
MOLIÉRE
LAKOMEC

Obecná charakteristika literárního díla:
Literární druh: Drama
Literární žánr: Tragikomedie
Literární směr:
Klasicismus – je umělecký směr v Evropě 17. a 18. století (vznikl za vlády francouzského
krále Ludvíka XIV. , který napodoboval antické umění, a který se vyznačoval pevným
systémem estetických pravidel a norem.
Základní rysy: racionalismus, rozumová kázeň a střídmost, stanovená estetická pravidla. Byla
respektována Aristotelova zásada tří jednot = místa, času a děje.
Literatura byla rozdělena na vysokou (epos, óda, tragédie - zpracovávána vznešená témata,
líčeni urození hrdinové, náměty většinou z antiky) a nízkou (komedie, bajka, satira,
zobrazovaly život měšťanstva, většinou pojaty směšně.).
Osvícenství
= mohutné myšlenkové společenské a filosofické hnutí, které vychází z ideálů racionalismu
-metafora OSVÍCENSTVÍ = boj světla a rozumu proti nevědomosti
-zdůrazňuje přirozenou rovnost všech lidí
-zaměření proti absolutismu – vyústilo ve Velkou francouzskou revoluci
-tvrdá kritika církve, která brání lidem v kritickém uvažování

Autor:
Moliére, vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin, francouzský herec, spisovatel, režisér a
dramatik období klasicismu. Ve 21 letech založil divadlo ILLUSTRE THEATRE. V Paříži
příliš neuspěli a tak se vydali na turné. Moliére pro ně začal psát hry, ale zároveň v každé své
hře také hrál. Psal jak komedie, ve kterých humorně pojal lidské špatnosti, tak i frašky ve
stylu komedie Dell´arte, kterou byl velice ovlivněn.
Dokonce i Moliérova smrt je spjata s divadlem. Během představení hry Zdravý nemocný
(kritika hypochondrie) dostal záchvat kašle. Diváci i ostatní herci si mysleli, jak je
přesvědčivým hercem, zatímco Moliére nic nepředstíral, ale hrál dál a za hodinu nato zemřel.
Nejodvážnější z jeho komedií byla hra Tartuffe. Hra odhalovala pokrytectví a svatouškovství
a svou titulní postavou mířila proti církvi. Tartuffe si získal důvěru měšťana Orgona, ovládá
ho a nabývá vlivu nad jeho rodinou. Usiluje o jeho ženu, má si vzít jeho dceru a členové
rodiny se marně pokoušejí překazit tyto záměry. Orgon zcela podléhá Tartuffovi, dokonce mu
připíše i svůj majetek a jen králův zásah zabrání úplnému zničení rodiny.
Druhou nejproslulejší Molièrovou komedií je Lakomec. Titulní postava, lichvář Harpagon, je
ochoten pro peníze obětovat všechno a ztráta pokladnice znamená pro něho životní tragédii,
poloviční šílenství a nenávist k celému lidstvu. Další Molièrovi komedie: Škola žen,
Misantrop, Měšťák šlechticem, Skapinova šibalství a Zdravý nemocný. Jejich humor byl
útočnou zbraní proti předsudkům a zlořádům ve jménu zdravého rozumu a bodré lidové
morálky. V postavách svých komedií vytvořil Molière velkolepé typy právě tím, že v nich
objevil pravdivou podstatu lidských charakterů, které žijí v nejrůznějších dobách a
společenských systémech.
- hry jsou nadčasové a stále oblíbené

Děj:
Harpagon omezuje své děti, svého syna Kleanta i dceru Elišku nutí do sňatků, které by pro
něho byly výhodné. Pro syna vybral bohatou vdovu, přestože Kleantes miluje krásnou mladou



Marii, do které se ale Harpagon zakoukal sám. Pro dceru naopak našel zámožného starce
Anselma. Jeho šílenství způsobí až ztráta zlatých dukátů, které mu vezme sluha Čipera
(Štika), aby tak pomohl svému pánovi Kleantovi . Harpagon po nich zběsile pátrá. Po
odhalení lsti se Harpagon výměnou za peníze vzdává Marie. Nakonec svolí k sňatkům svých
dětí s partnery, které si sami zvolili, ale až poté co se dozvídá o tom, že jejich otcem je ve
skutečnosti bohatý Anselm.

Cíl díla
Molière v díle zesměšňuje "malomešťáctví". Sám vyrůstal v rodině bohatého maloměstského
otce a od tohoto života utekl k divadlu. Postavou Harpagona zosobňuje lakomství a hrabivost
a s nadsázkou ukazuje, jak podle něj tyto vlastnosti dokáží člověku ničit charakter i život.

Jazykové prostředky:
> hovorový až nespisovný
> místy archaismy (zastaralé výrazy)
> často se objevuje přímá řeč, přirovnání, zdrobněliny
> psáno v próze - na tuto dobu velice nezvyklé, protože díla byla psána jako poezie, jelikož se
lépe ústně přednášela
> často se v této divadelní hře dá použít satirický tón

Tematická výstavba textu:
- nejproslulejší Moliérova hra, byla inspirována antickou Plautovou Komedií o hrnci.
Prostor: Paříž
Čas: 1670
Postavy:
Harpagon- (z lat. harpago = loupit), šedesátiletý, bohatý lichvář, kvůli penězům obětuje
cokoliv, ztráta peněz by pro něj znamenala ztrátu života, zamiluje se do Marie a chce si ji vzít
Kleantes- Harpagonův syn, miluje Marii
Eliška- Harpagonova dcera, miluje Valeria
Valerius- miluje Elišku a snaží se získat Harpagonovu přízeň, aby si mohl Elišku vzít
Marie- mladá dívka, která se zamiluje do Kleanta, ale má si vzít Harpagona, kterého vůbec
nechce
Anselm – stárnoucí boháč, který přes dohazovačku Frosine projeví zájem o dceru Harpagona,
Elišku. ( po rozuzlení děje zjistí, že je otcem ztracených dětí- Valéra a Mariany )
Frosine – dohazovačka, dohazuje současně Marianu Harpagonovi

Kompozice:
> chronologická, 5 dějství
> dodržení Aristotelovy trojí jednoty místa, času a děje
Expozice: Harpagonův majetek
Kolize: láska Harpagonova syna Kleanta
Krize: Harpagonovo zamítnutí svatby Marie a Kleanta
Katastrofa: ztráta peněz
Závěr: navrácení peněz, svatba Marie a Kleanta, Elišky a Valéra

Divadelní a filmové zpracování:
Divadlo: režie – Jaroslav Dudek
hrají – Miloš Kopecký, Jiřina Bohdalová, Jaromír Hanzlík, další.
Film: režie – Antonín Dvořák
hrají – František Filipovský, Josef Bek, Viktor Preiss



Úryvek:

( vydání N. divadla z r. 2004 – 3. scéna- str. 65, přeložil Vladimír Mikeš )
Dialog  mezi Harpagonem- lakomcem a Štikou- sluhou Harpagonova syna:

Harpagon: …Nestůj tady jako tvrdý y a nečíhej, co se kde semele, aby ti z toho něco káplo.
                        Já nechci mít pořád v patách špicla, křiváka s krysíma očima, co všude čmuchá
                        a strká nos do všeho, co dělám, slídí, kde by co ukrad, a nejradši by sežral
                        všecko, co mám.
Štika: Jak hrome chcete, aby vás někdo okrad? Vás a okrást, to mě podržte, když všecko
           zamykáte na deset západů a ve dne v noci se od toho nehnete?
Harpagon: Zamykat si budu, co chci, a hlídat si to, kdy a jak bude potřeba.- ( Stranou ) Není
                    to jeden z těch čmuchalů, co špiclujou po domácnostech? Snad proboha neví, kde
                    ty prachy mám. ( Nahlas ) Snad nejseš z těch, co o mě rozhlašujou, že doma
                    schovávám bůhvíjaký prachy?
Štika: Vy doma schováváte bůhvíjaký prachy?
Harpagon: To jsem neřek, ty darebáku! ( Stranou ) Do prkýnka!…

Rozbor úryvku:

- hovorová, často nespisovná čeština, hovorové výrazy ( ukrad, nejradši,
všecko, špicl, špiclujou, prachy, nejseš, rozhlašujou, neřek, bůhvíjaký )

- přirovnání ( „jako tvrdý y“- strnule)
- metafora ( „co se kde semele“- co se kde stane, „aby ti z toho něco káplo“-

abys z toho měl prospěch, „co všude čmuchá a strká nos do všeho, co dělám“-
člověk, který se o všechno zajímá, i o to, do čeho mu nic není, „to mě
podržte“-  udivení)

- epiteton- básnický přívlastek ( „s krysíma očima“- očima někoho, kdo všude
šmejdí, jako krysa )

- pejorativa, vulgarismy ( „špicl, křivák, sežral, čmuchalů, darebáku, Do
prkýnka!“  )

- ( Nahlas ), ( Stranou ) - scénické poznámky- pomůcky pro herce,  aby věděli
jak mají hovořit


