito otázkami souvisela i další hypotézou, že ženy jsou více selektivní a na rozdíl od 
mužů  mají  vyhraněné  žánrové  preference.  Jak  vychází  ze  zmíněného  grafu  (Graf  4), 
rozdíly v konkrétním procentuálním zastoupení jednotlivých žánrů nejsou příliš výrazné. 
Výjimkou je pouze vyšší oblíbenost muzikálů u ženské kategorie. Přesto se v této oblasti 
potvrzuje  hypotéza,  že  muži  nepřikládají  výběru  žánru  vysokou  důležitost.  17% 
dotazovaných mužů odpovědělo, že nepreferují žádný z daných základních žánrů. Naproti 
tomu  ženy  výběru  žánrů  věnují  větší  pozornost,  nevyhraněný  názor  mají  pouze  dvě 
procenta z nich.
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Graf 3: Výběr představení v závislosti na dosaženém vzdělání
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Nicméně co se týče činohry, výsledky mají opačnou tendenci, jelikož v této oblasti jsou to 
naopak  dotazované  ženy,  komu  méně  záleží  na  tom,  zde  je  daná  činoherní  inscenace 
komedií nebo tragédií. Jak dokazuje další graf  (Graf 5), takových žen bylo celkem 22%, 
kdežto  mužů  se  stejným  názorem  pouze  13%.  U mužů  i žen  platí  zásadní  preference 
komedií,  které volí  79%, respektive 67% z nich.  Tragédie zvolilo za svůj  oblíbený typ 
činohry téměř shodný počet mužů i žen, tragikomedii volí malé množství žen, a dokonce 
žádný z dotázaných mužů.

Následující otázka se týkala her, které respondenti zhlédli v poslední době. Téměř každý 
z nich uvedl odlišnou hru, což svědčí o velké rozmanitosti současné české divadelní scény 
a o tom, že v současné době není žádná z inscenací výrazně oblíbenější než ostatní. Mezi 
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Graf 4: Oblíbenost hlavních divadelních žánrů
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Graf 5: Oblíbenost žánrů činohry
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hry,  které  se  v odpovědích  opakovaly  vícekrát,  patří  Sluha  dvou  pánů,  Carmen,  Vše  
o mužích,  Caveman,  Quasimodo  či Petrolejové  lampy.  I z tohoto  stručného  výběru  lze 
vypozorovat, že se jedná o hry českých i zahraničních autorů a že reprezentují různé žánry, 
od činohry přes operu až po muzikál.

Další část dotazníkového šetření se již zaměřovala na jediného autora, a to na Molièra. 
Předpokladem  bylo,  že  se  jedná  o autora  natolik  významného,  že  naprostá  většina 
dotázaných bude mít alespoň základní znalost  o něm a dokáže jmenovat nejméně jednu 
z jeho her. Tato hypotéza se jednoznačně potvrdila, jak dokládá i následujících graf (Graf
6).

Molièra zná 97% respondentů a pouhá 2% uvedla, že nevědí, o koho se jedná. Kategorii 
těch,  kteří  Moliėra  znají  lze  ještě  rozčlenit  na  ty,  kteří  dokáží  jmenovat  alespoň jednu 
z jeho her, a ty, kteří si na žádnou nevzpomínají, jichž bylo z celkového počtu respondentů 
šest procent. Co se týče konkrétních udaných her, naprosto nejznámější hrou se s velkým 
odstupem od ostatních stal  Lakomec (L'Avare). Respondenti vyjmenovali celkem dvanáct 
různých Molièrových her, z nichž Lakomec (L'Avare) byl jmenován 88 z nich, následován 
hrou  Zdravý  nemocný  (Le  Malade imaginaire) a Tartuffe,  které  jmenovalo  téměř  třicet 
respondentů.  Celkem  pět  z respondentů  uvedlo  také  hru  Misantrop  (Le  Misanthrope), 
ostatní hry znal jen úzký okruh dotázaných. Důvodem pro tak širokou znalost  Lakomce 
(L'Avare) v současné české společnosti není pouze ve velkých uměleckých kvalitách této 
hry a dlouhé tradici jejich inscenací po celém světě včetně českého území, ale také fakt, že 
tato hra je dlouhodobě součástí školní výuky. Seznam všech uvedených her znázorňuje 
následující graf (Graf 7).
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Graf 6: Znalost Molièra v současné české společnosti
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Přestože Molière a jeho hry jsou v české společnosti známé, poslední hypotézou bylo, že 
představení  podle  těchto  her  nezhlédlo  příliš  velké  množství  dotázaných.  Hypotéza 
vycházela z předpokladu, že česká divadelní scéna je natolik rozmanitá, že diváci mohou 
volit  z rozmanitých  inscenací  a Molière  je  pouze  jedním  z mnoha  uváděných  autorů. 
Šetření prokázalo, že představení Molièrových her skutečně nenavštívila výrazná většina 
dotázaných. Přibližně polovina z nich odpověděla na otázku zhlédnutých her záporně, 11% 
si nevzpomíná a stejný počet tuto otázku nevyplnilo, z čehož lze usuzovat, že také žádné 
podobné představení nenavštívili. Přestože většina respondentů odpověděla záporně, počet 
28% kladných odpovědí na návštěvu představení Molièrovy hry je nad očekávání vysoký. 
Konkrétní hry, které respondenti navštívili, znázorňuje následující graf (Graf 8), na prvním 
místě  je  opět  Lakomec  (L'Avare),  následuje  Tartuffe a Zdravý  nemocný  (Le  Malade 
imaginaire).
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Graf 7: Konkrétní známé Molièrovy hry
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Poslední  z dotazníkových  otázek  prokázala,  že  existuje  vztah  mezi  znalostí 
i navštěvováním  Molièrových  her  a kladným,  především  aktivním  vztahem 
k francouzskému jazyce a kultuře. Všichni respondenti, kteří mají k nim mají aktivní vztah, 
znají alespoň některou z Molièrových her a 39% z nich také některou inscenaci jeho hry 
navštívilo.  Naopak osoby,  které  mají  k francouzskému jazyce  a kultuře  neutrální  vztah, 
znají Molièrovy hry pouze z 84%, přičemž 6% uvedlo, že nezná Molièra vůbec. Rovněž 
počet navštívených her touto skupinou osob je nižší než u skupiny osob, kteří vyhledávají 
francouzskou kulturu, pouze 27%. Tyto informace opět dokládají následující grafy (Graf 9,  
Graf 10).
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Graf 8: Navštívené Molièrovy hry
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Graf 9: Vliv vztahu k francouzskému jazyku a kultuře na znalost Molièra
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Je třeba  shrnout výsledky šetření a určit, které z pěti hypotéz, stanovených před zadáním 
dotazníku, byly prokázány a které byly naopak vyvráceny. První z hypotéz o nižším zájmu 
mládeže o divadlo byla potvrzena, stejně jako vyšší frekvence návštěvnosti divadel starší 
generací.  Druhá  hypotéza  předpokládala  vyšší  míru  pečlivosti  výběru  u osob  s vyšším 
vzděláním  a naopak  vyšší  ovlivnitelnost  okolím  u osob  se  základním  vzděláním.  Tato 
hypotéza se nepotvrdila, protože u všech stupňů dosaženého vzdělání převažoval shodný 
vliv,  doporučení  přátel.  U osob se základním vzděláním se pouze  potvrdila  vyšší  míra 
ovlivnitelnosti,  a to  v podobě reklamy.  Třetí  hypotéza  o větší  žánrové selektivnosti  žen 
a neutrálnosti mužů byla potvrzena jen částečně. Ve výběru žánrů mezi činohrou, baletem 
a operou mají ženy na rozdíl od mužů výrazně vyhraněné názory. Pokud ovšem jde o výběr 
žánru  činoherního,  větší  míru  selekce  projevují  muži,  kteří  volí  ve  vysoké  míře 
komediálního žánr. Čtvrtá hypotéza, týkající se velkého podílu osob, které mají povědomí 
o Molièrovi  a jeho  hrách,  se  potvrdila  jednoznačně.  Naprostá  většina  dotazovaných 
Molièra zná a velké množství z nich dokáže vyjmenovat alespoň jednu z jeho her. Zcela 
nejznámější hrou je  Lakomec (L'Avare), jehož udal největší počet respondentů, a to více 
než  trojnásobek  než  druhou  nejznámější  hru, Zdravého  nemocného  (Le  Malade  
imaginaire) a po ní těsně následujícího  Tartuffa. Poslední pátá hypotéza o nízkém počtu 
osob, které některou z her zhlédli byla také potvrzena, představení některé z Molièrových 
her  navštívilo  méně  než  třetina  respondentů.  Přesto  se  jedná  o překvapivě  vysoké 
procentuální zastoupení kladných odpovědí.

80

Graf 10: Vliv vztahu k francouzskému jazyku a kultuře na navštěvování Molièrových her
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4.3 Molièrovy hry na současné české divadelní scéně

Vzhledem k dvacetiletému výročí  konce komunistického režimu by rok 2009 mohl být 
vnímán symbolicky jako definitivní ukončení doby transformace z totalitního režimu na 
demokracii.  Pak by bylo  třeba  charakterizovat  novou historickou a společenskou etapu 
vývoje  českého  území.  Dala  by  se  tedy  nazvat  dobou  post-transformační. Období 
následující po roce 2009 bylo zvoleno za dobu zcela současnou, která se stala rámcem 
následující analýzy. Jejím předmětem byly současné Molièrovy hry na scénách českých 
divadel od roku 2010 až po současnost (červen 2012). Cílem analýzy bylo vytvořit přehled 
představení,  která  mohli  čeští  diváci  v posledních  letech  navštěvovat,  stejně  jako 
představení, která lze v České republice navštívit v době vzniku této práce.

Vývoj české divadelní scény pokračuje v tendencích započatých po roce 1989, má shodné 
rysy jako divadlo od počátku 21. století. Nejdůležitější tendencí je sklon k individualismu, 
divadla se pokouší odlišit se od ostatních, vytvořit si svůj vlastní jedinečný styl, jemuž 
přizpůsobí repertoár, obsazení i divadelní formu. Existuje množství alternativních divadel 
či  nezávislých  divadelních  spolků,  ale  také  mnoho  kamenných  divadel  s dlouholetou 
tradicí,  z nichž  některá  fungují  i několik  staletí.  K velké  rozmanitosti divadel  a jejich 
tvorby přispívá také množství zahraničních vlivů. Děje se tak nejen díky globalizačním 
tendencím a širokým možnostem navštěvovat zahraniční divadla a inspirovat se jimi, ale 
také  díky  zahraničním osobnostem  působícím  na  české  divadelní  scéně,  a to  nejen 
v obsazení, ale také v režii i vedení divadel. Příkladem divadla, které se výrazně otevírá 
zahraničním vlivům i osobnostem, je například Národní divadlo v Praze, a to napříč žánry. 
Uměleckým  šéfem  opery  Národního  divadla  je  v současnosti  Rocc  (Rok  Rappl), 
pocházející ze Slovinska, v činohře Národního divadla působí americký režisér a dramatik 
Robert  Wilson, zatímco nejvíce multikulturní je baletní scéna Národního divadla,  jejím 
prvním sólistou je v současnosti Alexandre Katsapov, pocházející z Ruska.219

I přes  množství  nových  vlivů  a alternativním  tendencím  z divadel  nevymizela  díla 
nejvýznamnějších dramatiků, tradičních i moderních, a to jak českých, tak zahraničních. 
Z českých autorů se během posledních tří let na scénách objevilo šestnáct inscenací podle 
her Karla Čapka, deset inscenací podle Václava Havla či čtyři inscenace podle Julia Zeyera 
nebo  dvě  inscenace  podle  Jaroslava  Vrchlického,  respektive  Josefa  Kajetána  Tyla. 
Z významných  zahraničních  autorů  se  na  současné  české  scéně  objevilo  čtyřicet  pět 
inscenací  podle  her  Antona Pavloviče  Čechova,  třicet  pět  různých inscenací  podle  her 
Williama Shakespeara, jedenáct inscenací podle Nikolaje Vasiljeviče Gogola, osm podle 
Henrika Ibsena, stejně jako šest inscenací podle her Oscara Wilda.

Francouzských autorů byla v posledních letech na českých jevištích uváděna také řada. 
Nejvíce inscenací, celkem třináct, bylo podle Molièrových her, dále vzniklo pět inscenací 
podle  her  Samuela  Becketta.  který  tvořil  také  ve  francouzském  jazyce.  Stejný  počet 
inscenací vzniklo podle Edmonda Rostanda. Po jedné inscenaci se zde také objevily hry od 
Jean-Paul Sartra, Alfreda Jarryho, baletní variace podle děl Jeana Geneta a v neposlední 
řadě inscenace Cid podle Moliėrova současníka Pierra Corneille.220

219 ND: Rocc, http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=umelec.aspx&ju=11458; 10/06/2012;
ND: Robert Wilson, http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=umelec.aspx&ju=687; 

10/06/2012;
ND: Alexandre Katsapov, http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=umelec.aspx&ju=383 ; 

10/06/2012
220 Databáze Divadelního Ústavu, http://db.divadelni-ustav.cz/PerformanceDetail.aspx?
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Je třeba zdůraznit, že kromě inscenací podle Molièrových her s premiérou v letech 2010-
2012 mohou pochopitelně současní diváci navštěvovat také hry, jejichž premiéra se konala 
dříve. Příkladem jsou inscenace Národního divadla Brno Škola žen (L'Ecole des femmes) 
a Lakomec (L'Avare), jejichž premiéry proběhly v roce 2005, respektive 2009. Stále se také 
hrají Tartuffe Games v Divadle Na zábradlí (premiéry 2009), Zdravý nemocný (Le Malade  
imaginaire) ve Studiu Dva Praha (premiéry 2008) nebo  Lakomec (L'Avare) ve Slezském 
divadle  Opava  (premiéra  2007)  nebo  v Divadelní  společnosti  Petra  Bezruče  v Ostravě 
(premiéra 2008).

Naopak  některé  z inscenací  z posledních  tří  let  již  byly  z repertoáru  vyřazeny,  jako 
například  Tartuffe v Těšínském divadle,  jehož  premiéra  se  konala  v březnu  2011  nebo 
Molièrem inspirovaný muzikálový Juan Městského divadla Zlín, jehož derniéra se konala 
na konci května 2012.

Konkrétní inscenace Molièrových her, případně inscenace Molièrem inspirované, jejichž 
premiéra se konala od počátku roku 2010 do června 2012, znázorňuje následující tabulka 
(Tabulka 1) s daty premiér. Informace o režii jsou součástí příloh této práce, stejně jako 
přehled  veškerých  Molièrových  her  na  českém  území  od  roku  1945,  dle  archivu 
Divadelního Ústavu v Praze.

perf=40200&mode=0, 12/06/2012; archiv Divadelního Ústavu
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název hry divadlo (soubor) datum premiéry

Lakomec Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha 

(Geisslers Hofcomoedianten Kuks)

28.3.2010

Lakomec Divadlo F. X. Šaldy Liberec 22.10.2010

Misantrop Buranteatr Brno (Stadion Brno) 18.12.2010

Chudák Harpagon Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha 26.1.2011

Tartuffe Těšínské divadlo Český Těšín (Česká scéna 

Těšín)

5.3.2011

Zdravý nemocný Městské divadlo Kladno 16.4.2011

Scapinova šibalství Národní divadlo Brno (činohra SD/ZD/ND 

Brno)

24.6.2011

Juan Městské divadlo Zlín od 91 26.6.2011

Tartuffe Divadlo na Vinohradech Praha 6.10.2011

Misantrop Jihočeské divadlo České Budějovice 10.3.2012

Scapinova šibalství Městské divadlo Mladá Boleslav 16.3.2012

Měšťák šlechticem Národní divadlo Brno (činohra SD/ZD/ND 

Brno, Mahenovo divadlo Brno)

20.4.2012

Lakomec Divadlo J. K.Tyla Plzeň 28.4.2012

Divadlo za bránou AMU HAMU Katedra zpěvu a operní režie 

(Nová scéna Národního divadla Praha)

26.6.2012

Tabulka 1: Přehled premiér Molièrových her v českých divadlech (leden 2010 – červen 
2012)

Vzhledem k tomu, že tyto inscenace vznikají v současné, moderní době, za zvolený zdroj 
informací  byl  namísto  brožur  či  letáků  zvolen  Internet  coby nejaktuálnější  informační 
kanál. Informace o jednotlivých hrách tedy vycházejí z webových stránek vlastních divadel 
a souborů,  a proto  lze  hodnotit,  jakým  způsobem  si  představitelé  divadel  přejí  své 
inscenace prezentovat veřejnosti.

První  z inscenací  posledních  tří  let  byl  Lakomec  (L'Avare) souboru  Geisslers 
Hofcomoedianten, jehož premiéra se konala na konci března 2010 v Žižkovském divadle 
Járy  Cimrmana  v Praze.  Soubor  toto  nastudování  označuje  za  „retro-byznysovou 
muzikálovou  komedii“.  Bylo  to  velmi  netradiční  nastudování,  ve  kterém  „nezůstalo 
u pouhé rekonstrukce“, protože soubor se kromě předlohy v podobě Molièrovy hry nechal 
inspirovat  také  moderními  žánry,  muzikálem  a groteskou.  Inscenace  získala  několik 
ocenění,  a to  na  Východočeské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla 
v Červeném Kostelci 2011 a na festivalu FEMAD Poděbrady 2011.221

221 Geisslers Hofcomoedianten: Repertoár, http://www. geisslers. cz/repertoar; 14/06/2012
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Druhou  inscenací  byl  opět  Lakomec  (L'Avare),  tentokrát  v podání  libereckého  Divadla 
F. X.Šaldy, kde se konala premiéra na konci října 2010. Tato inscenace je v konvenčnějším 
duchu, přesto však „k nám mluví zcela současnou řečí o problémech, které všichni dobře 
známe.“  Komedie  je  situována  do  dnešní  doby,  důraz  je  kromě  ústředního  tématu 
lakomství  kladem  také  na  mezigenerační  problémy  dnešních  lidí.  Lakomce  (L'Avare) 
označují za „pronikavý pohled do hlubin lidské duše a jejích směšných stránek.“222

Třetí současná premiéra se konala na konci roku 2010 v brněnském Buranteatru. Jednalo se 
o nové nastudování Misantropa (Le Misanthrope),  jehož motto zní: „Svět je plný lží. Ale 
já,  já  jsem schopen lásky.  Váží  si  toho někdo?“  Již  z plakátu  je  patrné,  že  se  nejedná 
o tradiční pojetí Misantropa (Le Misanthrope), protože místo hlavních postav se na plakátu 
objevuje  pouze  řada  párů  sportovních  bot  a jedny  osamocené  horské  boty.  Hra  byla 
zasazena  do  moderní  doby,  a to  včetně  výrazných textových úprav.  Důvodem bylo,  že 
autoři považovali problémy postav za velmi aktuální, a nechtěli, aby je dnešnímu diváku 
„alexandrín, markýzové a volány na šlechtických kabátech vzdalovali“.223

Jako  čtvrtá  následovala  inscenace  Chudák  Harpagon  (L'Avare) v podání  Divadelní 
společnosti Josefa Dvořáka. Jednalo se však spíše o obnovenou premiéru dřívější inscenace 
z roku 1990,  kdy Josef  Dvořák  a jeho skupina  opouštěla  Semafor  (analyzována  výše). 
Vzhledem k tomu, že původní Molièrova hry byla pouhou inspirací tohoto nastudování, 
soubor se  rozhodl  inscenaci  pojmenovat  Chudák Harpagon,  nikoli  Lakomec.  Inscenaci 
popisuje jako „dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život 
tím,  že  po  něm něco  chtějí.  Zejména peníze.  A človíček  nerad  dává  a nedá  a nedá…“ 
Z tohoto popisu je  patrné,  že se  nejedná o konvenčně zpracovanou komedii  na  vysoké 
estetické úrovni, ale o hru, která má hlavně pobavit a působit odlehčeně, stejně jako tento 
zdrobnělý popis, který Harpagona označuje za „človíčka“.

Pátou inscenací  v pořadí  byl  Tartuffe Těšínského divadla,  jehož premiéra se  konala  na 
začátku března 2011. Na webových stránkách není o samotné inscenaci kromě fotografií 
příliš  mnoho popisných informací.  Vycházela  z překladu Antonína Přidala,  jehož citace 
byla umístěna do programu k Tartuffovi coby obhajoby prozaické formy této hry, na rozdíl 
od  veršovaného originálu:  „Ne,  příběh Tartuffův by neměl  uspávat  jak nudný menuet: 
proto ten pokus nahlédnout za rýmy a vyslovit bez oklik, co žije za nimi.“224

V dubnu  2011  následovala  šestá  současná  inscenace,  tentokrát  Zdravý  nemocný  (Le  
Malade imaginaire) v Městském divadle Kladno. Do hlavní role hypochondra Argana byl 
obsazen herec Luděk Sobota. Hra je zasazena do moderní doby, Argan je továrníkem, který 
se snaží provdat svou dceru Andělu za studenta medicíny Tomáše, ale jejím vyvoleným je 
plavčík  Kleant.  I přes  tyto  aktualizující  změny  zůstává  hlavní  tematická  linie  hry 
zachována.225

Sedmá současná molièrovská premiéra se konala v červnu 2011 v Národním divadle Brno, 
které nastudovalo  Scapinova šibalství  (Les Fourberies de Scapin).  Námět je popisován 
jako  příběh  měšťanských  synků,  kteří  „s pomocí  prohnaného  Scapina  vytrestají  své 
skrblické  a staromódní  otce“.  Národní  divadlo  Brno  tuto  inscenaci  označuje  za 
„nejvtipnější  hru v repertoáru“.  Slovenský herec  a režisér  Emil  Horváth  do hlavní  role 

222 Šaldovo divadlo: Lakomec, http://www.saldovo-divadlo.cz/program/saldovo-
divadlo/performance_id/253/; 14/06/2012

223 Buranteatr: Misantrop; http://www.buranteatr.cz/repertoar/hrajeme/misantrop/; 14/06/2012
224 Těšínské divadlo: Tartuffe – program;,http://www.tdivadlo.cz/hry/1298032281_program.pdf; 14/06/2012
225 Divadlo Kladno: Zdravý nemocný, http://www.divadlokladno.cz/index.php?page=210&id=100; 

14/06/2012
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obsadil Zdeňka Dvořáka, který zde ztvárnil i roli Harpagona v Lakomci (L'Avare) a Arnolfa 
ve Škole žen (L'Ecole des femmes).226

Osmou inscenaci nelze považovat za nastudování Molièrovy hry, protože Juan je muzikál, 
který  se  textem Molièrova  Don Juana pouze  inspiroval.  Premiéra  se  konala  na  konci 
června 2011 v Městském divadle Zlín. Vzhledem k tomu, že se jedná o inscenaci, ve které 
hraje  hudba  velkou  roli,  ještě  větší  míra  inspirace  pocházela  z Mozartovy celosvětově 
známé  adaptace  Molièrovy  hry,  opery  Don  Giovanni.  O podílu  obou  inspirací  svědčí 
i informace na webových stránkách, kde je inscenace označována za „rockový muzikál 
který  vychází  z hudby Mozarta… a textu  Molièrovy hry Don Juan“.  Tato  inscenace  je 
ukázkou toho, do jaké míry je možné zpopularizovat tradiční předlohy a jak zásadně lze 
změnit jejich charakter.227

V pořadí již devátou inscenací Molièrovy hry na současné české scéně se stala hra Tartuffe, 
která  se  téměř  po  třiceti  letech  v říjnu  2011  vrátila  na  scénu  pražského  Divadla  na 
Vinohradech (předchozí inscenace Tartuffa zde měla premiéru roku 1982). O inscenaci se 
návštěvník  webových  stránek  dovídá  především  z článků  a rozhovorů.  V jedním 
z rozhovorů režisér Štěpánem Páclem formuluje důvody zařazení  Tartuffa do repertoáru 
vinohradského divadla: do této hry Molière „vtělil svůj zážitek ze své doby. Vtipně, s ironií 
a hravě  píše  o tom,  co  ho  štve.“  Za  divácky  nejatraktivnější  označuje  režisér  herecké 
obsazení, v roli Orgona vystupuje Svatopluk Skopal, Tartuffa představuje Lukáš Příkazký, 
Dorinu Lucie Juřičková.228

Premiéry  všech  následujících  inscenací  se  konaly  v tomto  roce.  Letošní  molièrovská 
sezóna byla zahájena březnovou premiérou hry Misantrop (Le Misanthrope) v Jihočeském 
divadle  v Českých  Budějovicích.  Tato  inscenace  vycházela  z adaptace  Misantropa  (Le 
Misanthrope)  současným  britským  dramatikem  Martinem  Crimpem.  „Martin  Crimp… 
důsledně promyslel,  kým by mohly být  Molièrovy postavy dnes.“  Děj  byl  zasazen do 
současného Londýna, hlavní postavy jsou lidé v divadelního a filmového prostředí, Alceste 
představuje dramatika, Molièrovu Celiménu nahradila postava filmové hvězdičky Jennifer. 
Ústřední  postava  Alceste  je  charakterizován  jako  muž,  který  uznává  hodnoty  jako 
pravdomluvnost či zásadovost a odmítá podlézavost a lež.229

Druhou  letošní  premiérou  Molièrovy  hry  na  české  divadelní  scéně  bylo  březnové 
představení  Scapinova šibalství  (Les Fourberies de Scapin) v Městském divadle Mladá 
Boleslav.  Tato  inscenace  vycházela  z překladu  Jiřího  Žáka.  Nejvýraznější  hereckou 
osobností je představitel šibala Scapina Matouš Ruml, jehož recenze  Divadelních novin, 
zveřejněna  také  na  webových  stránkách  divadla, označila  za  „mimořádně  komediálně 
disponovaného herce…, který nenechá publikum ani spoluhráče na chvilku vydechnout.“ 
Inscenace  působí  na  první  pohled  spíše  tradičním  dojmem,  především  díky  dobovým 
kostýmům, avšak objevují se v ní mnohé současné prvky, jako účesy mladých postav, která 
recenzent označuje jako „nevysoká barevná číra“. 230

226 Národní divadlo Brno: Skapinova šibalství; http://www.ndbrno.cz/cinohra/scapinova-sibalstvi?
idp=11725; 14/06/2012

227 Divadlo Zlín: Juan; http://www.divadlo.zlin.cz/predstaveni/153572.juan/; 14/06/2012
228 Divadlo na Vinohradech: Tartuffe, Režisér Štěpán Pácl o inscenaci Tartuffe; http://www.dnv-

praha.cz/aktuality/Reziser_Stepan_Pacl_o_inscenaci_TARTUFFE; 14/06/2012
229 Jihočeské divadlo: Misantrop, tisková zpráva; 

http://img.jihoceskedivadlo.cz/download/pdf_133096230710.pdf; 14/06/2012
230 Městské divadlo Mladá Boleslav: Sympatický intrikán srší energií; http://www.mdmb.cz/index.php?

page=napsalionas/scapino2; 14/06/2012
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V dubnu se konala letošní třetí premiéra Molièrovy hry, konkrétně se jednalo o představení 
Měšťák šlechticem (Le Bourgeois gentilhomme) v Národním divadle Brno. Od roku 2000 
se jedná již o pátou uvedenou Molièrovu hru v tomto divadle.  Webové stránky divadla 
označují tuto hru za „možná nejvtipněji napsanou Molièrovu hru“. Brněnská scéna se na 
první pohled rozhodla jít spíše tradiční cestou, zvolila proto historizující kostýmy, avšak 
text je výrazně upraven tak,  aby byl  blízký současnému diváku. Hra je označována za 
aktuální, protože „asi vždy bude existovat mnoho lidí, kteří se budou snažit proniknout do 
vyšší třídy, do vysokých postů, do sfér, které skýtají peníze, postavení a moc.“231

Poslední  premiérou,  která  se  na  české  divadelní  scéně  dosud  konala,  byla  inscenace 
Lakomce (L'Avare).  Konala  se  na konci  dubna v Divadle J. K.Tyla  v Plzni.  Tvůrci  této 
inscenace vyzdvihují  nadčasovost tématu této hry,  označují  ji  za „obraz drtivě aktuální 
v barokních  i dnešních  časech“232.  Hra  je  pojata  spíše  konvenčně,  bez  přehnaných 
modernizací  a aktuálních  úprav.  Měla  velmi  kladné  ohlasy,  jak  lze  spatřit  v recenzích 
uveřejněných na webových stránkách divadla. Autor článku pro  MF DNES popisuje, že 
„skvělé výkony sklízí aplaus a salvy smíchu“, kladně hodnotí především obsazení dvou 
hlavních  postav,  Harpagona  ztvárněného  Pavlem Pavlovským a Frosinu  v podání  Jany 
Kubátové.233

Poslední z premiér obsažených ve výše uvedené tabulce (Tabulka 1) se bude konat teprve 
v nejbližších  dnech.  Bude  to  jedna  z inscenací,  jimž  se  stal  Molière  pouhou  inspirací, 
protože se nejedná o nastudování žádné z jeho konkrétních her. Celkem se budou konat tři 
po sobě jdoucí open-air představení studentů Hudební a taneční fakulty AMU pod názvem 
Divadlo  za  Bránou s hudbou  Bohuslava  Martinů  a texty  a postavami  inspirovanými 
commedií dell'arte a Molièrem.234

Závěrem uveďme, že současná divadelní scéna je stále nakloněna Molièrovým hrám, takže 
během posledních tří let bylo uvedeno dvanáct inscenací podle sedmi různých her tohoto 
autora. Další dva soubory se nechaly Molièrem inspirovat a na základě jeho textu vytvořily 
muzikál (Juan) a operní a taneční představení (Divadlo za bránou). Opět se potvrdilo, že 
Lakomec (L'Avare) se těší největší oblibě mezi českými divadelníky i publikem, konaly se 
totiž hned tři jeho premiéry. Dvou premiér se dočkala Scapinova šibalství (Les Fourberies  
de  Scapin),  Misantrop  (Le  Misanthrope)  a Tartuffe.  Další  z her,  které  byly  nově 
nastudovány byl  Měšťák  šlechticem (Le  Bourgeois  gentilhomme),  Zdravý  nemocný (Le  
Malade imaginaire)  a Don Juan  (v podobě zmíněné muzikálové  adaptace  Juan).  Tento 
výčet pochopitelně není konečný, i v dalších sezónách lze očekávat vznik nových inscenací 
Molièrových her v českých divadlech.

231 Národní divadlo Brno: Měšťák šlechticem; http://www.ndbrno.cz/cinohra/mestak-slechticem; 14/06/2012
232 Divadlo J. K.Tyla Plzeň: Lakomec, http://www.djkt-plzen.cz/cz/repertoar/predstaveni/lakomec/; 

14/06/2012
233 Divadlo J. K.Tyla Plzeň: Plzeňský Lakomec zábavou nešetří; http://www.djkt-

plzen.cz/cz/repertoar/ohlasy/182/; 14/06/2012
234 HAMU, Divadlo za bránou; http://www.hamu.cz/ucelova-zarizeni/divadlo-inspirace/bohuslav-martinu-

divadlo-za-branou; 14/06/2012
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Závěr

Jean-Baptiste Poquelin zvaný Molière je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností 
světové  dramatické  tvorby.  Proto  jsou  jeho  divadelní  hry  nedílnou  součástí  repertoáru 
českých i světových divadel. Molièrovy hry patří do žánru komedie, přesto je však nelze 
označovat  na  základě  Aristotelova  hodnocení  za  nízký  žánr.  Molièrovy  komedie  totiž 
nejsou pouhým zdrojem lehké zábavy, ale reprezentují žánr, který obsahuje vážná témata 
a ostrou kritiku společnosti.  Díky těmto vlastnostem a své komplexní formě mohou mít 
i komedie velmi vysokou uměleckou hodnotu a dostat  se na estetickou úroveň tragédií. 
Navíc jsou díky svému komickému charakteru výrazně atraktivnější pro současného diváka 
než například tragédie, jak jednoznačně prokázalo i dotazníkové šetření.

Cílem této  diplomové  práce  bylo  analyzovat  rozsah  významu  Molièra  a jeho  her  pro 
současného  českého  diváka.  V této  souvislosti  byly  nejprve  podrobně  analyzovány 
nejvýznamnější Molièrovy hry, s důrazem na soudobé faktory, které tyto hry spoluutvářely. 
Mezi  tyto  faktory  byl  zařazen  především  společensko-historický  kontext  a soudobé 
umělecké  tendence,  stejně  jako  události  v osobním životě  autora.  Dílo  bylo  pro  účely 
zkoumání rozčleněno na základě jeho hlavních rysů, jako byly především variace v rámci 
komediálního  žánru,  formální  rozdíly  mezi  veršovanými  a prozaickými  komediemi 
a v neposlední řadě také rozdíly tematické. Hlavní tematické celky vycházely z charakteru 
hlavních  postav,  mezi  nejčastěji  zařazované  postavy  patřily  měšťané,  aristokraté, 
preciózky, představitelé církve či lékaři. Molière ve svých komediích nastavoval zrcadlo 
soudobé společnosti, a proto hry daný kontext reflektují.

Detailně charakterizována byla také moderní česká divadelní scéna, navíc byl zmapován 
charakter a množství inscenací, jejichž předlohou se staly konkrétní Molièrovy hry. Trvalý 
význam těchto her byl demonstrován také tím, že byly zařazovány do repertoáru divadel ve 
všech  zkoumaných  obdobích,  přestože  se  motivace  divadelníků  k uvádění  těchto  her 
v jednotlivých období lišila. Existovaly především dvě odlišné tendence, jedna měla vést 
k jednotnému,  státem  řízenému  a politický  angažovanému  divadlu,  druhá  mířila 
k liberálnímu  a pluralitnímu  divadlu,  vyznačujícímu  se  rozmanitostí  žánrů,  předloh 
i provedení.  Tendence  k řízenému  divadlu  převažovaly  během  padesátých  let  a období 
normalizace,  v ostatních  obdobích  s výjimkou  poválečného  období  se  divadelníci 
přikláněli  spíše  k liberálním  tendencím.  Doba  po  ukončení  druhé  světové  války  se 
pokoušela  zkombinovat  obě  tendence.  Hodnocení  konkrétních inscenací  a jejich vztahu 
k soudobému  společensko-historickému  kontextu  bylo  založeno  především  na  analýze 
dobových materiálů, tedy novinových článků a propagačních materiálů divadel.

Posledním stanoveným cílem bylo hodnocení současného českého diváka a jeho vztahu 
k Molièrovi.  Cíl  byl  splněn díky provedení  a vyhodnocení  dotazníkového šetření,  které 
bylo na tyto otázky zaměřeno. Následné statistické zpracování prokázalo, že má současná 
česká společnost obecné povědomí o Molièrovi, naprostá většina respondentů udala jako 
známou  hru  komedii  Lakomec  (L'Avare),  která  může  být  právem  považována  za 
nejvýznamnější Molièrovu hru na české divadelní scéně. To navíc potvrdila i analýza české 
divadelní  scény,  která  prokázala,  že  tato  hra  byla  ve  zkoumaném  období  jednou 
z nejhranějších Molièrových her na našem území.

Tato  práce  skýtá  možnosti  dalšího  rozšíření  do  budoucnosti,  a to  v několika  různých 
směrech. Jednou z možností by bylo vytvořit komplexní obraz Molièrových her na české 
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divadelní  scéně  rozšířením  této  analýzy  o předcházejících  období,  od  doby  pronikání 
Molièrových her na české území díky německým kočovným hereckým společnostem až po 
válečné  období  Protektorátu Čechy a Morava.  Zajímavým námětem by mohla  být  také 
komparace moderní české divadelní scény se soudobou scénou francouzskou. Zaměřovala 
by se na shody a rozdíly v oblíbenosti konkrétních her a charakteru jednotlivých inscenací, 
ale  také  na  srovnání  obou  divadelních  scén  na  základě  politické  a historické  situace 
v těchto zemích.
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Résumé

Les  gens  qui  vivent  à  l'époque  contemporaine  cherchent  de  nouveaux  moyens  de 
divertissement et de loisirs. Néanmoins, la culture et le théâtre tiennent toujours leur place 
parmi  les  autres  activités  sociales.  C'est  depuis  des  siècles  que  les  gens  visitent  les 
spectacles dramatiques représentant des genres et des formes différentes. Ils choisissent 
soit des œuvres d'auteurs contemporains, suivant les tendances modernes, soit des pièces 
d'auteurs approuvées par une longue tradition de représentation sur les scènes de théâtre. 
L'auteur qui nous intéresse, Jean-Baptiste Poquelin, connu sous son pseudonyme artistique 
Molière. 

Le travail  traite  de la  personnalité  et  de l'œuvre de Molière,  un des auteurs classiques 
français, que l'on considère comme un des créateurs dramatiques les plus importants de 
tout  le  temps.  Notre approche est  centré sur l'analyse de pièces de théâtre de Molière, 
suivant  deux axes  thématiques  principaux.  Le premier  axe  suit  les  influences  sociales, 
historiques et artistiques qui ont formé le caractère des pièces de Molière, tandis que le 
deuxième est consacré à son œuvre dans le contexte de la scène dramatique tchèque. Dans 
le cadre de cet axe, on esquisse l'intégration de ses pièces dans le répertoire contemporain 
des théâtres thèques. 

L'objectif principal du mémoire est de peindre la portée de Molière et de son œuvre de 
point  de vue du spectateur  contemporain tchèque.  Pour  comprendre les raisons de son 
importance, il faut d'abord proposer une analyse détaillée de cette œuvre. C'est pourquoi on 
établit comme un objectif partiel la caractéristique des pièces de Molière, soulignant des 
tendances sociales et artistiques contemporaines dans cette œuvre. Un autre objectif, c'est 
de proposer un panorama de la scène dramatique tchèque de nos jours, en accentuant les 
événements historiques est la situation politique dans le pays tchèque après la fin de la 
deuxième guerre mondiale. En effet,  le caractère de la scène a influencé d'une manière 
significative l'intégration des pièces de Molière dans le répertoire des théâtres tchèques de 
l'époque, ainsi que la forme des mise-en-scène particulières. Notre dernier objectif vise à 
résumer  les  habitudes  des  spectateurs  contemporains  tchèques  et  de  leur  approche  de 
Molière et de son œuvre. 

La conception générale du travail est à la fois théorique et empirique. Elle combine alors 
les  méthodes  de recherche et  d'analyse des informations spécifiques venant  de sources 
différentes  avec  une  méthode  appliquée  sous  forme  d'un  questionnaire.  Le  travail  de 
recherche théorique est au centre d'attention, il  puise dans les publications spécialisées, 
ainsi  que dans les matériaux d'archives et  dans une base de données électronique.  Les 
publications appartiennent surtout au domaine du théâtre, de la littérature et de la société. 
Les matériaux d'archive et la base de données électronique de l'Institut de théâtre de Prague 
(Divadelní  Ústav  v  Praze)  forment  la  source  principale  de  données,  pour  l'analyse 
consécutive de l'intégration des pièces de Molière au théâtre tchèque. La partie empirique 
aborde le sujet du point de vue du spectateur contemporain à l'aide du sondage sous forme 
d'un questionnaire. 

La division interne du mémoire est basée sur les deux lignes mentionnées ci-dessus qui 
déterminent la structure de tout le travail. Les premiers deux chapitres se concentrent sur la 
création de Molière dans le cadre du contexte historique et géographique de son origine, 
c'est à dire de la France du six-septième siècle. Cependant, les deux chapitres suivants 
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évaluent  cet  auteur  et  sa  création  artistique  du  point  de  vue  des  spectateurs  tchèques 
modernes. 

Premièrement, on analyse le domaine de la société française du dix-septième siècle, en 
accentuant sa structure interne et  les tendances diverses qui se sont alors développées. 
Mentionnons  par  exemple  le  naissance  de  la  préciosité  et  l'épanouissement  des  salons 
littéraires, particulièrement des salons de la marquise de Rambouillet et de madame de 
Scudéry.  Une autre tendance majeure,  c'est  le  développement  de la  classe moyenne,  la 
bourgeoisie, dont l'importance augmentait progressivement. Le travail s'intéresse aussi aux 
relations entre la bourgeoisie et l'aristocratie, surtout celle qui fait partie de la cour royale 
du Roi-Soleil, Louis XIV.

En  plus,  le  travail  envisage  de  donner  une  caractéristique  concise  des  orientations 
philosophiques et artistiques de l'époque. Les conceptions philosophiques principales, ce 
sont  le  cartésianisme  et  le  jansénisme.  On  résume  les  idées  fondamentales  des 
représentants  majeurs  de  ces  deux conceptions.  Le  cartésianisme porte  le  nom de  son 
fondateur  René  Descartes,  le  jansénisme  celui  de  Cornélius  Jansen,  l'évêque  d'Ypres. 
Mentionnons encore l'apport de Blaise Pascal, dont les idées ont été influencées surtout par 
le jansénisme. 

Les principales tendances artistiques de l'époque peuvent être classées en deux catégories, 
celle du style baroque et celle du classicisme. Le travail explique les deux tendances, en 
soulignant que c'est le classicisme qui est devenu le style prépondérant de l'époque. On 
caractérise les traits fondamentaux du classicisme, surtout l'accentuation de la forme de 
l'œuvre  littéraire.  Une  œuvre  classique  ne  peut  pas  être  accomplie  sans  qu'elle  suive 
certaines règles formelles. Dans ce cadre, il faut nommer surtout la règle des trois unités, 
basée sur le modèle du théâtre antique. Le classicisme favorise le théâtre en vers et exige 
surtout l'alexandrin. A cette époque-là, l'alexandrin s'établit comme le vers national de la 
création  dramatique  et  poétique  française.  Dans  ce  contexte,  le  travail  étudie  les 
contemporains les plus importants de Molière, Pierre Corneille et Jean Racine. 

Deuxièmement,  on élabore une classification de l'œuvre de Molière,  en considérant les 
facteurs qui ont contribué à la formation de ses pièces et à leur caractère. On esquisse les 
événements importants de la vie de Molière et on résume la chronologie de sa production 
artistique. La partie suivante classe les pièces de théâtre de Molière et propose une analyse 
détaillée des plus importantes parmi elles. Les critères de la classification consistent de 
divers genres, nuances formelles et variété thématique. 

Dans le cadre de cette classification, on explique les différences entre les sous-genres de la 
comédie,  par  exemple  la  comédie  d'intrigue,  la  comédie  de  caractère,  la  comédie  de 
mœurs, aussi bien que le genre de la comédie-ballet,  créée par Molière. On résume les 
différences formelles entre les pièces de théâtre de Molière, en les divisant d'après leur 
forme en vers ou en prose. Le dernier critère de la classification c'est le choix thématique, 
centré  surtout  sur  les  personnages  de  comédies  de  Molière.  Nommons  alors  les 
personnages du milieu de la bourgeoisie, de l'aristocratie et des salons littéraires, ainsi que 
les personnages des médecins ou des représentants de l'Église. 

Troisièmement,  on  prend  pour  l'objet  la  caractéristique  systématique  de  la  scène 
dramatique  tchèque  de  l'époque  moderne.  On  étudie  alors  l'époque  entre  la  fin  de  la 
deuxième guerre mondiale jusqu'à nos jours. Cette époque est d'abord divisée en plusieurs 
périodes, dont chacune est vue de plusieurs perspectives. D'abord, on décrit le contexte 
historique, notamment la situation politique dans la période donnée. Ensuite, on caractérise 
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les tendances culturelles dans le pays tchèque, en se concentrant sur la représentation des 
pièces  de  théâtre  de  Molière  sur  la  scène  tchèque  de  chacune  des  périodes.  Lors  de 
l'analyse des mise-en-scène, on s'appuie sur des sources de l'époque. Il s'agit surtout des 
articles  et  comptes-rendus,  qui  ont  paru  dans  la  presse,  ou  bien  des  matériaux  de 
propagation de différents théâtres. 

Le  point  de  division  des  périodes  qui  constituent  le  cadre  de  l'analyse,  ce  sont  des 
événements historiques qui ont influencé la situation politique sur le territoire tchèque. La 
première  période,  c'est  l'époque  d'après  la  fin  de  la  deuxième  guerre  mondiale.  Cette 
période se termine par le changement de régime en 1948, qui a signifié l'établissement du 
régime communiste. Il s'agit d'une longue période du 'socialisme', qui a connu plusieurs 
étapes.  Le  régime  communiste  tchèque  a  été  supprimé  en  1989  en  conséquence  du 
mouvement, qui est souvent appelé la Révolution de velours. La troisième période suit la 
chute du régime communiste et continue jusqu'à l'année 2009. 

Quatrièmement,  il  reste  d'analyser  l'époque  contemporaine  dans  le  contexte  de  la 
République  tchèque.  On  décrit  d'abord  les  problèmes  de  la  société  contemporaine.  Le 
travail  vise  à  trouver  les  parallèles  entre  les  problèmes  de  nos  jours  et  les  sujets  que 
développe l'œuvre de Molière, en dépit de la distance temporelle et géographique entre ces 
deux milieux. Les sujets contemporains qui résonnent dans le pièces de Molière sont par 
exemple les caractères humains généraux qui sont atemporels. Mentionnons par exemple 
les  défauts  comme l'avarice  et  le  matérialisme,  ainsi  que  l'hypocrisie  et  l'irrespect  des 
valeurs morales. 

Le travail empirique est basé sur la méthode du questionnaire. Le sondage relié à ce moyen 
de recherche est centré sur le spectateur contemporain tchèque. On examine sa relation 
avec le théâtre et on pose des questions sur les habitudes et les préférences des spectateurs 
de nos jours concernant le choix de spectacle et du genre dramatique préféré. Le deuxième 
ensemble  de  questions  vise  à  démontrer  les  connaissances  des  répondants  au  sujet  de 
Molière et de ses pièces. 

Le sondage a démontré, que de nos jours la jeune génération va au théâtre moins que les 
générations plus âgées. La plupart des répondants ont indiqué que leur choix de spectacles 
dramatiques était  déterminé surtout par des références de leurs amis,  mais aussi  par la 
publicité dans la  presse et  sur les affiches.  Un nombre de répondants  ont affirmé qu'il 
choisissaient des spectacles d'après leurs préférences concernant le théâtre et la distribution 
de rôles. Deux tiers d'entre eux ont choisi la comédie comme leur genre préféré. 

Plus que quatre-vingt-dix pour cent de répondants ont déclaré qu'ils connaissaient Molière 
et  au  moins  une  de  ses  pièces.  Presque  quatre-vingt-dix  de  répondants  sur  108  de 
participants  au  sondage  ont  nommé  L'Avare comme  la  comédie  de  Molière  qu'ils 
connaissaient. Les autres pièces citées étaient Tartuffe et Le Malade imaginaire. De plus, il 
s'agit de ces trois pièces qui revenaient le plus souvent sur la scène es théâtres tchèques.

La dernière partie du travail esquisse les tendances culturelles de nos jours et surtout le 
panorama de tous les spectacles inspirés par les pièces de  Molière entre 2010-2012.  On 
peut constater que les tendances principales mènent à la diversité de la scène dramatique 
tchèque. Même s'il existe beaucoup de tendances modernes et d'avant-gardes, Molière et 
ses pièces ont toujours une place privilégiée sur les scènes de théâtre contemporain de la 
République tchèque. 

Pour conclure, constatons que notre sujet a été abordé par de nombreux spécialistes de 
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l'histoire littéraire et dramatique. Néanmoins, le mémoire propose une approche différente. 
Il  introduit  le  sujet  dans  le  contexte  de  la  scène  dramatique  tchèque  de  l'époque 
contemporaine et le considère du point de vue du spectateur contemporain. Par conséquent, 
le travail actualise l'œuvre et en donne une image plus vivante, car même si d'une époque 
lointaine, Molière s'adresse toujours au publique de nos jours. 
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k inscenaci (Hudební divadlo Karlín v Praze (Semafor), prem. 25.6.1990)

• Z první řady, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1990, součást 
materiálů k inscenaci (Hudební divadlo Karlín v Praze (Semafor), prem. 25.6.1990)

• Živočichopis Lakomce, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 1992, 
součást materiálů k inscenaci (Činoherní klub v Praze, prem. 14.11.1992)

• Chaplinovský Harpagon L. Skořepové, novinový výstřižek z archivu Divadelního 
Ústavu, r. 1998, součást materiálů k inscenaci (Městská divadla pražská (Rokoko), 
prem. 23.11.1998)

• Ceny Alfréda Radoka a Cena Thálie 2004, novinový výstřižek z archivu 
Divadelního Ústavu, r. 2005, součást materiálů k inscenaci (Národní divadlo 
v Praze, prem. 15.1.2004)

• Lakomec, leták z archivu Divadelního Ústavu, r. 2004, součást materiálů 
k inscenaci (Národní divadlo v Praze, prem. 15.1.2004)

• Dobrá fraška mezi zelím, novinový výstřižek z archivu Divadelního Ústavu, r. 
2004, součást materiálů k inscenaci (Národní divadlo v Praze, prem. 15.1.2004)
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Příloha 1. Chronologie Molièrova života a díla235

15. 1. 1622 V pařížském kostele sv. Eustacha byl pokřtěn Jean Poquelin.

1624 Po narození bratra Jeana bylo jméno budoucího Molièra změněno na 
Jean-Baptiste.

13. 4. 1624 Zemřel Jean Poquelin (I.), Molièrův dědeček.

22. 4. 1631 Jean Poquelin (II.) získal úřad královského čalouníka.

11. 5. 1632 Zemřela  Molièrova matka Marie Cressé.

11. 4. 1633 Jean Poquelin (II.) se oženil s Catherine Fleurette.

12. 11. 1636 Zemřela  Catherine  Fleurette.  Jean-Baptiste  vstupuje  do  jezuitské 
Collège de Clermont.

1640 Jean-Baptiste  ukončil  vzdělání  na  jezuitské  Collège  de  Clermont, 
složil v Orléans advokátské zkoušky a získal titul licenciáta práv.

6. 1. 1643 Jean-Baptiste se vzdává následnictví v úřadu královského čalouníka ve 
prospěch svého bratra Jeana a nechá si vyplatit 630 livrů jako dědický 
podíl po matce.

30. 6. 1643 Jean-Baptiste  u  notáře  spolupodepisuje  zakládací  listinu  Skvělého 
divadla  (Illustre  Théâtre)  spolu  s  herečkou Madeleine  Béjartovou a 
dalšími členy její rodiny.

Podzim 1643 Nový soubor si pronajímá míčovnu v dnešní rue Mazarin. Zatímco se 
míčovna  upravuje,  soubor  hraje  v  Rouenu,  kde  navazuje  kontakt  s 
bratry Pierrem a Thomasem Corneillovými.

31. 10. 1643 Soubor uzavírá další smlouvu se čtyřmi hudebníky.

Leden 1644 Skvělé divadlo začíná hrát v Paříži.

24. 6. 1644 Jean-Baptiste  spolupodepisuje  smlouvu  mezi  souborem  a  několika 
tanečníky – v podpisu ke svému jménu poprvé připojuje pseudonym 
„Molière“.

1645 Skvělé divadlo se stěhuje do míčovny U červeného kříže (dnes 32, 
quasi des Célestines).

1645 Finanční krach společnosti, Molière se ocitl ve vězení pro dlužníky.

1646 Soubor kočuje po západo- a jihofrancouzském venkově.

235 Chronologie vychází z: Kučera, Jan P.: Molière, moralista a posměváček, Paseka, Praha a Litomyšl 2006; 
s. 289-297
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1650 Molière  podepisuje  kvitanci,  že  mu  podle  smlouvy  se  stavy  v 
Languedocu bylo vyplaceno 4000 livrů.

1651 Novou herečkou souboru se stala Catherine Leclerc, manželka herce 
De Brie.

19. 2. 1653 V Lyonu se herec Du Parc oženil s Markýzou-Terezou de Gorla, tím se 
Markýza Du Parc stala členkou souboru.

1653 Molière začíná psát krátké frašky.

1653 Princ Conti  propůjčil  souboru název  Troupe De Monsieur le prince  
de Conti.

1654 Na konci roku Molière v Lyonu uvedl  Ztřeštěnce, svou první velkou 
komedii.

1655 Soubor je během zasedání stavů Languedocu pozván princem de Conti 
do Pézenas, hostuje také v Montpellier.

16. 12. 1656 V Béziers měla premiéru Molièrova druhá komedie Útrapy z lásky.

1657 Kníže Conti souboru zakazuje užívat jeho jméno.

1.11.1657 Molière  se  v  Avignonu  seznamuje  s  Nicolasem Mignardem a  jeho 
bratrem Pierrem, který namaluje několik Molièrových portrétů.

1658 Molière  se  vrátil  do  Paříže,  králův  bratr  Filip  Orleánský  vzal  jeho 
soubor pod svou ochranu.

24. 10. 1658 Molière  hraje  v  Louvru  před  králem  Ludvíkem  XIV.  Tragédii 
Nikomédes od Pierra Corneille a svou frašku Zamilovaný doktor.

1658 Molière dostal k dispozici sál v Malém bourbonském paláci, kde se 
měl střídat s italskými herci.

Konec března 16
59

Molièrův soubor a italští komedianti hrají před králem a kardinálem 
Mazarinem ve Vincennes.

Velikonoce 1659 Členem souboru se stává herec La Grande, který pak vede Registre, do 
něhož zaznamenává všechny významné události Molièrova souboru.

18. 11. 1659 Premiéra Molièrovy jednoaktovky Směšné preciózky.

30. 5. 1660 Premiéra Molièrovy jednoaktovky Sganarel aneb Domnělý paroháč.

11. 10. 1660 Generální intendant královských staveb přikázal zbourat sál v Malém 
bourbonském paláci.  Král  jako náhradu souboru  dává  sál  v  Palais-
Royal.
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20. 1. 1661 Svoje působení  v Palais-Royal  Molière  zahajuje  uvedením komedie 
Útrapy z lásky.

4. 2. 1661 Neúspěšná premiéra Dona Garcii Navarského.

24. 6. 1661 Premiéra Školy pro manžele.

17. 8. 1661 Premiéra  baletní  komedie  Dotěrové při  slavnostech  na  zámku 
superintendanta financí Nicolase Fouqueta ve Vaux-le-Vicomte.

20. 2. 1662 V kostele  Saint-Germain-l'Auxerrois  se  Molière  oženil  s  Armandou 
Béjartovou.

8. – 14. 5. 1662 Molièrův soubor hraje před dvorem v Saint-Germain-en-Laye.

26. 12. 1662 V Palais-Royal měla premiéru Molièrova komedie Škola pro ženy.

1. 6. 1663 Premiéra Kritiky Školy pro ženy.

19. 10. 1663 Premiéra Versailleské improvizace.

Podzim 1663 Tiskař Charles de Sercy vydal ve dvou svazcích Oeuvres de Molière.

29. 1. 1664 Premiéra komedie Sňatek z donucení.

28. 2. 1664 Byl pokřtěn Ludvík – Molièrovo první dítě. Kmotřenci mu byli král a 
jeho švagrová Jindřiška Anglická.

30. 4. – 22. 5. 16
64

Molièrův  soubor  účinkuje  na  velkých  královských  zábavách  ve 
Versailles „Radovánky čarovného ostrova“.

8. 5. 1664 Premiéra komedie Princezna z Elidy.

12. 5. 1664 Premiéra prvních tří dějství (nebo tříaktová verze) Tartuffa.

12. – 18. 9. 1664 Molière se svými herci je ve Villers-Cotterêts k službám Monsieurovi 
a Madame (ve dnech 20. – 24. 9. je zde také král). Molière tu hraje i 
Tartuffa, ale pravděpodobně až po králově odjezdu.

28. 10. 1664 Zemřel herec Du Parc.

10. 11. 1664 Zemřel Molièrův syn Ludvík.

15. 2. 1665 V Palais-Royal měl premiéru Don Juan aneb Kamenný host.

18. 4. 1665 Pod  pseudonymem  Sieur  de  Rochemont  vyšel  protimolièrovský 
pamflet Poznámky o Molièrových komediích.

4. 8. 1665 Byla  pokřtěna  Madeleine-Esprit,  Molièrovo  druhé  dítě  (zemřela 
bez potomků v roce 1723).
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14. 8. 1665 Král Ludvík XIV. Přijal Molièrův soubor do svých přímých služeb a 
propůjčil mu titul Troupe du roi au Palais-Royal.

14. 9. 1665 Ve Versailles měla premiéru Molièrova komedie Láska lékařem.

29. 12. 1665 – 
20. 2. 1666

Molière prodělal vážné onemocnění.

4. 6. 1666 V Palais-Royal měl premiéru Misantrop.

6. 8. 1666 Měla premiéru fraška Lékařem proti své vůli.

2. 12. 1666 V rámci dvorských slavností v Saint-Germain-en-Laye Molière uvedl 
svou pastorálu Melicerta.

5. 1. 1667 V Saint-Germain-en-Laye nahradila Melicertu nová komedie Komická 
pastorála.

14. 2. 1667 Premiéra komedie-baletu Sicilián.

Velikonoce 1667 Molièrův soubor opustila Markýza Du Parc.

5. 8. 1667 Molière v Palais-Royal jen jedenkrát uvedl zmírněnou verzi Tartuffa 
pod názvem Podvodník.

11. 8. 1667 Pařížský arcibiskup zakázal pod hrozbou exkomunikace Podvodníka 
hrát.

21. 8. 1667 První zmínka o Molièrově pobytu ve vesnici Auteuil severně od 
Paříže.

13. 1. 1668 V Palais-Royal měl premiéru Amfitryon.

18. 7. 1668 Ve Versailles měl premiéru Jiří Dandin.

9. 9. 1668 V Palais-Royal měl premiéru Lakomec.

5. 2. 1669 Premiéra definitivní verze Tartuffa v Palais-Royal s rekordní tržbou 
2860 livrů.

Únor 1669 Zemřel Molièrův otec.

Březen 1669 Molière uveřejnil básnickou chválu na Mignardovu fresku v kostele 
Val-de-Grâce.

6. 10. 1669 Na zámku Chambord měla premiéru komedie-balet Pán z Prasečkova.

Leden 1670 byla uveřejněna protimolièrovská satirická komedie Hypochondr 
Élomire.

4. 2. 1670 V Saint-Germain-en-Laye měla premiéru Molièrova komedie-balet 
Skvělí milenci.

24. 10. 1670 Na zámku Chambord měla premiéru komedie-balet Měšťák 
šlechticem.

17. 1. 1671 Premiéra Psyché, kterou Molière napsal spolu s Philippem Quinaultem 
a Pierrem Corneillem, zhudebnil ji Jean-Baptiste Lully.

24. 5. 1671 V Palais-Royal měla premiéru komedie Skapinova šibalství.

2. 12. 1671 V Saint-Germain-en-Laye měla premiéru Hraběnka z Escarbagnas.
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17. 2. 1672 Zemřela Madeleine Béjartová.

11. 3. 1672 V Palais-Royal měla premiéru komedie Učené ženy.

1. 10. 1672 Křest Molièrova třetího dítěte, které dostalo jména Pierre Jean Baptiste 
Armand. Chlapec po několika dnech zemřel.

10. 2. 1673 V Palais-Royal premiéra Zdravého nemocného, Molièrovy poslední 
hry.

17. 2. 1673 Molière zemřel krátce po čtvrtém představení Zdravého nemocného.

21. 2. 1673 Molière byl pohřben ve farnosti sv. Eustach.

24. 2. 1673 S Michelem Baronem v titulní roli obnovila Molièrova herecká 
společnost Misantropem svoji činnost.
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Příloha 2. Inscenace Molièrových her v českých 
divadlech od r. 1945
Název Divadlo Premiéra Režie

Lakomec Národní divadlo Brno 1.9.1945 -

Don Juan Realistické divadlo Praha 3.11.1945 Škoda, Jan

Tartuffe Národní divadlo Brno 7.11.1945 Pásek, Milan

Scapinova šibalství Zemské divadlo Ostrava 10.11.1945 Šálek, Karel

Misantrop, Strach 
má velké oči

Národní divadlo Praha 24.11.1945 Dostal, Karel

Ošálený manžel Středočeské divadlo Ml.Boleslav 2.12.1945 Zima, Václav

Lakomec Východočeské divadlo 4.12.1945 -

Lakomec Městské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

15.12.1945 Klimeš, Antonín

Tartuffe Městské oblastní divadlo Ústí nad 
Labem

6.1.1946 Fišer, Josef

Tartuffe Městské divadlo v Plzni 16.1.1946

Oklamaný paroháč 
(Sganarelle)

Horácké divadlo Jihlava 18.2.1946 Strejček, Jan

Zdravý nemocný Městské divadlo na Vinohradech 
Praha

22.2.1946 Frejka, Jiří

Tartuffe Městské divadlo Olomouc 23.2.1946 Kulhánek, Rudolf

Zdravý nemocný Jihočeské národní divadlo České 
Budějovice

26.2.1946 Vávra, Jan

Zdravý nemocný Vesnické divadlo 1.3.1946 Vyskočil, Zdeněk 
Jaromír

Zdravý nemocný Svobodné divadlo Brno 20.3.1946 Walter, Rudolf

Měšťák šlechticem Kladenské divadlo Kladno 7.4.1946 Kratochvíl, 
Miroslav

Směšné preciózky Divadelní studio Státní 
konzervatoře - DISK Praha

12.6.1946 Nedbal, Miloš

Lakomec Městské divadlo na Vinohradech 20.9.1946 Stejskal, Bohuš

Scapinova šibalství Středočeské divadlo Ml.Boleslav 18.10.1946 Dvořák, Antonín

Lakomec Divadlo bratří Čapků, Teplice-
Šanov

26.11.1946 Šeřínský, Tadeáš

Šibalství Skapinova Národní divadlo Praha 31.12.1946 Průcha, Jaroslav

Zdravý nemocný Východočeské divadlo 1947 Holub, Miloslav

103



Jíra Danda aneb 
Chudák manžel

Činohra 5. května 1947 Vyskočil, 
Stanislav

Lakomec Městské divadlo v Plzni 25.1.1947 Vyskočil, 
Stanislav

Tartuffe Severočeské Národní Divadlo 5.2.1947 Janeček, 
Miroslav

Lakomec Slezské národní divadlo Opava 13.2.1947 Hlavín, Milan

George Dandin Svobodné divadlo Brno 14.3.1947 Hynšt, Miloš

Lakomec Divadlo Těšínského Slezska 30.3.1947 -

Tartuffe Kladenské divadlo Kladno 17.4.1947 -

Lakomec Divadlo pracujících Zlín 30.4.1947 Dalík, Jiří

Škola manželů, 
Domnělý paroháč

Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého Praha

30.5.1947 Škoda, Jan

Ošálený manžel /
(=Jíra Danda)

Horácké divadlo Jihlava 31.5.1947 Škobis, Jiří

Lásky hra osudná, 
Směšné preciózky

Divadlo mladých Ostrava 10.6.1947 Wolf, Emil - 
Javorský, 
Lubomír

Lékařem proti své 
vůli

Horácké divadlo Jihlava 1.9.1947 Sokolovský, 
Evžen st.

Šibalství Scapinova Slovácké divadlo Uherské Hradiště 22.9.1947 Škobis, Jiří

Amfitryon MD na Vinohradech 2.10.1947 Stejskal, Bohuš

Pán z Prasátkova Beskydské divadlo Nový Jičín 29.11.1947 Kratochvíl, 
Roman

Tartuffe Středočeské divadlo Ml.Boleslav 27.1.1948 Škobis, Jiří

Jíra Danda Slezské národní divadlo Opava 19.2.1948 Brož, Antonín

Francouzští 
komedianti

Národní divadlo Praha 20.2.1948 Pehr, Josef

Chudák manžel Vesnické divadlo 23.3.1948 Stejskal, Bohuš

Tartuffe Zemské divadlo Ostrava 21.4.1948 Smejkal, 
Maxmilián

Šibalství Scapinova Divadlo bratří Čapků, Teplice-
Šanov

25.4.1948 Kilian, J.B.

Misantrop AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

29.4.1948 Šotola, Jiří

Scapinovo šibalství Zemské národní divadlo Brno 15.5.1948 Pásek, Milan

Sganarelle Zemské národní divadlo Brno 15.5.1948 Pásek, Milan

Zdravý nemocný Městské divadlo v Plzni 26.6.1948 Solmar, Alexandr
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Milostná 
bláznovství, Láska 
ma

Městské oblastní divadlo Žižkov 
Praha

1.9.1948 Strejček, Jan

Zdravý nemocný Divadlo bratří Čapků, Teplice-
Šanov

22.9.1948 -

Chudák manžel Divadlo pracujících v Mostě 21.10.1948 -

Jíra Danda AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

10.11.1948 Zachata, Miloslav

Zdravý nemocný Městské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

7.12.1948 Skopal, 
Svatopluk

Lakomec Severočeské národní divadlo v 
Liberci

8.12.1948 Janeček, 
Miroslav

Lakomec Vesnické divadlo 28.2.1949 Salzer, František

Jeho urozenost pan 
měšťák

Městské divadlo na Vinohradech 
Praha

24.3.1949 Kraus, Karel - 
Pleskot, Jaromír

Don Juan Městské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

29.3.1949 Matějovský, Jan

Pán z Prasátkova Státní divadlo Brno 5.5.1949 Regal, Stanislav

Zdravý nemocný Slezské národní divadlo Opava 5.6.1949 Sec, František

Domnělý paroháč, 
Káď

Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého Praha

10.8.1949 Škoda, Jan

Šibalství Skapinova Národní divadlo Praha 8.9.1949 Průcha, Jaroslav

Bařtipán Krajské oblastní divadlo České 
Budějovice

16.11.1949 Lhota, Karel

Jeho urozenost pan 
Měšťák

Horácké divadlo Jihlava 18.12.1949 Wolf, Emil

Lakomec Beskydské oblastní divadlo Nový 
Jičín 

9.2.1950 Chmelík, Radúz

Bařtipán Státní divadlo Brno 15.3.1950 Podhorský, Aleš

Lakomec Městské oblastní divadlo Kolín 5.4.1950 Kastner, Karel

Škola manželů Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

1.9.1950 Elsner, Josef

Tartuffe Krajské oblastní divadlo České 
Budějovice

4.10.1950 Fišer, Karel

Jeho urozenost 
Měšťák

Severočeské národní divadlo v 
Liberci

6.10.1950 Bok, Tomáš

Lakomec Národní divadlo Praha 21.10.1950 Průcha, Jaroslav; 
Dvořák, Antonín
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Lakomec Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

9.11.1950 Daněk, Oldřich

Tartuffe Krajské oblastní divadlo Jihlava - 
Horácké divadlo

11.11.1950 Sokolovský, 
Evžen st.

Jeho Urozenost pan 
Měšťák

Krajské oblastní divadlo v Plzni 18.11.1950 Zachata, Miloslav

Škola žen Krajské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

10.12.1950 Stejskal, Bohuš

Pán z Prasátkova Krajské krušnohorské divadlo 
Teplice

16.1.1951 Smatek, Miloš

Lakomec Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

25.1.1951 Lébr, Josef

Tartuffe Vesnické divadlo 26.2.1951 Plachý, Jiří

Bařtipán Slezské oblastní divadlo 
Z.Nejedlého Opava

12.5.1951 Sec, František

Šibalství Skapinova Městské oblastní divadlo Pardubice 17.5.1951 Veverka, 
Miloslav

Tartuffe neboli 
Svatoušek

Městská divadla pražská Praha 24.8.1951 Ornest, Ota

Tartuffe Krajské krušnohorské divadlo Most 22.9.1951 Štros, Vladimír

Don Juan Krajské oblastní divadlo Olomouc 3.12.1951 Pleskot, Jaromír

Chudák manžel Národní divadlo Praha 19.12.1951 Nedbal, Miloš

Šibalství Skapinova Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

22.12.1951 Janeček, 
Miroslav

Misantrop Krajské oblastní divadlo Šumperk 30.12.1951 Šotola, Jiří

Lakomec Městské divadlo mladých Brno 1.1.1952

Zdravý nemocný Státní divadlo Ostrava 11.1.1952 Rímský, Pavel

Lakomec Vesnické divadlo 3.2.1952 Kulhánek, Rudolf

Lakomec Vesnické divadlo 3.3.1952 Smažík, František

Lakomec Vesnické divadlo 3.3.1952 Kulhánek, Rudolf

Chudák manžel Krajské oblastní divadlo Jihlava - 
Horácké divadlo

30.3.1952 Nesvadba, Jiří

Don Juan Státní divadlo Brno 8.5.1952 Pásek, Milan

Zdravý nemocný Městské oblastní divadlo na Kladně 1.6.1952 Blahovec, Kamil

Chudák manžel Krajské oblastní divadlo Brno 12.6.1952 Waltrová, Olga

Šibalství Skapinova Severočeské divadlo Liberec 13.6.1952 Bok, Tomáš

Tartuffe Krajské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

14.6.1952 Kalina, Radovan
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Chudák manžel Slovácké divadlo Uherské Hradiště 13.9.1952 Vyoral, Mojmír

Don Juan Krajské oblastní divadlo v Plzni 27.9.1952 Lohniský, Václav

Tartuffe Vesnické divadlo 2.10.1952 Hart, Gabriel

Škola pro ženy Městská divadla pražská Praha 22.10.1952 Svoboda, Karel

Lakomec Krajské oblastní divadlo České 
Budějovice

25.10.1952 Hlušička, Karel

Tartuffe Krajské oblastní divadlo Pardubice 1.11.1952 Špička, Štěpán

Chudák manžel Krajské oblastní divadlo Šumperk 29.11.1952 Makeš, Veleslav

Chudák manžel Vesnické divadlo 5.2.1953 Pleva, Jaroslav

Chudák manžel Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

14.2.1953 Solmar, Alexandr

Chudák manžel Státní divadlo Ostrava 31.3.1953 Křanovský, 
Bronislav

Tartuffe Státní divadlo Brno 24.4.1953 Kurš, Antonín

Škola manželů Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

14.5.1953 Hlavín, Milan

Šibalství Scapinova Městské oblastní divadlo na Kladně 1.9.1953 Staněk, Jaromír

Tartuffe neboli 
Svatoušek

Městské oblastní divadlo Hořovice 1.9.1953

Don Juan Krajské oblastní divadlo Pardubice 26.9.1953 Bittl, Zdeněk

Tartuffe Slezské oblastní divadlo 
Z.Nejedlého Opava

12.12.1953 Holeček, 
Pravoslav

Tartuffe Těšínské divadlo Český Těšín 20.12.1953 -

Tartuffe Krajské oblastní divadlo v Plzni 31.12.1953 Weiss, Ivan

Tartuffe Státní divadlo Ostrava 13.1.1954 Hynšt, Miloš

Lakomec Divadlo Jiřího Wolkra Praha 14.2.1954 Šmída, Josef

Tartuffe Slovácké divadlo Uherské Hradiště 6.3.1954 Hajda, Alois

Tartuffe Divadlo pracujících Gottwaldov 04 54 Nesvadba, Jiří

Amfitryon (Božská 
láska)

Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

14.4.1954 Bahník, František

Jiří Dandin Severočeské divadlo Liberec 20.6.1954 Matějovský, Jan

Šibalství Skapinova Krajské oblastní divadlo Jihlava - 
Horácké divadlo

24.8.1954 Nováček, Karel

Učené ženy Divadlo československé armády 
Praha

3.9.1954 Škoda, Jan

Zdravý nemocný Státní divadlo Brno 6.10.1954 Kurš, Antonín

Škola manželů Vesnické divadlo 8.10.1954 Pleva, Jaroslav
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Lakomec Krajské oblastní divadlo Karlovy 
Vary

11.12.1954 Stejskal, Bohuš - 
Fišer, Karel

Skapinova šibalství Divadlo bratří Mrštíků Brno 7.1.1955 Pleva, Libor

Tartuffe Divadlo S.K.Neumanna Praha 26.2.1955 Dudek, Jaroslav

Skapinova šibalství Slezské oblastní divadlo 
Z.Nejedlého Opava

16.3.1955 Klazar, Vladimír

Škola manželů Vesnické divadlo 3.9.1955 Dostal, Karel

Lakomec Městské oblastní divadlo na Kladně 25.9.1955 Dvořák, Antonín

Zdravý nemocný Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

2.12.1955 Zbavitel, Miloš

Misantrop Městská divadla pražská Praha 23.12.1955 Dostal, Karel

Zdravý nemocný Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého Praha

15.1.1956 Vedral, Rudolf

Bařtipán Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

18.2.1956 Mihula, Richard

Don Juan Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

19.2.1956 Vyskočil, Zdeněk 
Jaromír

Skapinova šibalství Ústřední divadlo československé 
armády Praha

19.2.1956 Hallerová, Eva - 
Domes, Hugo

Šibalství Skapinovo Krajské oblastní severomoravské 
divadlo Šumperk

3.3.1956 Fert, Jaroslav

Zdravý nemocný Severočeské divadlo Liberec 18.5.1956 Staněk, Jaromír

Tartuffe Městské oblastní divadlo Kolín 26.5.1956 Kubát, Jaroslav

Měšťák šlechticem Divadlo Petra Bezruče Ostrava 2.6.1956 Kyzlink, Vilém

Amfitrion Krajské oblastní divadlo Olomouc 23.9.1956 Kalina, Radovan

Don Juan AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

28.9.1956 Moskalyk, 
Antonín

Škola pro ženy Divadlo bratří Mrštíků Brno 16.10.1956 Panovec, 
Ladislav

Škola pro ženy Vesnické divadlo 2.1.1957 Texel, Karel

Der eingebildete 
Kranke (Zdrav

Vesnické divadlo 1.4.1957 Vedral, Rudolf

Don Juan Krajské oblastní divadlo Jihlava - 
Horácké divadlo

18.5.1957 Skrbková, Lola

Škola pro ženy Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10.6.1957 Růžek, Martin

Popleta Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého Praha

1.9.1957 Palouš, Karel

Bařtipán Městské oblastní divadlo Kolín 7.9.1957 Koldovský, Jiří
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Chudák manžel Krajské zájezdové divadlo Klatovy 3.11.1957 Špidla, Václav

Don Juan Národní divadlo Praha 7.12.1957 Pleskot, Jaromír

Lakomec Krajské oblastní divadlo Varnsdorf 7.12.1957 Šťastný, Jaroslav

Chudák manžel Divadlo J. K. Tyla Plzeň 21.3.1958 Pistorius, Luboš

Svatoušek 
(Tartuffe)

Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

30.3.1958 Berger, Jan

Tartuffe Městské oblastní divadlo Benešov 1.4.1958 Pech, Karel

Lakomec Severomoravské oblastní divadlo 
Šumperk

17.4.1958 Novák, Vojta

Don Juan Městské divadlo Kladno 2.9.1958 Sokolovský, 
Evžen st.

Měšťák šlechticem Divadlo Jiřího Wolkra Praha 2.9.1958 Tomšovský, 
Václav

Lakomec Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 
Opava

13.9.1958 Šarše, Ivan

Don Juan Divadlo Vítězslava Nezvala 
Karlovy Vary

11.10.1958 Dalík, Jiří

Tartuffe Severočeské divadlo F.X.Šaldy 
Liberec

23.11.1958 Vobruba, Milan

Poupě, Preciézky Národní divadlo Praha 26.3.1959 Štros, Ladislav

Šibalství Scapinova Městské oblastní divadlo 
Ml.Boleslav

12.4.1959 Varský, Ota

Divadlo za bránou, 
Američan v

Severočeské divadlo F.X.Šaldy 
Liberec

3.5.1959 Škoda, Josef

Božská láska Městské divadlo Kladno 28.6.1959 Lhota, Karel

Don Juan Divadlo pracujících Gottwaldov 14.11.1959 Holub, Stanislav

Jeho Urozenost pan 
Měšťák

Východočeské divadlo Pardubice 19.12.1959 Veverka, 
Miloslav

Tartuffe II. Divadlo Rokoko Praha 11.2.1960 Vostřel, Darek

Tartuffe Krajské oblastní divadlo Hradec 
Králové

19.3.1960 Domes, Hugo

Zdravý nemocný Národní divadlo Praha 15.4.1960 Pleskot, Jaromír

Tartuffe Divadlo na Vinohradech Praha 26.5.1960 Novotný, 
Jaroslav

Tartuffe neboli 
Svatoušek

Západočeské divadlo Klatovy 21.6.1960 Novák, Karel - 
Vašíček, Karel

Jeho urozenost pan 
Měšťák

Divadlo Julia Fučíka Brno 11.9.1960 Kaloč, Zdeněk
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Božská láska 
(Amfitryon)

Městské oblastní divadlo Varnsdorf 17.9.1960 Kříž, Oldřich

Jeho urozenost pan 
Měšťák

Městské divadlo Kladno 29.9.1960 Škobis, Jiří

Don Juan JAMU Činoherní studio 1961 Sokolovský, 
Evžen st.

Zdravý nemocný Městské oblastní divadlo Kolín 23.4.1961 Nedbal, Miloš

Tartuffe Jihočeské divadlo České 
Budějovice

17.6.1961 Fridrich, Milad

Zdravý nemocný Divadlo J. K. Tyla Plzeň 2.9.1961 Dvořák, Antonín

Tartuffe Krajské oblastní divadlo Cheb 13.9.1961 Novák, Karel

Rozmary bohů Divadlo bratří Mrštíků Brno 23.1.1962 Tumlíř, Jaroslav

Jeho urozenost pan 
Měšťák

Horácké divadlo Jihlava 3.3.1962 Panovec, 
Ladislav

Jeho urozenost pan 
měšťák

Severomoravské oblastní divadlo 
Šumperk

25.3.1962 Horan, Jaroslav

Don Juan Divadlo S.K.Neumanna Praha 11.5.1962 Dudek, Jaroslav

Zdravý nemocný Těšínské divadlo Český Těšín 26.5.1962 Jasiczek, Henryk

Don Juan Slovácké divadlo Uherské Hradiště 8.6.1963 Čech, František

Zdravý nemocný Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 9.6.1963 Pleskot, Jaromír

Pán z Prasečkova Státní divadlo Brno 11.7.1963 Jurda, Rudolf

Don Juan Městské divadlo Příbram 5.9.1963 Freistadt, Petr

Scapinova šibalství Divadlo Petra Bezruče Ostrava 9.10.1963 Kučera, Miloslav

Don Juan Státní divadlo Brno 1.9.1964 Sokolovský, 
Evžen st.

Škola pro ženy AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

19.9.1964 Pecháček, Pavel

Jeho urozenost pan 
Měšťák

Divadlo pohraniční stráže Cheb 10.10.1964 Prášek, Martin

Tartuffe Divadlo Jaroslava Průchy Kladno 6.12.1964 Císař, Gerik

Misantrop (nereal.) Divadlo československé armády 
Praha

1.1.1965

Don Juan Těšínské divadlo Český Těšín 31.1.1965 Knížátko, 
Ladislav

Jeho Urozenost pan 
Měšťák

Divadlo pracujících Gottwaldov 6.2.1965 Hruška, Zdeněk

Lakomec Divadlo Příbram 27.2.1965 Laurin, František

Tartuffe Národní divadlo Praha 9.4.1965 Špidla, Václav
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Jeho urozenost pan 
Měšťák

Divadlo F.X.Šaldy Liberec 13.6.1965 Horan, Jaroslav

Don Juan Divadlo pohraniční stráže Cheb 29.6.1965 Špidla, Václav

Tři malé komedie AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

4.9.1965 Nedbal, Miloš

Tartuffe Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 10.10.1965 Holub, Stanislav

Tartuffe Severomoravské divadlo Šumperk 19.2.1966 Kovář, Čestmír

Don Juan Divadlo Petra Bezruče Ostrava 24.4.1966 Čech, František

Chudák manžel Divadlo F.X.Šaldy Liberec 9.7.1966 Papež, Svatoslav

Don Juan Východočeské divadlo Pardubice 3.12.1966 Janík, Josef

Jeho Urozenost pan 
Měšťák

Státní divadlo Ostrava 18.12.1966 Zajíc, Jan

Divadlo za branou Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 1.1.1967

Tartuffe Státní divadlo Zdeňka Nejedlého 
Ústí nad Labem

3.6.1967 Snítil, Norbert

Don Juan Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 26.11.1967 Brynda, Karel

Óda na krále Městská divadla pražská Praha 8.2.1968 Hudeček, Václav

Tartuffe Státní divadlo Ostrava 28.4.1968 Jansa, Bedřich

Don Juan Divadlo bratří Mrštíků Brno 22.6.1968 Mihula, Richard

Skapinova šibalství Západočeské divadlo Cheb 31.8.1968 Třebický, Karel

Škola pro ženy, 
Kritika "Školy

Divadlo F.X.Šaldy Liberec 13.9.1968 Vobruba, Milan

Tartuffe Východočeské divadlo Pardubice 30.11.1968 Janík, Josef

Měšťák šlechticem Státní divadlo Ostrava 18.12.1968 Zajíc, Jan

Škola pro ženy Národní divadlo Praha 18.4.1969 Špidla, Václav

Misantrop Západočeské divadlo Cheb 10.5.1969 Vosáhlo, Petr

Tartuffe Divadlo Vítězslava Nezvala 
Karlovy Vary

17.9.1969 Domes, Hugo

Chudák manžel Divadlo Příbram 18.9.1969 Švarc, Miloš

Skapinova šibalství Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 22.2.1970 Fréhar, Jiří

Lakomec Divadlo Petra Bezruče Ostrava 6.3.1970 Čech, František

Zdravý nemocný Národní divadlo Praha 22.5.1970 Thein, Hanuš

Skapinova šibalství Severomoravské divadlo Šumperk 5.12.1970 Fréhar, Jiří

Tartuffe Státní divadlo Brno 18.12.1970 Hynšt, Miloš

Lakomec Divadlo na Vinohradech Praha 18.2.1971 Dudek, Jaroslav
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Měšťák šlechticem Divadlo Jiřího Wolkra Praha 20.2.1971 Tomšovský, 
Václav

Don Juan Národní divadlo Praha 5.3.1971 Hudeček, Václav

Zdravý nemocný Divadlo J. K. Tyla Plzeň 13.3.1971 Ševčík, Oto

Don Juan a jeho 
sluha

Realistické divadlo Z. Nejedlého 25.3.1971 Dalík, Jiří

Lékařem proti své 
vůli

Divadlo J. K. Tyla Plzeň 11.12.1971 Papež, Svatopluk

Don Juan Jihočeské divadlo České 
Budějovice

19.3.1972 Bršlica, František

Zdravý nemocný Horácké divadlo Jihlava 10.6.1972 Panovec, 
Ladislav

Lidé obtížní aneb 
Votravové

Státní divadlo Zdeňka Nejedlého 
Ústí nad Labem

13.9.1972 Chundela, 
Jaroslav

Don Juan Horácké divadlo Jihlava 6.1.1973 Holeček, Jiří

Amfitrion Národní divadlo Praha 13.1.1973 Macháček, 
Miroslav

Don Juan Divadlo F.X.Šaldy Liberec 20.1.1973 Vobruba, Milan

Lakomec Krajské divadlo Kolín 16.2.1973 Schmidt, Jan

Scapinova šibalství Divadlo S.K.Neumanna Praha 6.4.1973 Lohniský, Václav

Tartuffe Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého Praha

14.6.1973 Laurin, František

Skapinova šibalství Divadlo bratří Mrštíků Brno 23.6.1973 Pecháček, Pavel

Don Juan Jihočeské divadlo České 
Budějovice

6.7.1973 Bršlica, František

Zdravý nemocný Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 
Opava 57-90

21.10.1973 Holub, Stanislav

Juan z vinic, Jiří 
Dudek

Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc 17.11.1973 Fréhar, Jiří

Jíra Danda aneb 
Chudák manžel

AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

24.11.1973 Kopecký, 
Stanislav

Jeden chce a druhý 
musí

Státní divadlo Brno 17.12.1973 Schorm, Evald

Moliere Satirické divadlo Večerní Brno 27.1.1974 Rímský, Pavel

Chudák manžel Slovácké divadlo Uherské Hradiště 23.2.1974 Neubauer, Karel

Zdravý nemocný Divadlo Jiřího Wolkra Praha 12.3.1974 Texel, Karel

Mieszczanin 
szlachcicem

Krajské a oblastní divadlo Český 
Těšín 

17.5.1974 Horan, Jaroslav
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Šibalství Scapinova Východočeské divadlo Pardubice 8.3.1975 Engelová, Lída

Měšťák šlechticem Státní divadlo Brno 24.6.1975 Horan, Jaroslav

Škola pro ženy Západočeské divadlo Cheb 18.10.1975 Grossman, Jan

Tartuffe Slovácké divadlo Uherské Hradiště 18.10.1975 Hynšt, Miloš

Tartuffe Jihočeské divadlo České 
Budějovice

6.2.1976 Kopecký, 
Stanislav

Tartuffe Krajské divadlo Příbram 17.3.1976 Římovský, Pavel

Tartufe czyli 
Swietoszek

Krajské a oblastní divadlo Český 
Těšín 

8.5.1976 Rybicki, Witold

Scapinova šibalství Divadlo Petra Bezruče Ostrava 21.1.1977 Pecháček, Pavel

Škola (nejen) pro 
ženy

Severomoravské divadlo Šumperk 12.3.1977 Kelbl, Vladimír

Lásky hry ironické Divadlo F.X.Šaldy Liberec 16.4.1977 Horanský, Miloš

Don Juan Divadlo Na zábradlí Praha 17.5.1977 Schorm, Evald

Tartuffe Divadlo S.K.Neumanna Praha 10.1.1978 Zmatlík, Ivan

Zdravý nemocný Slovácké divadlo Uherské Hradiště 14.1.1978 Domes, Hugo

Chudák manžel Krajské a oblastní divadlo Český 
Těšín 

29.1.1978 Weimann, 
Mojmír

Lakomec Jihočeské divadlo České 
Budějovice

5.1.1979 Kopecký, 
Stanislav

Don Juan Státní divadlo Ostrava 31.3.1979 Koval, Radim

Tartuffe Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 
Opava

25.5.1979 Pleva, Libor

Zdravý nemocný Krajské a oblastní divadlo Český 
Těšín 

12.10.1979 Horan, Jaroslav

Tartuffe Divadlo bratří Mrštíků Brno 2.2.1980 Rímský, Pavel

Cirkus Dandin II. JAMU Činoherní studio 3.4.1980 Scherhaufer, 
Peter

Tartuffe aneb 
Pokrytec

Divadlo pracujících Most 5.4.1980 Lhota, Karel

Ztřeštěnec Státní divadlo Ostrava 20.6.1980 Janík, Josef

Tartuffe neboli 
Podvodník

Divadlo pracujících Gottwaldov 20.12.1980 Hajda, Alois

Zdravý nemocný Východočeské divadlo Pardubice 21.2.1981 Vedral, Rudolf

Ztřeštěnec Západočeské divadlo Cheb 2.5.1981 Ižófová, Hana

Ženich v rozpacích Divadlo Na zábradlí Praha 14.5.1981 Schorm, Evald - 
Fialka, Ladislav
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Tartuffe Divadlo J. K. Tyla Plzeň 27.6.1981 Engelová, Lída

Doktorská komedie 
aneb Jak se

Divadlo E.F.Buriana Praha 23.9.1981 Fréhar, Jiří

Tartuffe Divadlo F.X.Šaldy Liberec 3.10.1981 Kříž, Karel

Tartuffe Státní divadlo Ostrava 30.10.1981 Palouš, Pavel

Ztřeštěnec Divadlo S.K.Neumanna Praha 23.11.1981 Ševčík, Oto

Siluety Divadlo J. K. Tyla Plzeň 13.3.1982 Hoščálek, Jiří - 
Králová, Libuše - 
Čumpelík, Jan

Don Juan Divadlo S.K.Neumanna Praha 30.4.1982 Novák, Jan

Don Juan Divadlo Vítězného února Hradec 
Králové

22.5.1982 Grossman, Jan

Divadlo za bránou Státní divadlo Zdeňka Nejedlého 
Ústí nad Labem

28.5.1982 Novák, Josef

Tartuffe Divadlo na Vinohradech Praha 2.6.1982 Dalík, Jiří

Tartuffe Státní divadlo Oldřicha Stibora 
Olomouc

10.10.1982 Misař, Ivan

Škola pro ženy Východočeské divadlo Pardubice 23.10.1982 Fischer, Jan

Scapinova šibalství Jihočeské divadlo České 
Budějovice

19.11.1982 Dokučajev, 
Viktor

Jíra Danda aneb 
Chudák manžel

Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 
Opava

16.1.1983 Chrz, Ivan

Tartuffe Severomoravské divadlo Šumperk 30.4.1983 Čech, František

Škola pro ženy Krajské divadlo Příbram 11.1.1984 Fleischer, Rudolf

Ubohý manžel Jíra 
Dudek

Divadlo E.F.Buriana Praha 12.9.1984 Fréhar, Jiří

Škola pro ženy Divadlo S.K.Neumanna Praha 30.10.1984 Grossman, Jan

Lekarz mimo woli Těšínské divadlo Český Těšín 10.11.1984 Rybicki, Witold

Tartuffe Východočeské divadlo Pardubice 15.12.1984 Vostrý, Jaroslav

Učené ženy Státní divadlo F.X.Šaldy Liberec 2.3.1985 Lédl, Josef

Don Juan Divadlo pracujících Most 8.3.1985 Kališová, Jana

Don Juan Divadlo pracujících Gottwaldov 9.3.1985 Balaďa, Ivan

Don Juan Státní divadlo Brno 8.5.1985 Morávek, Josef

Škola pro ženy JAMU Činoherní studio 25.10.1985 Mihula, Richard

Misantrop Národní divadlo Praha 17.4.1986 Vajdička, 
Ľubomír

Měšťák šlechticem Státní divadlo F.X.Šaldy Liberec 20.9.1986 Draský, Jan
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Lakomec Divadlo bratří Mrštíků Brno 10.1.1987 Moša, Stanislav

Misantrop Státní divadlo Ostrava 23.1.1987 Janík, Josef

Tartuffe Divadlo J.Průchy Kladno a Mladá 
Boleslav

31.1.1987 Horanský, Miloš

Scapinova šibalství Slovácké divadlo Uherské Hradiště 18.4.1987 Domes, Hugo

Tartuffe Západočeské divadlo Cheb 28.11.1987 Hromada, 
František

Zdravý nemocný Státní divadlo Oldřicha Stibora 
Olomouc

29.11.1987 Dubovic, Martin

Lakomec Těšínské divadlo Český Těšín 5.12.1987 Kordula, 
František

Don Juan Pražské kulturní středisko 1988 Koliha, Petr

Lakomec Divadlo pracujících Gottwaldov 27.2.1988 Korčák, Jakub

Misantrop Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 
Opava

24.4.1988 Postler, Alexandr 
st.

Tartuffe Národní divadlo Praha 5.5.1988 Strnisko, 
Vladimír

Don Juan Loutkové divadlo Radost Brno 6.5.1988 Kracik, Petr

Don Juan Divadlo E.F.Buriana Praha 18.5.1988 Bartoš, Jan

Pan Argan v 
Herculových lázníc

Divadlo Vítězného února Hradec 
Králové

11.6.1988 Staněk, Jaromír

Škola pro ženy Státní divadlo Oldřicha Stibora 
Olomouc

18.9.1988 Pistorius, Luboš

Zdravý nemocný Národní divadlo Praha 13.10.1988 Ševčík, Otto

Don Juan Státní divadlo F.X.Šaldy Liberec 12.11.1988 Vobruba, Milan

Tartuffe Brněnská divadla Brno 20.4.1989 Harvánek, Pavel

Szkola žon Těšínské divadlo Český Těšín 1.5.1989 Rybicki, Witold

Don Juan Divadlo Na zábradlí Praha 29.5.1989 Grossman, Jan

Misantrop Východočeské divadlo Pardubice 3.6.1989 Deák, Juraj

Zkouška Státní divadlo Oldřicha Stibora 
Olomouc

25.2.1990 Lédl, Josef

Divadlo za bránou Státní divadlo Oldřicha Stibora 
Olomouc

18.3.1990 Pokorný, 
František

Lakomec Hudební divadlo Karlín Praha 25.6.1990 Sokolovský, 
Evžen st.

Don Juan Státní divadlo Ostrava 23.3.1991 Tarant, Michael

Lakomec Divadlo pod Palmovkou Praha 3.5.1991 Deák, Juraj
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Skapinova šibalství Slezské divadlo Opava 5.5.1991 Palla, Josef

Zdravý nemocný Západočeské divadlo Cheb 22.6.1991 Skladan, Karol

Don Juan Divadlo J. K. Tyla Plzeň 29.6.1991 Pražmári, Jozef

Don Juan Divadlo bratří Mrštíků Brno 7.9.1991 Doležal, Pavel

Don Juan a jeho 
sluha

Horácké divadlo Jihlava 19.10.1991 Dalík, Jiří

Amfitryon AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

25.10.1991 Skála, Gustav

Don Juan Divadlo Na zábradlí Praha 29.5.1992 Grossman, Jan

Zdravý nemocný Divadlo na Vinohradech Praha 6.11.1992 Pleskot, Jaromír

Lakomec Činoherní klub Praha 14.11.1992 Strnisko, 
Vladimír

Don Juan AMU Větev alternativního a 
loutkového divadla DAMU

28.1.1993 Kracik, Petr

Misantrop Moravské divadlo Olomouc 6.3.1993 Balaďa, Ivan

Scapinova šibalství Horácké divadlo Jihlava 22.1.1994 Fréhar, Jiří

Amfitryon Středočeské divadlo Kladno 11.3.1994 Brožek, Karel

Zdravý nemocný Divadlo Příbram 4.5.1994 Rouček, Rudolf

Lakomec Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava

14.1.1995 Lipus, Radovan

Juanovské variace AMU DAMU Katedra 
alternativního a loutkového divadla

19.6.1995 Schartová, 
Markéta

Amfitrion Těšínské divadlo Český Těšín 13.10.1995 Nosowicz, 
Stanislaw

Chudák manžel Středočeské divadlo Kladno 1.12.1995 Gábor, Peter

Létavý lékař Divadlo Na zábradlí Praha 20.4.1996 Burešová, Hana

Tartuffe JAMU Studio Marta, scéna 
Divadelní fakulty JAMU Brno

18.9.1996 Čičvák, Martin

Don Juan Divadlo pod Palmovkou Praha 25.10.1996 Kracik, Petr

Létavý lékař Divadlo v Dlouhé Praha 1.2.1997

Tartuffe III Městské divadlo Zlín 17.5.1997 Balaďa, Ivan

Tartuffe Klicperovo divadlo Hradec Králové 25.10.1997 Korčák, Jakub

Parvenu Městské divadlo Zlín 5.12.1997 Balaďa, Ivan

Lidé obtížní aneb 
Votravové

Středočeské divadlo Kladno 12.12.1997 Pokorný, 
František

Misantrop Divadlo na Vinohradech Praha 19.12.1997 Kaloč, Zdeněk

Lakomec Městské divadlo Most 20.2.1998 Vencl, Vít
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Don Juan Městské divadlo Mladá Boleslav 11.9.1998 Korčák, Jakub

Lakomec Činoherní studio Ústí nad Labem 13.11.1998 Czesany, David

Lakomec Severomoravské divadlo Šumperk 21.11.1998 Janeček, Jaromír

Lakomec Městská divadla pražská Praha 23.11.1998 Kališová, Jana

Lékařem proti své 
vůli

AMU DAMU Katedra 
alternativního a loutkového divadla

7.12.1998 Dřízhal, Hynek

Lékařem proti své 
vůli

Divadlo Nablízko Praha 7.12.1998

Třígrošová opera Klicperovo divadlo Hradec Králové 19.12.1998 Morávek, 
Vladimír

Lakomec Městské divadlo Zlín 20.2.1999 Balaďa, Ivan

Tartuffe DIK - Divadlo Konzervatoře Praha 22.2.1999 Laurin, František

Karlovarské 
improvizace aneb

Divadlo Dagmar Karlovy Vary 27.2.1999 Mazúch, 
Branislav

Tartuffe Divadelní společnost Petra Bezruče 
Ostrava

5.3.1999 Janík, Josef

Zdravý nemocný Divadlo pod Palmovkou Praha 28.5.1999 Deák, Juraj

Jeho urozenost pan 
měšťák

Slezské divadlo Opava 26.9.1999 Janeček, Jaromír

Lakomec Městské divadlo Karlovy Vary 23.10.1999 Mitkin, Alexandr

Pepino Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka Praha

28.11.1999 Dudík, Dimitrij

Tartuffe Divadlo F. X. Šaldy Liberec 17.12.1999 Meluzín, Roman

Každý sám za sebe Městské divadlo Most 31.3.2000 Vencl, Vít

Misantrop Národní divadlo v Brně 14.4.2000 Kaloč, Zdeněk

Lakomec AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

9.5.2000 Ho Shin, Shong

Divadlo za bránou Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava

3.6.2000 Tarant, Michael

Tartuffe Divadelní sdružení CD 94 Praha 10.3.2001 Lang, Michal

Skapinova šibalství Středočeské divadlo Kladno 13.4.2001 Fréhar, Jiří

Skapinova šibalství Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava

12.5.2001 Lipus, Radovan

Moliere Činoherní studio Ústí nad Labem 14.12.2001 Bambušek, 
Miroslav

Lékařem proti své 
vůli

Slovácké divadlo Uherské Hradiště 19.1.2002 Františák, Martin
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Učené ženy Vyšší odborná škola herecká Praha 13.2.2002 Divíšková, Nina - 
Bábek, Jiří

Lékařem proti své 
vůli

Městské divadlo Most 8.3.2002 Vencl, Vít

Don Juan Městské divadlo Zlín 23.6.2002 Horváth, Karol

Škola pro ženy Divadlo Metro Praha 25.9.2002 Skála, Gustav

Misantrop Činoherní klub Praha 30.10.2002 Čičvák, Martin

Tartuffe Švandovo divadlo na Smíchově 
Praha

30.1.2003 Lang, Michal

Zdravý nemocný Vyšší odborná škola herecká Praha 31.1.2003 Nebeský, Jan

Don Juan Divadlo na Vinohradech Praha 20.2.2003 Menzel, Jiří

Don Juan Klicperovo divadlo Hradec Králové 22.3.2003 Rajmont, Ivan

Lakomec Malé divadlo České Budějovice 29.3.2003 Bartoník, Michal

Misantrop Městské divadlo Zlín 26.4.2003 Krasula, Jozef

Swietoszek 
(Tartuffe)

Těšínské divadlo Český Těšín 31.5.2003 Suszka, Karol

Don Juan TODivadlo Nový Jičín 13.6.2003 Mesarč, Radoslav

Lakomec Těšínské divadlo Český Těšín 21.6.2003 Hromada, 
František

Lakomec Národní divadlo Praha 15.1.2004 Dočekal, Michal

Skapinova šibalství Moravské divadlo Olomouc 12.3.2004 Gombár, Dodo

Tartuffe Vyšší odborná škola herecká Praha 31.5.2004 Zajíc, Ondřej

Jeho urozenost pan 
měšťák aneb

Janáčkova konzervatoř Ostrava 16.6.2004 Gasnárková, 
Alexandra - 
Jansa, Bedřich

Běsnění lásky Vyšší odborná škola herecká Praha 19.9.2004 Vencl, Vít

Škola pro ženy DIK - Divadlo Konzervatoře Praha 6.12.2004 Šiktancová, 
Jaroslava - 
Novotný, Jan

Škola pro ženy Švandovo divadlo na Smíchově 
Praha

12.2.2005 Hrbek, Daniel

Lakomec Divadlo AHA! Lysá nad Labem 11.4.2005 Pokorný, 
Miroslav

Lékařem proti své 
vůli

Divadelní sdružení CD 2002 Praha 17.4.2005 Čermák, Hynek

Don Juan Městská divadla pražská Praha 29.4.2005 Svoboda, Tomáš

Don Juan Městské divadlo Most 3.6.2005 Vencl, Vít

Škola žen Národní divadlo v Brně 3.6.2005 Rajmont, Ivan

118



Škola pro ženy Divadlo Company.cz Praha 26.4.2006 Novotný, Jan

Tartuffe Městské divadlo Mladá Boleslav 28.4.2006 Horanský, Miloš

Don Juan AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

1.10.2006 Vokoun, Martin

Skapinova šibalství Městská divadla pražská Praha 29.10.2006 Fedotov, Sergej

Amfitryon Činoherní klub o.p.s. Praha 29.11.2006 Čičvák, Martin

Chudák manžel Pražská divadelní agentura Julie 
Jurištové Praha

8.3.2007 Fréhar, Jiří

Lakomec Slezské divadlo Opava 1.4.2007 Krejčí, Ivan

Skapiec Těšínské divadlo Český Těšín 14.5.2007 Sadowski, 
Andrzej

Zdravý nemocný Divadlo F. X. Šaldy Liberec 22.6.2007 Vencl, Vít

Scapinové Collegium Marianum Praha 8.8.2007

Tartuffe JAMU Studio Marta, scéna 
Divadelní fakulty JAMU Brno

9.9.2007 Bergman, Aleš

Lakomec Středočeské divadlo Kladno 27.10.2007 Svojtka, Petr

Zdravý nemocný Klicperovo divadlo Hradec Králové 15.12.2007 Penev, Nikolaj

Don Juan Národní divadlo Praha 13.3.2008 Nebeský, Jan

Don Juan Panamo Plzeň 28.6.2008 Dubnička, Vilém

Zdravý nemocný Studio Dva Praha 30.6.2008 Maceček, Jakub

Lakomec Divadelní společnost Petra Bezruče 
Ostrava

28.11.2008 Dušek, Zdeněk

Don Juan Středočeské divadlo Kladno 31.1.2009 Khek, Pavel

Lakomec Národní divadlo Brno 20.3.2009 Čermáková, 
Viktorie

Tartuffe AMU DAMU DISK - Divadelní 
studio Praha

10.5.2009 Vokoun, Martin

Tartuffe Games Divadlo Na zábradlí Praha 30.10.2009 Frič, Jan

Lakomec Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
Praha (Geisslers Hofcomoedianten 
Kuks)

28.3.2010 Petr Hašek

Lakomec Divadlo F. X. Šaldy Liberec 22.10.2010 Daniel Špinar

Misantrop Buranteatr Brno (Stadion Brno) 18.12.2010 Zetel

Chudák Harpagon Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka Praha

1.2.2011 Dvořák, Josef - 
Stupková, Radka

Tartuffe Těšínské divadlo Český Těšín 
(Česká scéna Těšín)

5.3.2011 Ivan Misař
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Zdravý nemocný Městské divadlo Kladno 16.4.2011 Jan Prušinovský

Scapinova šibalství Národní divadlo Brno (činohra 
SD/ZD/ND Brno)

24.6.2011 Jan Novák

Juan Městské divadlo Zlín 26.6.2011 Petr Veselý

Tartuffe Divadlo na Vinohradech Praha 6.10.2011 Martin Zahálka

Misantrop Jihočeské divadlo České 
Budějovice

10.3.2012 Martin Glaser

Scapinova šibalství Městské divadlo Mladá Boleslav 16.3.2012 Jan Novák

Měšťák šlechticem Národní divadlo Brno (činohra 
SD/ZD/ND Brno, Mahenovo 
divadlo Brno)

20.4.2012 Gustav Skála

Lakomec Divadlo J.K.Tyla Plzeň 28.4.2012 Burian, Jan

Divadlo za bránou AMU HAMU Katedra zpěvu a 
operní režie (Nová scéna 
Národního divadla Praha)

26.6.2012 Radim Vizváry
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Příloha 3. Vzor dotazníku

Dobrý den,

V souvislosti  se svojí  diplomovou prací  Molière v moderním českém divadle bych Vás chtěla požádat  o 
vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Děkuji.

1. Jste pravidelným návštěvníkem divadel?

• Ano, divadlo navštěvuji zhruba 1krát měsíčně

• Divadlo navštěvuji 2-5krát ročně

• Ne, do divadla nechodím (téměř) nikdy

2. Jaký žánr divadelního představení si vybíráte nejčastěji?

• Činohru

• Balet

• Operu

• jiné: _______________________________

3. Jakým způsobem si zpravidla představení vybíráte? (můžete zaškrtnout více možností)

• Na základě doporučení přátel

• Prostřednictvím reklamy (letáky, plakáty, inzerce v tisku/na webových stránkách)

• Preferuji konkrétní divadlo nebo divadelní soubor

• Podle konkrétního obsazení

• Podle konkrétního autora

• Sám si nevybírám, většinou dostanu vstupenku jako dárek

• jiné: _______________________________

4. V případě činohry, jakému žánru dáváte přednost?

• Komedie

• Tragédie

• Tragikomedie

• jiné: _______________________________

• nepreferuji žádný žánr

5. Jaké bylo poslední představení, které jste navštívil(a)? Prosím, doplňte:

______________________________________________________________

6. Slyšel/a jste někdy o Molièrovi a znáte některou z jeho her? Pokud ano, napište prosím název hry (příp.  
názvy více her).

• Ano, znám jeho hru (hry): ___________________________________________________________

• Ano, ale na název žádné jeho hry si nevzpomínám

• Ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a
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7. Viděl(a) jste nějaké představení Molièrovy hry? Pokud ano, doplňte, prosím, o jakou hru (hry) šlo.

• Ano, navštívil(a) jsem _______________________________

• Ne

• Nevzpomínám si

Ostatní (identifikační údaje sloužící k anonymnímu statistickému vyhodnocení dotazníku):

Věk:

• 0 - 20 let

• 21 - 30

• 31 a více

Pohlaví:

• muž • žena

Dosažené vzdělání:

• ZŠ

• vyučen(a)

• SŠ

• VŠ

Máte vztah k francouzskému jazyku a kultuře?

• Ano, velmi se o ně zajímám. • Můj  vztah  je  možné  charakterizovat  jako 
neutrální.

• Spíše ano, aktivně je ovšem nevyhledávám.
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