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Souãasní kritici, básníci i herci neby-
li jednotní v názorech. Pfies v‰echna od-
souzení se hra hrála a bavila obecenstvo
ukázkami, kam mÛÏe vést chorobná po-
sedlost penûzi. Hrála se jako komedie
(Moliére znal komedie dell art i starof-
rancouzskou fra‰ku), pokusy byly
i o tragédii. Aã dûj je chronicky znám˘
a dá se fiíct jednoduch˘, chodili jsme na
Lakomce opakovanû - kvÛli pfiedstavite-
li Harpagona. Jak˘ bude Boleslav
Polívka? Myslím, Ïe Polívka bude chut-
nat v‰em. Nemá nic z ironického a ukfii-
ãeného Milo‰e Kopeckého (Vinohrady
1972), ani podlézavû ustra‰eného
Vlastimila Brodského. Bolek Polívka je
nejklidnûj‰í aÏ ‰vejkovsk˘ ãesk˘ lako-
mec. Ráno pije ãaj, ãte noviny, komen-
tuje sportovní utkání, pro‰acuje sluhu
a pro jistotu trochu proÏene sluÏebnic-
tvo. Pak dostane nápad, Ïe se oÏení -
v sousedství se objevila krásná mladá
Mariana. K tomu ov‰em potfiebuje doha-
zovaãku. Dohazovaãské umûní Frosiny,
alias Aleny Antalové, je pfiímo skvostné.
Je koncertem pro jedna ústa, oãi, gesta
a pro jedny u‰i - Harpagonovy. S napû-
tím sledujeme, jestli ho pfiece jen nezlo-
mí a on jí pfiispûje penûzi. Tu si uvûdo-
mím, Ïe to pfiece znám, musí odolat,
i kdyÏ na Polívkovi vidíme, Ïe by dal
rád. Je tak mile lakom˘ a s omluvn˘m 
úsmûvem uniká z boji‰tû, aby vzápûtí

bojoval se sv˘m synem. Tedˇ zase musí-
me obdivovat  mistra Jakuba v podání
Michala Isteníka  jako parlamentáfie 
mezi Harpagonem a Kleantem. Îe smí-
fiení nakonec nedopadne a mluví se
o vydûdûní? Nevadí, je klid a Jakubovi
se nepla‰í konû.

Netrpûlivû ãekáme, jak probûhne ztrá-
ta penûz. UÏ se fiítí KleantÛv sluha Flok
s bedniãkou penûz, kterou ukryl

Harpagon na zahradû a Flok ji na‰el. Tuto
scénu známe jako vypjatou: „Peníze, kde
jsou mé peníze? Okradli mû, zabili mû.”
Harpagon strne, skoro nemÛÏe mluvit,
pfiem˘‰lí, jestli je to moÏné - pfiesnû jako
my, kdyÏ nám ukradnou ta‰ku s kredit-
kou a doklady. Tady není moÏné cítit 
zadostiuãinûní, Ïe byl potrestán za lakotu.
Je nám ho prostû líto. Za to, jak moc pro-
padl své chorobné vá‰ni, jak niãí vztahy

s dûtmi. KdyÏ pfiijde policejní komisafi, 
uvede se heslem „Pomáhat a chránit”
a ptá se ho, koho podezírá, Harpagon vy-
dechne – „v‰echny”. KdyÏ mu syn Kleant
nabídne zpût peníze v˘mûnou za ruku
Mariany pro sebe, neváhá a bere zlaÈáãky.
UÏ je to zas star˘ Harpagon, kter˘ kou-
zelnû smlouvá o zaplacení svateb sv˘ch
dûtí Anselmem. „A co nov˘ oblek pro
mne? Samozfiejmû. A co dva? Ale ano.”
Teì je spokojen˘, protoÏe nemusí vydat
ani flok.

KdyÏ jsme stáli a tleskali, pfiipadlo
mi, Ïe skoro v‰ichni jsme lakomci.
Nabíráme si pln˘mi hrstmi to krásné
Polívkovo herectví, abychom si ho pfii-
nesli domÛ a pochlubili se s ním v‰em.
Je‰tû musím uvést, Ïe tuto reÏii si nene-
chal ujít Stanislav Mo‰a, kter˘ také 
upravil text a dovolil Bolku Polívkovi
sem tam vlastní improvizaci. Podotknu,
Ïe je to Mo‰Ûv druh˘ Lakomec v Brnû.
Koncem 80. let ho uvedl s tehdej‰ím ob-
sazením divadla. Role nejsou alternová-
ny. Syna Kleanta hraje Kristian Pekar
(nominovan˘ na Thalii za Chaplina)
a dceru Eli‰ku Svetlana Janotová. Jejího
nápadníka Valéra Jifií Mach a jejich otce
Anselma Zdenûk Junák. Pohádkov˘ 
konec se ‰Èastn˘m koncem je tak trochu
ironick˘m happy endem.
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Témûfi 350 let ubûhlo od Moliérovy premiéry v PafiíÏi, která moc nedopadla. Dalo by se fiíct, Ïe propadla. Mû‰Èanskou tfií-
du poboufiilo odsuzování lakomství, shromaÏìování penûz. To pfiece bylo jejich Ïivotním zájmem. Panstvo zase nebylo spo-
kojeno s hrou v próze, bylo zvyklé na vûci ver‰ované, vzne‰enûj‰í. 

PolívkÛv Lakomec


