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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je popísanie reflexie umeleckého výkonu k predstaveniu Tartúf. 

Inscenácia Tartúf je upravená verzia Tartuffa od Jeana Baptista Poquelina Molièra. Text 

upravila Kristína Chlepková, ktorá hru aj režírovala, spolu s dramaturgičkou Miriam 

Kičiňovou. V  práci čitateľ nájde niekoľko životopisných údajov zo života Molièra a jeho 

boj o uvedenie hry Tartuffe v čase jeho vzniku. Ďalej sa dočítame o inscenačnej tradícii 

Tartuffa na Slovensku. Jadrom písomnej reflexie je interpretácia príbehu hry Tartuffe a naň 

nadväzujúca tvorba a realizácia kostýmovej výpravy k tejto inscenácii. Je tu popísaný celý 

priebeh tvorby od prvého stretnutia s režisérkou, cez inšpirácie, problémy pri realizovaní 

až po finálny výsledok. V závere práce nájdeme obhajobu tejto verzie Tartuffovho textu. 

Kľúčové slová: dekadencia, pokrytectvo, Tartúf, Molière 

The aim of the proposed thesis is to describe reflection of artistic performance of theatrical 

performance Tartúf. Given mise-en-scène of Tartúf is modified version of Tartuffe by 

Jean-Baptiste Poquelin Molière. The text was modified by the director of the performance, 

Kristína Chlepková, and by the dramaturge, Miriam Kičiňová. In the thesis the reader can 

find biographical information on life of Molière and on his struggle to mount Tartuffe in 

the time when it was written. Also he can learn about the staging tradition of Tartuffe in 

Slovakia. As a core of written reflection we consider the dramaturgic interpretation of 

Tartúf´s plot and creation and realisation of costumes related to it. There is full description 

of costume creation, starting with the first meeting with the director, we are going through 

inspirations and difficulties to put the inspirations into effect, up to final result. In the end 

of the thesis we offer defence of this version of Tartuffe text. 

Key words: decadence, hypocrisy, Tartúf, Molière  
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„Art washes away from the soul the dust od everyday life.“
1
 

                                                                     Pablo Picasso 

  

                                                           
1
 „Umenie zmýva z duše prach každodenného života“ 

 



 

1. Úvod 

Dekadencia znamená úpadok, upadanie, zhoršenie a snobizmus zase povrchný obdiv 

všetkého módneho
2
.  Týmito dvoma výrazmi sa dá charakterizovať predstavenie Tartúf. Sú 

preň skutočne kľúčové. Práca sa snaží čitateľovi podať nielen obraz o tvorbe, realizácii 

a konečnej podobe kostýmovej výpravy, ktorú som navrhla pre túto inscenáciu, ale 

postupnými krokmi obhajujem spôsob nášho inscenovania a interpretácie. Začínam 

niekoľkými faktami zo života Jeana Baptista Poquelina Molièra, ktoré mali vplyv na jeho 

vnímanie sveta a teda na jeho tvorbu a na napísanie divadelnej hry Tartuffe. Keď ako 

inscenátori chceme daný text prepísať a inak ho interpretovať, musíme vedieť, čo sa nám 

pôvodný text snaží povedať a na to je vhodné okrem iného poznať aj okolnosti jeho 

vzniku, kto bol predlohou hlavných postáv a prečo sa v čase jeho vzniku zdvihla taká 

veľká vlna odporu, keď v dnešných časoch sa nám tento text javí ako obyčajná divadelná 

hra. V nasledujúcej kapitole Boj o inscenovanie Tartuffa sú poskytnuté tieto informácie.  

Ďalej je uvedený stručný dej pôvodného textu, ktorý má slúžiť pre porovnanie s našou 

interpretáciou vzťahov a mizanscén. Dôležitý bod práce tvorí inscenačná tradícia Tartuffa 

na Slovensku. V nej sú uvedené inscenácie, ktoré nejakým spôsobom menia a upravujú 

pôvodný text. Podľa zozbieraných dobových dokumentov si čitateľ môže spraviť obraz 

o tom, akým spôsobom výtvarníci na základe spomínaných inscenačných kľúčov tvorili 

výpravy do týchto predstavení. Taktiež sú spomenuté aj informácie o kostýmoch 

z dobových recenzií. Je zaujímavé, že naša inscenácia vyznieva ako zavŕšenie vývoja 

rôznych výkladov, prepisov a úprav hry Tartuffe a tvorí akoby posledné štádium, ktoré ešte 

originál Molièrovho textu dovolí vysvetliť. 

Pre porovnanie nasleduje inscenačný kľúč, ktorým sa práca primárne zaoberá. A nakoniec, 

ťažisko práce tvorí opis prípravy, tvorby a realizácie kostýmovej výpravy k Tartúfovi. 

Spomenuté je prvé stretnutie s režisérkou, na ktorom sme v podstate hneď aj našli výtvarný 

kľúč ku kostýmom, čo svedčí o našej spoločnej zhode pri práci. Ako ďalšie sú uvedené  

inšpiračné zdroje, ktoré pomohli vytvoriť víziu kostýmov. A na záver sú priložené úryvky 

z recenzií na naše predstavenie, kde si overujeme spätnú väzbu a reflexiu na zámer, s akým 

je kostým vytvorený. 

                                                           
2
 Kol.: Slovník cudzích slov. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – 

Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6. s. 190 a 886 
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2. Jean-Baptiste Poquelin Molière (stručný životopis) 

Molière je považovaný za zakladateľa klasickej francúzskej komédie. Za tento post vďačí 

svojim viac ako 30 veselohrám, ktorých charaktery majú všeľudskú platnosť a sú stále 

aktuálne. Jeho veľkosť spočíva v drzosti a odvahe, s akou kritizoval najväčšie ľudské 

chyby, chyby meštiakov, sluhov, lekárov, ale aj najvyššie postavených šľachticov. Preto 

bol a je toľkými milovaný a nenávidený. Aby sme mohli pochopiť príčiny vzniku a obsah 

jeho diela, spomenieme niektoré udalosti z jeho života, ktoré s jeho tvorbou úzko súvisia. 

„Molièrove rodné meno bolo Jean Baptiste Poquelin... Poquelinovci boli parížska rodina“
3
, 

Molièrov otec aj starý otec žili v Paríži a patrili k drobným mešťanom, „ktorí sa všemožne 

snažili zveľaďovať svoju živnosť a dostať sa na spoločenskom rebríčku o nejakú priečku 

vyššie. Molièrovmu otcovi sa darilo: v roku 1631 získal honosný úrad Riadneho 

Kráľovského čalúnnika, čo bol slušný spoločenský vzostup.“
4
 Otec preto mohol 

prvorodeného syna poslať na štúdium dúfajúc, že v zdedenom obchode zaujme lepšie svoje 

postavenie. 

„V roku 1642 študoval právo v Orleáne, no po návrate domov sa rozhodol pre hereckú 

kariéru. Postavenie herca v tom čase vo Francúzsku nebolo až tak opovrhované, hoci 

cirkevné úrady vo všeobecnosti pokladali hercov za exkomunikovaných vyvrheľov (a to aj 

napriek kráľovskému patentu z roku 1640, ktorým sa herecké remeslo uznáva za počestné 

povolanie)“
5
 Jean – Baptiste sa preto vzdáva otcovského mena a prijíma prezývku Molière. 

V roku 1643 vstupuje Molière do Slávneho divadla  ( Illustre Théâtre), kde dominuje 

rodina Béjartovcov. Ako sa ukázalo, divadlo nebolo úspešné a Molière sa kvôli dlhom 

dostal na dva mesiace do väzenia. Mladý súbor napokon dlhy poplatil, no prišiel o všetko. 

Museli vydražiť bohatú zbierku kostýmov, čo znamenalo definitívne sa vzdať parížskeho 

divadla. 

 „V roku 1645 vstúpil do kočovnej spoločnosti herca Dufresnea, v ktorej rýchlo dosiahol 

miesto riaditeľa. Až do roku 1658 s touto spoločnosťou cestoval po francúzskom vidieku. 

Boli to roky bohaté na skúsenosti – Molière spoznával najrôznejšie odtiene ľudskej povahy 

a stýkal sa s príslušníkmi všetkých spoločenských vrstiev. Naučil sa hry upravovať tak aby 

                                                           
3
 Vantuch, A.: Molière/Tridsať rokov na javisku. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1987, s. 19 

4
 Vantuch, A.: Molière/Tridsať rokov na javisku. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1987, s. 20 

5
 Vantuch, A.: Molière/Tridsať rokov na javisku. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1987, s. 29 
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čo najsilnejšie pôsobili na divákov. Po tom, ako sa Molière stretol s talianskymi hercami 

a spoznal commediu dell’arte, začal pod jej vplyvom písať veselohry.“
6
 Po strate 

mecenášstva u princa de Conti sa súbor ocitol pred vážnym rozhodnutím. Niektorí herci 

(zvlášť Madeleine Béjartová) túžili znovu po Paríži a tak súbor odcestoval na sever, z kade 

Molière zatiaľ podnikol niekoľko tajných ciest do Paríža, kde sa mu podarilo získať 

nového protektora: bol ním Monsieur (teda kráľov brat), ktorý dovolil súboru nosiť svoje 

meno. 

V roku 1658 hrá súbor v Paríži pred kráľom a jeho dvorom v Louvri. Uviedli Corneillovu 

hru Nicomède, no ako je známe, tragédie neboli silnou stránkou Molièrovho súboru a tak, 

ako dodatok, zahrali aj vlastnú frašku Zaľúbený doktor, ktorá sa veľmi páčila, čím si 

získava rozhodujúcu priazeň Ľudovíta XIV. Po relatívne bezstarostnom živote na vidieku 

nastáva obdobie neustálych bojov: o divadelnú budovu, o schopných hercov, o repertoár, 

a nakoniec boje proti neustálym intrigám. V roku 1659 Molière uviedol svoju prvú 

pôvodnú hru Smiešne preciózky, ktorá zožala obrovský úspech u publika, ktorý spätne 

popudil celý rad závistlivcov, ktorý osočovali a spriadali intrigy proti Molièrovi až do jeho 

smrti. 

„Už od Smiešnych preciózok vyčítali Molièrovi, že chodí poklonkovať do salónov 

a predáva zlacnené lístky, len aby prilákal ľudí, na ktorých mu záleží. Molière naozaj rád 

čítal vopred svoje hry v salónoch. Bola to preňho istá forma kontroly. Chcel písať pre 

súčasníkov, teda mal záujem na tom, aby na nich správne zapôsobil... Pochopiteľne tu 

hralo úlohu aj úsilie o reklamu. Molière teda systematicky spolupracoval s možným 

publikom, overoval si jeho vkus a mienku, no súčasne dbal na to, aby sa neocitol pod jeho 

jednostranným vplyvom.“
7
  

„Aniž to zajisté tušila, pomáhala tomuto básníkovi při práci stará služebná Laforestová. 

Pakliže hledal vhodný výraz, pakliže chtěl vyzkoušet pravdivost či komiku nějaké nové 

scény, využil trpělovosti té staré ženy. Musela ho vyslechnout a říci mu, co si o tom či 

onom myslí. Takhle si zkoušíval před uvedením na scénu působivost svých slov na 

pařížský lid.“
8
  

                                                           
6
 Cesnaková – Michalcová, M.: Slavné osobnosti divadla. Prvé vydanie. Praha: Nakladatelství  Brána, 2004, 

ISBN: 80-7243-202-8 s.38,  
7
 Vantuch, A.: Molière/Tridsať rokov na javisku. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1987 s. 99 - 100 

8
 Menzel, G.W.: Molière a jeho komedianti. Prvé vydanie. Praha: Svoboda, 1979, s. 14 
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Ostatné herecké súbory v Paríži veľmi rýchlo zistili, že strácajú prevahu tragédii dovtedy 

nikým nespochybniteľnú.  

„Ukázalo se, že lidová řeč jeho komédií, jejíž používaní haněli i Molièrovi nejlepší přátelé, 

si nakonec získala vrch nad pompézním stylem dvorních herců.“
9
  

Na túto situáciu nevedeli reagovať nijako inak iba intrigami – nechali zbúrať zo dňa na deň 

divadelnú budovu v ktorej Molière hral a lákali jeho hercov do svojich súborov.  

Výsledok intrigy sa však obrátil proti nim, pretože kráľ dal hercom k dispozícii novú sálu v 

Palais Royal. V tomto divadle sa po prvý raz hrali hry Škola mužov a Škola žien – 

zaoberali sa ľudskými slabosťami, ktoré ohrozujú rodinný život. Svoju vlastnú zložitú 

povahu zobrazil vo veršovanej hre Mizantrop. V komédii učené ženy zosmiešnil povrchný 

vzťah k vzdelaniu. Jeho ďalšie komédie sú Lekárom proti svojej vôli, Don Juan, Lakomec, 

Meštiak šľachticom, Scapinove šibalstvá, Zdravý nemocný. 

„Molière vo svojom diele dokázal majstrovsky spojiť prvky antickej komédie, talianskej 

commedie dell’arte, starých francúzskych frašiek a prvkami ľudových improvizovaných 

hier a s komikou odpozorovanou zo života. Vysmial sa nerestiam a ľudským slabostiam 

a pranieroval morálku svojho storočia.“
10

  

  

                                                           
9
 Menzel, G.W.: Molière a jeho komedianti. Prvé vydanie. Praha: Svoboda, 1979, s. 14 

10
 Cesnaková – Michalcová, M.: Slavné osobnosti divadla. Prvé vydanie. Praha: Nakladatelství  Brána, 2004, 

ISBN: 80-7243-202-8.  s.40 
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3. Dielo Tartuffe 

 

3. 1 Boj o uvedenie Tartuffa  (podmienky vzniku, spoločenské 

podnebie v Paríži) 

12. 5. 1664 – premiéra prvých troch dejstiev Tartuffa vo Versailles 

5. 8. 1667 – premiéra prepracovanej verzie Tartuffa pod iným menom 

5. 2. 1669 – premiéra Tartuffa tak, ako ho poznáme dnes (oficiálny dátum premiéry) 

„Tartuffe je dnes z celého Molièrovho repertoáru najobľúbenejšou a najčastejšie hrávanou 

hrou. Premiéra bola 9. februára 1669, komédia mala veľký úspech, hrala sa až 28-krát za 

sebou a do konca roku dosiahla 55 repríz. Tohože roku vyšli aj jej dve knižné vydania, 

prvé v marci a druhé v júni.“
11

 Lenže cesta Tartuffa po tento 9. február bola tŕnistá. 

Molièrova hra sa stala problémom pre samého kráľa.  

„„Veľký“ námet pokrytca... ukázal sa takým aktuálnym, že doslovne rozvíril celú politickú 

hladinu vtedajšieho Francúzska.... 

 O aké politické sily tu konkrétne šlo? 

 Predovšetkým o náboženskú kongregáciu nazvanú Compagnie du Trés Saint Sacrement de 

l´Autel, čiže o Spoločnosť najsvätejšej sviatosti oltárnej (ďalej len Spoločnosť). Vznikla 

v dvadsiatych rokoch 17.storočia na francúzskom juhu ako organizácia, ktorá si vzala za 

cieľ prehlbovať náboženský život. Jej členovia pestovali eucharistický kult, no zároveň 

vyvíjali aj horlivú činnosť proti hugenotom, libertínom, bezbožníkom a to často 

nevyberanými spôsobmi: udávali ich svetskej moci, ktorá ich potom posielala na galeje, 

alebo proti nim zakročovala aj tvrdšie, priamo hrdelnými trestami. V šesťdesiatych rokoch 

17.storočia, čiže práve v Molièrových časoch, Spoločnosť dosiahla najväčší rozmach 

a organizačnou sieťou obopla všetky francúzske provincie. V jej radoch nachádzame 

nielen meštiakov a remeselníkov, ale aj kniežatá, vysokých duchovných hodnostárov, 

šľachticov, čiže osobnosti veľmi vplyvné a mocné. V júli roku 1660 sa hlavou tejto 

Spoločnosti stal knieža de Conti, mocný Bourbon, ktorý kedysi podporoval Molièra, no po 

svojej konverzii stal sa jedným z najrezolútnejších nepriateľov divadla vôbec. Pod 

vedením tohto kniežaťa sa Spoločnosť stala veľmi mocnou organizáciou, ktorá priamo 

                                                           
11

 Komentár dr. J. Felixa, k prvému vydaniu Molière, Komédie I., Bratislava: Tatran, 1967. s. 374 

11



 

ašpirovala na mocenské pozície v štátnom aparáte.“
12

 Zvýšená aktivita Spoločnosti 

znepokojovala aj samého kráľa, ktorý si začal uvedomovať, že vo Francúzsku vzniká 

a mohutnie veľká organizácia, ktorá môže priamo ohroziť jeho trón, tým skôr, že na jej 

čele stál mocný Bourbon knieža de Conti, ten istý veľmož, ktorý bol za kráľovej 

neplnoletosti vedúcou osobnosťou vo vojne šľachty proti monarchii. To všetko v mladom 

Ľudovítovi XIV. vzbudzovalo antipatiu k Spoločnosti, roznietenú ešte aj tým, že sa 

niektorí jej členovia neváhali zamiešať do jeho súkromného života v mene rigoróznosti.
 13

 

„Avšak v „otázke, proti komu bol Tartuffe presne namierený, panuje názorová nezhoda. 

Podľa jedných mal Molière na mysli Spoločnosť najsvätejšej sviatosti oltárnej, podľa 

iných jezuitov alebo ich „zapredancov“ a podľa ďalších naopak – ich nepriateľov 

jansenistov.“
 14

  Často krát sa spomína aj samotný princ de Conti.  

„Nějaký biskup obrátil Contiho na víru a proměnil jeho dychtivost po zábavách , jeho 

nadšení pro divadlo a zálibu v komediích v odříkavost.“
15

 V knihe Molière/Tridsať rokov 

na javisku od Antona Vantucha je tiež porovnaný obsah listu de Contiho abbému Cironovi, 

kde mu knieža opisuje jeho obrátenie s replikou Dona Juana, ktorú vraví otcovi 

predstierajúc obrátenie. „Obidva texty neobsahujú rovnaké slová, no ich štruktúra je presne 

taká istá: vytriezvenie , ľútosť nad minulosťou , údiv, že Boh nezasiahol skôr a že poskytol 

hriešnikovi čas na pokánie. Odhodlanie napraviť  minulosť a žiadosť o zbožného 

sprostredkovateľa.“
16

 

„Slávny lekár Guy Patin v texte z roku 1660 píše: „Paríž je dnes plný falošných prorokov. 

Máme zákonníkov, farizejov, naničhodníkov, šudierov aj v oblasti kresťanskej lásky. 

Všetci tí ľudia používajú meno božie, aby kšeftovali a klamali svet. Náboženstvo je 

veľkým plášťov, ktorý dobre kryje prefíkancov.“ Pokrytectvo teda bolo živou 

skutočnosťou doby a Molière to dobre vedel...Dva fakty sú celkom isté: Ľudovít XIV. 

Tartuffa privítal. V jeho hlavnej postave videl predstaviteľa nenávideného jansenizmu, ale 

hlavne sa tešil, že mu Molière pomôže v boji proti horlivcom, ktorí nahlas reptali proti jeho 

záľubám... Druhým nesporným faktom je, že Molière nič nevedel o machináciách 

Spoločnosti, ktorá bola vtedy zakázaná a pracovala v prísnej tajnosti, doslova v podzemí, 
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takže tak on sám, ako aj iní v priebehu bojov o Tartuffa celkom zle interpretovali niektoré 

udalosti.“
17

 

 Hoci nie je presne známe, koho Molière v postave Tartuffa presne vystihuje, zo situácie 

po prvej premiére v roku 1664 je zrejmé, že práve tí ľudia, ktorí začali proti Tartuffovi 

ostro vystupovať a rôznymi intrigami presadzovať zrušenie hry, boli práve tými 

pokrytcami. Až vtedy si Molière uvedomil, s čím má dočinenia, keď aj samotný kráľ, hoci 

sa mu hra páčila, musel podľahnúť tlaku okolia.  

„Premiéra Tartuffa bola 12. mája 1664 vo Versaillers. Nebola to však tá istá komédia, ako 

ju poznáme dnes. Nevieme presne, ako reagoval dvor na prvé predstavenie. Faktom ale 

zostáva, že hneď vzápätí sám kráľ – ten istý kráľ, ktorý Molièrovu komédiu určite dobre 

poznal už pred jej predstavením a o ktorom sme vyslovili dohad, že ju aj priamo 

„objednal“ – Molièrovho Tartuffa zakázal verejne uvádzať a aj knižne vydať. Motívy 

takéhoto kráľovho zákazu sú neznáme. Svoj zákaz neodvolal ani vtedy, keď mu v lete 

1664 Molière predložil tzv. prvú petíciu, v ktorej svoju komédiu bránil a zdôrazňoval, že ju 

napísal s najväčšou úctou k pravej zbožnosti. Molière sa ocitol v nezávideniahodnom 

rozpoložení, tým skôr, že cirkevné kruhy podnikli proti nemu priame útoky: už v lete 1664 

vyšla brožúra Pierra Roullého, farára od sv. Bartolomeja v Paríži, pod názvom Slávny kráľ 

sveta. Molière sa v nej stal predmetom neslýchane prudkého úroku a autor neváhal  

privolávať naňho priamo trest smrti „príkladným a verejným“ upálením.
18

 

V tom čase sa po Paríži šírila veľmi výstižná anekdota: „Týždeň po zákaze Tartuffa sa na 

dvore konalo predstavenie s názvom Scaramouche pustovníkom; a kráľ po predstavení 

vravel Veľkému Condé: „Rád by som vedel, prečo tí, čo sa tak náramne rozhorčujú nad 

Molièrovou komédiou, nepovedia ani slovo o Scaramouchovi.“ Nato knieža odpovedal: 

„To preto, že hra o Scaramouchovi si robí posmech z neba a z náboženstva, na čom tým 

pánom málo záleží; Molièrova hra sa však vysmieva im samým; a to oni neznesú.“
19

 

 „Keď Molière nemohol hrávať Tartuffa verejne, predvádzal ho aspoň „súkromne“, či už 

tak, že ho čítal v uzavretej spoločnosti, celého alebo v úryvkoch, alebo priamo hrával na 

požiadanie  niekoľkých osôb z vysokej aristokratickej spoločnosti, ktoré stáli v opozícii ku 
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Spoločnosti. 25. septembra 1664 Molière predviedol svoju komédiu vo Villers-Cotterets, 

u vojvodu Orleánskeho, 29. septembra v Raincy na príkaz kniežaťa de Condé.“
20

 

„Významným dátumom v histórii Tartuffa je 5. august 1667, keď sa Molière odvážil vo 

svojom divadle v Palais-Royal uviesť v novej verzii svoju komédiu, pravda, pod 

zmeneným názvom Panulphe alebo Podvodník. Text tejto verzie sa nezachoval, zrejme 

však nestratil základný zmysel, lebo hneď na druhý deň predstavenia ju zakázal prvý 

prezident parížskeho parlamentu, ktorý za kráľovej neprítomnosti prevzal na seba 

zodpovednosť na poriadok v štáte. Molièrova situácia sa ešte zhoršila, keď 11. augusta 

1667 parížsky arcibiskup vydal nariadenie, ktorým „pod trestom exkomunikácie“ zakázal 

všetkým osobám svojej diecézy hrať, čítať či počúvať Tartuffa, či už verejne alebo 

súkromne. Bezradný a aj znechutený Molière zatvoril brány svojho divadla. 

 Najvýznamnejším dátumom v histórii Tartuffa je preto 5. február 1669. Vtedy konečne 

kráľ povolil hrať Molièrovu komédiu, pravda, keď najskôr požiadal svojho ministra 

Colberta, aby s významným teológom Sorbony Atiennom Baluom prekonzultoval platnosť 

arcibiskupského zákazu. A tak prišlo k premiére textu, ako ho poznáme dnes, už 

spomínaného 9. februára 1669.“
21

 

„V doterajšej molièrovskej literatúre sa dosť uvažovalo o pôvode mena tejto slávnej 

dramatickej postavy. Podľa niekoľkých ide o deformáciu Tuffes – Taraux, mena šľachtica, 

ktorého Molière stretol na francúzskom juhu. Podľa iných meno pochádza zo 

starofrancúzskeho slova truffe či truffle, znamenajúceho klamstvo, resp. z francúzskych 

nárečových slov truf či truffe alebo tertuffle, znamenajúcich prešibanca, resp. zloducha. Iní 

odvodzujú meno z talianskeho slova truffa, resp. zo slova tartuffo, čo je skratka slova 

tartufolo, znamenajúceho lanýž, ktorý sa pokladal za hnilobu, za „výkal zeme“. Napokon 

sa hľadali aj literárne sugescie a za najpravdepodobnejšie sa pokladalo, že ide 

o molièrovskú deformáciu mena Montufar, pod ktorým vystupuje pokrytecká postava 

v jednej zo Scarronových noviel, nazvaných Pokrytci. (Molièrova inšpirácia týmto dielom, 

resp. jeho španielskou predlohou, je nesporná najmä v 6. scéne III. dejstva.) Ak je však 

dosiaľ sporný pôvod mena Tartuffe,“
22

 isté je, že ak dnes niekto označí človeka za 

Tartuffa, myslí tým že je pokrytec. 
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3.2 Stručný dej hry Tartuffe 

Tartuffe je komédia v piatich dejstvách. Jej dej sa odohráva v Paríži v Orgonovom dome. 

Dej sa začína výstupom pani Pernellovej, Orgonovej matky, ktorá nám predstavuje 

postupne všetkých členov rodiny. Je práve na odchode a rozhorčuje sa nad pomermi 

v dome. Dorina je podľa nej prostoreká a stará sa o to, čo nemá, Damis údajne vyrastá 

v ničomníka a povaľovača, jeho sestra Mariana je vraj tichá voda, ktorá brehy omýva, 

ale snáď najhoršia je ich macocha, Pernellovej nevesta Elmíra, ktorá by deťom mala ísť 

príkladom, no namiesto toho je vraj márnotratná. Elmírin brat Kleant, by nemal do domu 

 viacej vstúpiť.  

Všetkým dáva za príklad Tartuffa, ktorý tam v tej chvíli nie je. Tu vzniká konflikt, pretože 

podľa Pernellovej je Tartuffe svätý muž, no zvyšok rodiny tvrdí, že je to farizej a všetka 

jeho svätosť je obyčajná lož a pokrytecká pretvárka. Nasleduje dialóg, v ktorom sa 

načrtáva problém ohovárania a Molière ústami Kleanta dáva jasne najavo svoj postoj ku 

klebetám. 

Nakoniec sa dozvedáme ako sa Tartuffe dostal Orgonovi do domu a po odchode 

Pernellovej Dorina opisuje Orgonovu zaslepenosť svojím novým priateľom. Ešte pred 

príchodom Orgona Damis načrtáva problém celého príbehu: niečo zdržuje svadbu Mariany 

s jej milým Valérom (Damis si chce vziať Valérovu sestru) a myslí si, že v tom má prsty 

Tartuffe. Prvé dejstvo končí rozhovorom Kleanta a Orgona, v ktorom Orgon podáva 

idylický obraz o pokornom, skromnom a hlavne nábožensky zanietenom indivíduu, načo 

Kleant neverí vlastným ušiam a snaží sa Orgonovi vysvetliť, že má dočinenia 

s podvodníkom za maskou svätuškára.  

V druhom dejstve Orgon predostrie Mariane svoj zámer vydať ju za Tartuffa, ktorý Dorina 

považuje za mimoriadne hlúpy a dáva to patrične najavo. Následne spoznávame Valéra. 

Prichádza do toho najhoršieho, kedy zúfalá Mariana nevie, čo má robiť. Po krátkej 

mileneckej hádke si zaľúbenci sľúbia vernosť a Dorina vymyslí plán.  

V treťom dejstve konečne prichádza Tartuffe a my z jeho doposiaľ pestrých opisov si 

môžeme potvrdiť ich pravdivosť či nepravdivosť. Zvesť o Orgonových úmysloch 

s Marianinou svadbou sa rýchlo rozšírila a Elmíra zostane s Tartuffom osamote a chce ho 

prehovoriť, nech jej pomôže oženiť Valéra s Marianou. Tartuffe využije chvíľku súkromia 
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a začne Elmíru zvádzať. Netuší však, že Damis sa skrýva za závesom a pohotovo  všetko 

žaluje otcovi. Tartuffe je však natoľko prefíkaný, že si dokáže v okamihu Orgona znovu 

omotať okolo prsta, Orgon dokonca v záchvate zlosti vydedí a vyženie Damisa z domu. 

Osud Mariany má byť spečatený, otec ju chce vydať proti jej vôli a ako veno venuje 

svojmu novému zaťovi Tartuffovi celý svoj majetok, ktorý ešte v ten deň na neho prepíše.  

Vo štvrtom dejstve sa konflikt vyostruje. Nepomáhajú ani Kleantove logické argumenty, 

aby sa Tartuffe vzdal Damisovho dedičstva, ani Marianine zúfalé prosby, nech ju radšej 

otec pošle do kláštora, ani slová jeho ženy Elmíry. Nakoniec sa teda Elmíra uchýli ku ľsti, 

schová Orgona pod stôl nech sa na vlastné oči presvedčí, čo je Tartuffe zač a nechá 

podvodníka nech sa prezradí sám. Lenže vtedy je už neskoro, Tartuffe má všetko, čo 

potreboval a chystá sa Orgonovu rodiny zničiť. 

V piatom dejstve sa dozvedáme, že Orgon zveril Tartuffovi kompromitujúcu kazetu 

s listinami, ktoré môže Orgona stáť nielen zhabanie jeho majetku ale aj slobodu. Prichádza 

Pernellová, ktorá je stále presvedčená o Tartuffovej nevinnosť a zbožnosti. Tartuffe 

samozrejme hneď udá Orgona pred kráľom a prichádza do Orgonovho domu so strážami 

a zatykačom v momente, keď sa Orgon chystá ujsť s Valérovou pomocou a peniazmi. 

Tragickú situáciu vyrieši deus ex machina – kráľ, ktorý údajne hneď prekukol Tartuffa 

a dá ho zavrieť a veľkodušne odpustí Orgonovi. Mariana a Valér sa môžu slobodne 

a z lásky vziať. 
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4. Inscenačná tradícia Tartuffa na Slovensku 

 

4.1 Rôznorodosť režijných výkladov   

Tartuffe sa po prvý krát na Slovensku inscenoval v roku 1925. Hral sa v češtine. Podľa 

dobových záznamov to nebola inscenácia nijako pozoruhodná ani novátorská: 

9.10. 1925 –SND, réžia Václav Jiřikovký: „Náš ensable nemá dostatok hercov, aby 

mohol bezvadne hrať Molièrove hry. Tak mu chýba napr. predstaviteľka Molièrových 

subret, v pánskom nemáme predstaviteľov pre Orgona a Kleanta. Druhou prekážkou 

Molièrových predstavení je na našej scéne i to, že sa tento francúzsky klasik málo hrá, že 

sú teda našim hercom dosť cudzí.“
23

 

18.4 1936 – SND, réžia Viktor Šulc: „Premiéra Tartuffa, voľakedy vytvorená proti 

jezuitom a jansenistom, proti pretvárke pokrytcov a svätuškárov, nás presvedčila, že 

i klasické hry (a to i veršované) pri svedomitom nacvičení a za modernej réžie i výpravy 

(ako bola scéna arch. Fr. Tröstera) môžu mať ozajstný úspech.“
24

 „Scénický návrh 

vypracoval  architekt František Tröster. Nebola to napodobenina salónu 17. Storočia, ale 

antiiluzívna dekorácia. Na javisku s čiernym horizontom sa na točni nachádzali tri 

vyvýšené zošikmené kruhové pódia nerovnakej veľkosti. V určitých situáciách sa 

pohybom točne dostávalo do blízkosti publika vždy iné pódium. Nad scénou viselo veľké 

elipsovité zrkadlo, odrážajúce dianie na javisku. Na jednotlivé pódiá sa podľa potreby 

umiestňovali prvky interiérovej dekorácie. ... Šulcov Tartuffe mieril proti slovenskému 

klerikalizmu. Predstaviteľ titulnej úlohy Drahoš Želenský hral preto v kostýme 

s cirkevnými prvkami a s typickou rekvizitou – bibliou v rukách, aj s typickým obracaním 

očú k nebu.“
25

 

25.5 1946 - SND , réžia Jozef Budský: Prvý, kto u nás začal Molièrovu hru upravovať, 

bol Budský. „Zásahy v texte neboli veľké, išlo iba o niekoľko kompozičných zmien, 

škrtov, štylistických výmen a piesňových vsuviek... Napríklad: Kleant v prológu už 

nehorlil proti tým, ktorí sa vyvyšujú rečou, ale odznakom (reaguje tak na scénickú situáciu 

– krátko predtým si na plese u Orgona skupina zabávajúcich sa hostí povymieňa 
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gardistické odznaky DS a KSS). Nevravelo sa, že Tartuffovi majetok zobrali, ale 

zoštátnili... Tartuffe sa pred zatknutím bránil tým, že pomáhal partizánom.“
26

 Aj keď 

predstavenie podľa dobových záznamov vyvolalo vlnu pobúrenia, francúzsky kritik sa 

o inscenácii vyjadril veľmi pochvalne: „Národné divadlo v Bratislave nám prinieslo 

Tartuffa nie už v starých dobových kostýmoch, ktoré sostárly, ale verne podľa 

Molièrových zásad a v jeho duchu, ktorý nestarne a je večný... Bolo treba prísť do 

Bratislavy, aby sa človek stretol s Molièrom živším, sviežejším a bystrejším ako 

kedykoľvek inokedy.“
27

 Prikladáme ešte úryvky zo záznamu Petra Karvaša o predstavení: 

 „Budského inscenácia mala premiéru v predvečer volieb do parlamentu. Zachovávajúc 

príčinnú spojitosť medzi sociálnou skutočnosťou a divadelnou štylizáciou, nemohol režisér 

ponímať svoju inscenáciu ináč ako výslovné predvolebné predstavenie, ktorým vrcholila 

najzložitejšia a najmnohotvárnejšia tartuffiáda nášho verejného života, predvolebná 

kampaň... Budský zaiste nemal v pláne postaviť svoju inscenáciu do služieb partajného 

boja: išlo mu o to: zachytiť negatívne stránky postoja slovenskej spoločnosti a demaskovať 

tartuffovcov všetkých kalibrov a zafarbení....Hlavným výtvarným motívom scény bola 

špirála, ktorá výstižne charakterizovala po prvé povahovú pokrútenosť  tartuffovských 

typov; po druhé režisérov náhľad na zmätenú prítomnosť a beznádejnosť situácie. Motív 

špirály sa uplatňuje však tým, intenzívnejšie, čím je pozorovateľ od nej vzdialenejší, čím 

bližšie je k ose špirály, keď sme v rovine špirály. A celé prízemie hľadiska ND bolo 

takmer v rovine špirály, takže preň bola scéna bez výraznejšieho a jednotiaceho 

výtvarného motívu (najmä keď aj špirálovitý pohyb herca vnímame ako taký iba pri 

pohľade vertikálnom a vnímame ho ako horizontálny, keď ho vidíme z profilu). Tým 

silnejší však bol výtvarný dojem pre lóže na prvom poschodí a pre galérie.“
28

  

V období päťdesiatych rokov sa Tartuffe inscenoval relatívne často, no neexistujú 

podrobné záznamy o priebehu predstavení. Dá sa konštatovať, že výrazný inscenačný 

posun sa nepodaril žiadnemu režisérovi: „Hoci sa režiséri v tomto období deklaratívne 

usilovali dať „tartuffovčine širší základ“, ako to urobil krátko pred nimi Budský, 

v skutočnosti titulného hrdinu hereckými a výtvarnými znakmi presne a jednoznačne 
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definovali. Tartuffovia tých čias vyznievali ako svätuškári, náboženský pokrytci, a nie ako 

pokrytci všeobecne.“
29

 

 11.1. 1959 – DD Bratislava, réžia Milan Bobula: „Pivovarčiho Tartuffe, po prvý raz bez 

biblie a v štylizovanom civile, predznačil, akým smerom pôjdu jeho predstavitelia 

v nasledujúcom období, keď sa nebude pranierovať cirkev, politické strany, alebo kliky, 

ale nenápadné a o to ťažšie zbadateľné každodenné pokrytectvo.“
30

 

12.11. 1966  - NS, réžia Jozef Palka: Toto naštudovanie bolo vo viacerých smeroch 

inovatívne. Režisér Jozef Palka mal k dispozícii nový preklad V. Mihálika, ktorý dobová 

kritika chválila. „Režisér sa pokúša... vytvoriť nekonvenčný výklad, vzdáva sa doterajších 

tradícii vykladať Tartuffa ako pokryteckého svätuškára a inscenovať hru ako občiansku 

komédiu.“
31

„Na jeho prístup k Tartuffovi mala inšpiračný vplyv nedávna návšteva 

Planchovho divadla v Bratislave.
32

 Podnietila ho, aby presunul pozornosť z tradičného 

terča – Tartuffa na jeho neodlučného partnera – Orgona, ktorý sa stal problémovou 

postavou inscenácie. Planchon ho prečítal: „Ak sa pridŕžame faktov, hra (s výnimkou 

piateho dejstva) napreduje iba prostredníctvom Orgonových rozhodnutí. Orgon sa odhodlal 

pozvať domov otrhanca. Nie Tartuffe sa usiluje získať Marianinu ruku: Orgon robí kroky, 

aby sa uzavrelo toto manželstvo a zjavne si ho naplánoval. Ani rozhovor s Elmírou si 

Tartuffe nežiadal. Nevidíme tiež, že by Tartuffe prosil o dedičstvo, či požadoval Damisov 

odchod. Orgon sám pred nami robí 

tieto rozhodnutia. Takisto Orgon 

musel začať ako prvý hovoriť 

o skrinke, o Argasových 

dokumentoch, ktorých existenciu 

Tartuffe nemohol predvídať...je 

faktom, že Orgon zavinil 

a vyprovokoval stav vecí, z ktorého 

Tartuffe pochopiteľne profituje.“
33

 

„...Kostýmy sledujú myšlienku 

režiséra – postavy Orgonovej 
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Obrázok 1. 1966  - NS, réžia Jozef Palka 
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domácnosti sú oblečené v bohato zdobených dobových odevoch, Tartuffa charakterizuje 

veľmi skromným a hodne obnoseným oblečením.“
34

 „Palkovej inscenácii Tartuffa aj 

v tých najkritickejších referátoch priznali kritici úsilie dvíhať umeleckú úroveň činohry 

Novej Scény.“
35

 

 
Obrázok 2. 1966  - NS, réžia Jozef Palka: Tartuffe a Elmíra 

Obrázok 3. 1975 - ŠD Košice, Peter Opálený: Tartuffe a Elmíra 

 31.3. 1973 - DJGT Zvolen, réžia Peter Jezný: „Tri inscenácie Molièrovej komédie 

z prvej polovice 70.rokov sa odlišovali svojou poetikou.  Jezný sa riadil kritériom životnej 

pravdy a rešpektoval historicko-sociálnu zakotvenosť predlohy. Scénickou výpravou 

v skratke situoval dej do dobového salónu a takisto herecký prejav určovala skutočnosť, že 

ide o príbeh z prostredia vysokého meštianstva. 

30.3. 1973 - DSNP Martin, réžia Ivan Petrovický:  Petrovický si scénu volil tak, aby mu 

umožňovala rozkrútiť situačný mechanizmus. Emblém s vročením hry, pripevnený na 

oponke nad portálom, dával antiiluzívny signál vnímať hru, a nie kópiu reality. Niekoľko 

paravánom a dverí, rozmiestnených na točni, boli tradičnými rekvizitami zápletkových 

komédií.“
36
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8.2. 1975 - ŠD Košice, Peter Opálený: 

„Peter Opálený prišiel so zaujímavým 

návrhom a vtipnou myšlienkou: dať 

Tartuffovi novú formu s využitím 

modernej techniky... Herci okrem 

Tartuffa „hrajú“ svoje role v civile, 

dobový kostým má iba Tartuffe, oblieka 

si ho na javisku, jednotlivé časti berie 

z neživej figuríny Tartuffa. Ostatní herci 

sú v civile a zo svojich figurín tiež priamo 

na javisku si berú len dobové doplnky, ktoré najlepšie charakterizujú tú - ktorú postavu. ... 

Technika figuríny spúšťa dolu alebo vyťahuje nahor s príchodom či odchodom herca, takže 

každý herec v civile má vždy za sebou alebo vedľa seba ako pedanta neživú dobovú 

figurínu.“
37

 

 „V interpretácii titulnej postavy možno inscenácie Tartuffa prvej polovice 70. rokov 

pokladať za objavné. Prvý posun sa urobil už pri koncipovaní Orgona. Aj v Martine aj 

v Košiciach ho hrali ako hlúpeho, tvrdohlavého človeka. Klesol však na nižšiu žánrovú 

rovinu, na úroveň fraškovej figúrky, lebo z jeho náklonnosti k Tartuffovi sa vytratia 

„vyššia“ motivácia. V obidvoch naštudovaniach režiséri zredukovali na minimum všetko, 

čo súvisí s náboženstvom, aby problém úprimnosti a pretvárky preniesli z religiózneho 

terénu na svetskú pôdu. Takto sa Orgon, ktorý stratil fanatickú vieru a črtu mysticizmu, 

riadil iba čírym vrtochom. Vyplynulo z toho, že si onoho „neobyčajného“ muža nasťahoval 

k sebe nie preto, aby mu dával lekcie z náboženstva, ale aby svojej rodine urobil napriek.... 

Opálený v košickej inscenácii išiel ešte ďalej v ľudskej diskvalifikácii opozičného tábora. 

Akoby chcel ukázať, že kus pokrytca sa skrýva v každom človeku. Členov rodiny, ktorí 

u Molièra energicky bránia svoju bezúhonnosť a odmietajú Tartuffovu zmravňujúcu 

aktivitu ako neopodstatnenú, vykreslil tak, že sa na nich presne hodili charakteristiky pani 

Pernellovej z 1. výstupu. Už v úvodnej situácii prichádzali na javisko roztatárení ako po 

prehýrenej noci a za zvukov ohlušujúcej beatovej hudby. V ďalšom výstupe sa ukázalo, 

Damis je galgan, od ktorého sa otec môže všeličo dočkať. S Dorinou, ktorú hrala celkom 

mladá herečka ako bezočivú jazyčnicu, mal erotické avantúry. Elmíra bola pomladšia 

fiflena, očividne sa nudiaca vedľa starého senilného manžela, oddávajúceho sa pasiansu. 
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Obrázok 4. 1975 - ŠD Košice, Peter Opálený: v 

pozadí vidíme figuríny s dobovými kostýmami 
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Preto bolo pre ňu vítaným  rozptýlením, keď si mohla s mladým a dobre vyzerajúcim 

Tartuffom zakoketovať. Vydesený Orgon, ukrytý pod posteľou, na ktorej sa schôdzka 

odohrávala, spoznal nielen pravú tvár svojho priateľa, ale aj nebezpečné sklony vlastnej 

ženy. A napokon Kleant ... hlásal svoje mravné zásady v postalkoholickom stave, 

s uterákom na boľavej hlave a chlipkajúc sódu bikarbónu.... Za jeho umierňujúcou 

aktivitou, najmä v poslednom dejstve, bolo badať jasný motív – zbabelosť.“
38

 

 
Obrázok 5. 1975 - ŠD Košice, Peter Opálený: Orgon hrá pasians, Kleant v postalkoholickom stave 

Obrázok 6.1975 - ŠD Košice, Peter Opálený: Elmíra a Tartuffe 

3.11.1979 – MS SND, réžia Miloš Pietor: „Ďalší obrat v tartuffovej tradícii znamená 

naštudovanie z roku 1979 na Malej scéne SND.... Pietor sa upriamil na spoločensko-

politický motív hry a ako prvý výslovne upozornil na Orgonov „kameň úrazu“, skrinku 

s kompromitujúcimi materiálmi. O ňu oprel svoje 

chápanie vzťahov... 

V Pietorovom projekte sa zmenila nielen kvalita 

vzťahu, ale aj zmysel sujetu. Udalosti dostali iné 

motivácie. Orgon nerozdával majetok a neponúkal 

dcéru z nadšenia. Konal tak v sebaobrane, 

s cieľom udržať si Tartuffovu priazeň. Očarenie 

Tartuffom mal iba predstierať, hrať. Vo svetle 

takejto interpretácie mal byť Orgon druhým 

pokrytcom hry a okolnosti ho mali nútiť, aby sa 

pretvaroval väčšmi než titulný hrdina. (Výklad 

však stroskotal na nevhodnom obsadení J. Kronera 

do postavy Orgona.)... Nosným pilierom 
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Obrázok 7. 1979 – MS SND, réžia Miloš 

Pietor: Orgon a Pernellová 
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inscenácie sa stal výrazný, významovo presný a novými črtami obohatený Tartuffe 

v podaní Martina Hubu... Vytvoril pokrytca celkom svetského „strihu“. Jeho Tartuffe bol 

surový, brutálny a násilnícky... Pietor vyložil Elmíru nie ako úctyhodnú dámu, ale ako 

veselú, odkvitajúcu matrónu s erotickými chúťkami... Netradične tiež vyložil mileneckú 

dvojicu Marianu a Valéra. V bratislavskej inscenácii Marianu stvárňovala Studenková ako 

zmyselnú krásku a Valéra Slezáček ako nevýbojného a nepríťažlivého adepta na 

manželstvo. Zdalo sa, že aktívny Tartuffe, ešte dosť mladý a nie najškaredší, bol pre 

Marianu väčšmi príťažlivý.“
39

 

 
Obrázok 8. 1979 – MS SND, réžia Miloš Pietor: násilnícky Tartuffe a Elmíra 

Obrázok 9. 1979 – MS SND, réžia Miloš Pietor: Elmíra, Mariana, Kleant 

Aj napriek snahe o nové chápanie a vyloženie vzťahov v Tartuffovi sa Pietrovi nepodarilo 

hru inscenovať s úspechom ako to hodnotí dobová kritika. 

1.6.1984  - DDM Trnava, réžia Blahoslav Uhlár: „ Uhlárovo naštudovanie v trnavskom 

Divadle pre deti a mládež treba chápať ako nadviazanie na Pietorov projekt. Uhlár ho však 

rozvinul, samostatne obohatil a s väčším úspechom realizoval. Ak sa u Molièra pani 

Pernellová pohoršuje nad rodinou a vyčíta jej, že nemierne holduje zábavám, tak u Uhlára 

jej moralizovanie nevyznelo smiešne ale naskrze pravdivo. V jeho podaní sa rodina nielen 
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zabávala, ale usporadúvala priam orgie. Takto sa aj inscenácia začínala: dlhou nemohrou, 

ukazujúcou doznievanie flámu, spojeného s alkoholizmom a sexom. Divák sa mohol 

presvedčiť, že pár, ktorý sa na javisku oddával ľúbostnej hre, tvorila mladá Orgonova žena 

a jeho syn z prvého manželstva Damis. V druhom páriku mohol spoznať Valéra a Marianu, 

ktorá počínanie si príbuzných ustrašene sledovala a s neurotickým výkrikom naň 

reagovala. V inom roku miestnosti stála meravá Dorina a nemo pozorovala udalosti 

prehýrenej noci. Za priehľadnou stenou, na terase luxusnej vily cvičil rannú gymnastiku 

Kleant, sústreďujúc sa na svoje telo a neregistrujúc, čo sa deje v inom priestore domu. 

V dlhej nemohre sa odhalili vzťahy a ukázal sa neutešený stav rodiny. Pochybnosti 

vzbudzoval fakt, že Orgon o ľúbostnom vzťahu syna a manželky nevie, že mu to ešte nik 

neprezradil, dokonca ani oddaná dcéra Mariana, ani spoločnica Dorina.“
40

 

 
Obrázok 10. 1984  - DDM Trnava, réžia Blahoslav Uhlár: Kleant a Elmíra 

Obrázok 11. 1984  - DDM Trnava, réžia Blahoslav Uhlár: Tartuffe a Elmíra 

„Scéna Jána Zavarského predstavuje honosný dom v pozadí s átriovým dvorom. Najmä 

zariadenie týchto priestorov a vkusné, charakterotvorné kostýmy Mony Hafsahlovej 

s výstižnými doplnkami prezrádzajú viac ako historizmus doby.“
41
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Obrázok 12. 1984  - DDM Trnava, réžia Blahoslav Uhlár: Dorina a Mariana 

Obrázok 13. 1988 – Astorka Korzo, réžia Vladimír Strinisko: Kráľovský dôstojník a Tartuffe sa v 

postavách alternovali 

19. a 20. 11. 1988 – Astorka Korzo, réžia Vladimír Strinisko: „ Strnisko akoby prevzal 

od Uhlára „kádrové materiály“ o Orgonovi. Je väčším pokrytcom ako jeho protihráč. Nie 

je to starostlivý a milujúci otec. Všetko a všetkých obetuje na svoju záchranu. Tartuffa 

prijal pod svoju strechu aby ho umlčal. Obetuje mu dcéru, ženu i majetok, dokonca mu 

zverí aj dokumenty o svojich politických postojoch – no stále nestojí vo vlastnom dome 

dosť pevne, cíti, ako ho má Tartuffe v hrsti a ruku to zviera čoraz silnejšie zviera. 

S Orgonom to ide od začiatku dolu z kopca. Po návrate domov sa Orgon vyzvedá, čo je 

nové. Referencie domácich, najmä slúžky, stále prerušuje otázkou „a Tartuffe?“ – 

v Lasicovej zvedavosti nie je súcit, strach o chudáka, ktorého vraj v núdzi prichýlil, ale 

skrytá túžba, či nebodaj toho špicľa netrafil šľak.“
42

 „ Orgon Milana Lasicu v pantalónoch, 

obnosenom dobovom kabátci po päty, - (nedbalo sú oblečení aj ostatní muži rodiny 

v ošarpanom interiéri domu) - , tmavej košeli 

s bohato viazanou čiernou mašľou a smiešno-

malým súčasným klobúčikom, čo takmer 

nesníma z hlavy, ako poľutovaniahodný 

proťajšok životaschopného prefíkanca Tartuffa 

je portrétom zosmutnelého klauna, klamnými 

ilúziami podlomeného človeka, čo sa dlho dal 

viesť lživou vierou ako bezmocný slepec.“
43

 

„Netradičnou kreáciou je aj komorná Dorina Z. 

Furkovej, ktorá nemá veľa spoločné 

s molièrovskými slúžkami. Je vari viac prefíkaná 
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Obrázok 14. 1988 – Astorka Korzo, réžia 

Vladimír Strinisko. Elmíra a Orgon, v pozadí 
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ako múdra, nezvyčajne robustná 

a ťažko znáša starnutie.“
44

 

„V Štúdiu Novej scény M. Pietor 

ml. ponúkol inscenátorovi jeho 

milovaný miniatúrny uzavretý 

a takmer prázdny interiér v tvare 

klietky – a režisér dostal bod, 

o ktorý sa pevne zachytil. Kostymér 

M. Čorba obliekol postavy asi 

podľa tohto kľúča: čím staršie názory 

postava hlása, tým dobovo starší 

kostým dostane. Preto pani Pernellová má kostým ešte predmolièrovský a nevyhranený 

Valér nosí v sebe aj na sebe všetko možné. Tartuffe a Orgon sú našim časom aj oblekom 

najbližší.“
45

  

23.2. 1996 – BD Košice, réžia Valentín Kozmenko - Delinde: Ďalším zaujímavým 

interpretovaním Tartuffa bola nepochybne inscenácia v Košickom Bábkovom divadle. 

Jednalo sa o experimentálnu scénu JORIK, tým pádom aj inscenácia bola v mnohom 

alternatívna, už tým, že herci hrali v publiku a divák bol tak doslova vtiahnutý do deja. 

Podľa recenzií na toto predstavenie príbeh Tartuffa a Orgona tvorí sled obrazov a impresií 

radiacich sa za sebou: „Inscenácia je plastická, divadelná, menej literárna a už vôbec nie 

realistická ako vo väčšine našich 

divadiel...Kozmenko rozmýšľa 

skratkovito, zbavuje text vysvetľujúcich 

pasáží a zameriava sa na zhutnenie 

dramatických situácii, ktoré prichádzajú 

za sebou relatívne rýchlo.“
46

 

„Režisér... s dramaturgičkou... Tartuffa... 

výrazne skrátili. Úpravou zvýraznili akúsi 

špirálu, na ktorej sa posúva príbeh hry. Po 
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Obrázok 15. 1988 – Astorka Korzo, réžia Vladimír 

Strinisko: Orgon a Pernellová, ktorá má ešte 

predmolièrovský kostým 

Obrázok 16. 1996 – BD Košice, réžia Valentín 

Kozmenko - Delinde: iné usporiadanie hľadiska 
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špirále putuje zaslepený Orgon ku krutému precitnutiu, po inej špirále padá Elmíra do 

Tartuffových nenásytných rúk a zasa po inej špirále Tartuffe pôžitkári, intriguje, ale aj 

upadá do záverečného zatratenia. K špirále, 

zakódovanej v texte, priradil V. Kozmenko – 

Delinda ďalšiu špirálu – princíp scénického 

riešenia.“
47

 Zaujímavým a aktuálnym prvkom bolo 

interpretovanie záveru. Namiesto kráľovských 

gardistov prišli po Tartuffa autentickí policajti 

v zelenom.  

Zaujímavým momentom je, že sa tu ako v prvej 

inscenácii Tartuffa stretávame s líčením ako 

s maskou: „Maska je najvlastnejším 

charakterotvorným princípom postáv. 

Už či majú herci „zamúčenú“ tvár 

alebo nie, sú silno zvýraznené 

identifikačné črty tváre, ktoré, 

protichodne, zase pôsobia vo vzťahoch 

ako unifikované, strácajú individuálny 

rozmer. Kostýmovanie pripomína obdobie baroka, ale nepokryté hlavy (teraz ešte bez 

parochní) dávajú tušiť v hereckej tvorbe nazeranie na postavy prierezom súčasníka.“
 48
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Obrázok 17. 1996 – BD Košice, réžia Valentín 

Kozmenko - Delinde 

Obrázok 18. 1996 – BD Košice, réžia 

Valentín Kozmenko - Delinde: 

fotografia plagátu k inscenácii, kde 
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4.2 Porovnanie režijného kľúča Tartúfa so slovenskou inscenačnou 

tradíciou 

Keď sa pozrieme na divadelnú tradíciu Tartuffa na Slovensku a porovnáme si to s našim 

predstavením, zistíme, že v snahe aktualizovať Molièrov text sa aj ostatní inscenátori stále 

pohrávali so vzťahom Tartuffe – Orgon (v dôsledku toho aj s ostatnými vzťahmi). Zdá sa, 

že tento nový prúd na slovenskú scénu prinieslo hosťujúce predstavenie režiséra Rogera 

Planchona (francúzsky režisér, herec a dramatik) z roku 1966, v ktorom tento divadelník 

ponúkol dosiaľ neznámy uhol pohľadu na Tartuffa. Na toto predstavenie nadväzuje režisér 

Jozef Palka (hoci nie v takom rozsahu ako Planchon), neskôr aj Miloš Pietor vo svojom 

príhovore pred premiérou spomína na tento nevšedný divadelný zážitok 
49

 Po spochybnení 

Orgonovej počestnosti a nevinnosti a naopak Tartuffovej zločinnosti bolo len otázkou času, 

kým sa na pretras dostanú ostatní členovia rodiny. Prvý, kto priznáva, že na tvrdení 

Pernellovej o nemravnosti rodinných príslušníkov z prvého výstupu môže byť kus pravdy 

bol Opálený. Neskôr podobné prvky nájdeme aj u Blahoslava Uhlára, kde úvodnú scénu 

tvorí pantomíma zobrazujúca jednu z mnohých „žúriek“. Tu sa dostávame k veľmi 

podobnému interpretovaniu, aké sme použili my 

v našej školskej inscenácii. Takisto sa tu po prvýkrát 

vyskytuje pár Elmíra – Damis. Nasledujúce 

inscenácie ďalej variujú vzťah dvoch hlavných 

postáv. 

Z hľadiska porovnania je zaujímavá inscenácia 

z alternatívnej scény JORIK, kde po prvý raz použili 

inscenátori bielu masku a zvýraznené kontúry tváre 

podobne ako my v Tartúfovi
50

. Podobnosťou tiež 

zaujme kostým Elmíry z maďarskej inscenácie 

v Komárne, kde výtvarníčka použila tiež sýtozelenú 

farbu a kožušinu ako doplnok.  

  Na základe týchto informácii vnímame náš výklad 

Tartuffovho príbehu za vyvrcholenie a taktiež 
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Obrázok 19. 2001 - Jókaiho divadlo 

Komárno, réžia Péter Telihay: Elmíra 

v zelenom a Tartuffe 

28



 

posledné štádium úprav pôvodného textu tak, aby sa príbeh ešte dal nazvať Molièrovým.  

V texte zmizli všetky náboženské narážky, preto bolo potrebné dať Orgonovi zmysel 

a motív konania a Tartuffovi dôvod pobytu v Orgonovom dome. Nový prvok, ktorý sa 

objavil, je vyloženie vzťahu Orgona a Tartuffa ako dvoch cudzích ľudí, ktorých vzťah je 

na profesionálnej úrovni – Orgon si Tartuffa najal ako herca, ktorý má tajne špehovať jeho 

rodinu. Vrúcny „bratský“ cit a priateľstvo len predstierajú pred ostatnými členmi domu. 

  Celá interpretácia stavia na fakte, že Elmíra je Orgonova druhá žena. Už predtým sa 

v slovenských divadlách do role Elmíry obsadzovali mladšie herečky ako bol protagonista 

Orgona. Keďže v školskom divadle sú všetci herci mladí, vychádza takáto interpretácia aj 

trochu z daných okolností. A keď už je Elmíra výrazne mladšia od svojho manžela, núka sa 

otázka, z akého dôvodu si ho vlastne brala. A ak zoberieme do úvahy slová Pernellovej 

z prvého výstupu, máme reálny dôvod uvažovať, či to čo hovorí nie je náhodou pravda:  

PERNELLOVÁ: „Ich mŕtva matka bola lepšia ako vy. Ste márnotratná a váš prepych uráža 

ma, lebo sa obliekate ako dvorná dáma. Ženy, čo ľúbia svojich mužov, nerady na seba 

vešiavajú toľko parády“
51

 

  A ak veríme Pernellovej ohľadom Elmíry, musíme jej veriť aj v ostatnom. Damis je v tom 

prípade naničhodník, jeho sestra v skutku tichá voda, čo brehy myje a Dorina sa správa ako 

pani domu, Kleant sa chodí do Orgonovho domu priživovať. Orgon vie, že mravy v jeho 

rodine sú pod hranicou únosnosti, no je starý a nevládze sa tejto cháske postaviť sám, bez 

dôkazu, no už je unavený z neustáleho kriku v dome a chce mať pokoj na staré kolená. 

Preto si najme Tartuffa. V našom podaní je Tartuffe človek z nejakej personálnej agentúry, 

niečo ako súkromný detektív. Orgon ho rodine predstavil ako svojho nového verného 

druha, ktorého našiel niekde na ulici a postaral sa oňho. Tartuffe ho údajne okúzlil svojou 

mravnosťou a príkladným správaním. V čase jeho neprítomnosti má dávať pozor na 

poriadok v dome. 

  Zvyšku rodiny sa Tartúf pochopiteľne nepáči, lebo musia byť opatrnejší pri svojom 

hýrení a sexuálnych radovánkach. Chcú sa ho čo najskôr zbaviť. Preto ich vydesí správa, 

že Orgon chce Marianu vydať za Tartúfa. To by znamenalo vzdať sa nadobro nemravného 

správania a to nemôžu strpieť a tak začnú spriadať intrigy. Najskôr treba hlúpu Marianu 

presvedčiť, že naozaj miluje Valéra a on ju, potom ju naučiť pár fráz, ktorými má 
                                                           

51
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obmäkčiť otca. Elmíra zatiaľ zisťuje u Tartúfa ako je to naozaj, aký má on na tom záujem. 

V tejto scéne prvého zvádzania (pôvodne Tartuffe zvádza Elmíru) používa Elmíra všetky 

svoje ženské zbrane a neváha Tartúfa podplatiť aj vlastným telom. Prekazí jej to však 

Damis, ktorý sa schováva pod stolom. Spraví obrovskú žiarlivú scénu, pretože Elmíra je 

jeho milenkou, čo sme videli v úvodnej pantomíme ešte predtým ako prišla Pernellová. 

Krik privolá Orgona. 

Damis očierňuje Tartúfa a nepravdivo na neho zhodí vinu zvádzania. Orgon mu však 

neverí ani slovo a vyhodí Damisa z domu (v tomto momente si uvedomuje plnú Damisovu 

zradu voči nemu a zbavuje sa prvého neželaného člena domu). Tartúf s Orgonom osamejú 

a Tartúf začína pochybovať o Orgonom pláne, tvrdí, že ho budú stále pred ním očierňovať 

až im nakoniec uverí. Orgon dostane nápad: naoko prepíše na Tartúfa celý majetok 

a rozkričí to do celého domu. Veci sa dávajú do pohybu. 

V ďalšom výstupe Mariana recituje svoju naučenú prosbu, ktorá Orgona samozrejme 

neobmäkčí. Nakoniec sa ukáže, e v Mariane je aj kúsok ľútosti, no Orgon už neverí 

ničomu. Záchranou pre ňu je Valér, ktorý nečakane prichádza s peniazmi a ponukou na 

útek (čo v pôvodnej verzii doniesol Orgonovi v piatom dejstve ako záchranu pred 

kráľovskými gardistami). K tejto šťastnej dvojici (alebo skôr ku peniazom) sa, využijúc 

situáciu, prilepí Darina a Orgon sa zbaví ďalších nepohodlných členov. Nakoniec zostáva 

len Elmíra. 

Tartúf navrhne Orgonovi nech sa schová pod stôl a na vlastné oči sa presvedčí, čoho je 

Elmíra schopná (pôvodne Elmíra schová Orgona v snahe usvedčiť Tartuffa). Tu sa začína 

výmena replík Elmíry a Tartúfa  - to, čo v pôvodnej verzii hovorí Elmíra, sú teraz 

Tartúfove slová. Orgon si vypočuje všetky pikantnosti a vyhadzuje Elmíru polonahú 

z domu. 

Konečne, Orgon ostáva sám s Tartúfom, s ktorým si podajú ruky, ako po skončení dobrého 

obchodu. Tartúf odchádza znechutený nad bezútešným stavom tejto rodiny. Orgon si 

vychutnáva pokoj a ticho v dome s pohárikom whisky v ruke.Pokoj si však neužíva dlho, 

lebo vzápätí na neho padá luster a v náhlej tme počujeme rachot.  

Posledný nemý obraz tvorí mŕtve Orgonove telo na kare a spod stola ako supy vyliezajú 

Elmíra s Damisom, Kleantom, Mariana s Valérom a už narodeným dieťaťom. Darina 

vykukuje zo svojej stolnej skrýše. Nikto netrúchli. V dverách zazrieme Pernellovú, ktorá 

30



 

týchto vyvrheľov zamyká v dome, nech sa tam dusia vo svojich pokrivených prázdnych 

vzťahoch. 
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5. Inscenácia Tartúf 

5.1 Inscenačný tím a obsadenie 

Úprava textov: Kristína Chpelková a Miriam Kičiňová 

Réžia: Kristína Chlepková 

Dramaturgia Miriam Kičiňová 

Scéna: Ján Ptačin 

Kostýmy, masky: Michaela Mokrá 

Výber hudby: Kristína Chlepková 

Produkcia: Matej Chudic, Veronika Poláková 

Pedagogické vedenie: Mgr. art P. Mikulík, prof. E. Horváth, prof. J.Ciller, prof. M.Čorba, 

doc. J. Kocman, doc. S. Waradzinová 

Premiéra: 21. 11. 2011 v divadle Lab, Svoradova 4, Bratislava 

vedúca Divadelného štúdia Lab DF VŠMU:  Božena Lackovičová 

garderóba a rekvizity: M. Mackovichová a M. Szmicseková 

svetlo a zvuk: J. Miklós a M. Čamaj 

javisková technika: I. Hrúz, D. Ornyi, J. Kandray 

 

Obsadenie: 

Tartúf: Daniel Žulčák 

Orgon: Daniel Fischer 

Elmíra: Judit Bárdos 

Damis: Lukáš Pavlásek 

Mariana: Anna Nováková 

Darina: Alexandra Palatínusová 

Kleant: Jakub Lorencovič 

Valér: Michal Kalafut 

Pani Pernellová: Dominika Kavaschová 
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Filipka: Lukáš Dóza

 

 

Obrázok 20. Ján Ptačin - Návrh bulletinu k inscenácii Tartúf 

 
Obrázok 21. Návrh scény Jána Ptačina 
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5.2 Prvé stretnutie s režisérkou  a inšpiračné zdroje 

Moja spolupráca s Kristínou Chlepkovou začala trochu netradične, pretože ja ako 

scénograf som oslovila ju s ponukou spolupráce a nie ona mňa ako režisérka. Vo väčšine 

prípadov režisér oslovuje ľudí, s ktorými chce spolupracovať. Ja som však už dávno chcela 

realizovať kostýmy na Molièra a to bol dôvod, prečo som režisérke písala hneď to tom, čo 

sa rozšírilo, že zamýšľa inscenovať Tartuffa ako svoje absolventské predstavenie. 

  Na prvom stretnutí, keď som ešte nepoznala Kristínin inscenačný zámer, som jej 

a dramaturgičke Miriam Kičiňovej doniesla dve inšpirácie, ktoré mi v tom čase niečím 

evokovali „tartuffovčinu“. Boli to dva fotografické editoriály k septembrovému vydaniu 

anglického Vogue. Prvý mi svojou čiernobielou „flámskou“ poetikou evokoval 

svätuškárstvo prítomné v Tartuffovi a druhý súbor fotografií zase nádych meštiactva, ako 

aj farebný kolorit odkazu commedie dell’arte v Molièrovej tvorbe.   

 
Obrázok 22. Fotografický editorial z časopisu Vogue - prvá inšpirácia - čiernobiela strohosť evokuje 

tému náboženského pokrytectva v Molièrovom Tartuffovi 

Ukázalo sa, že režisérka s dramaturgičkou radikálne vyškrtali Molièrov text, odstránili 

všetky náboženské narážky a dokonca od základov pretvorili Tartuffov príbeh. V tomto 

prípade prvá inšpirácia bola absolútne bezpredmetná a zároveň tá druhá sa absolútne hodila 

do nového sveta Tartúfa (pretože po takej úprave textu už to Tartuffe nebol). Od týchto 

fotografii sa odvíjala celá kostýmová výprava. Chceli sme vytvoriť parodizovaný  
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a hyperbolizovaný obraz novodobého meštiactva, ktoré sa tak rado hrá na vyššiu 

spoločnosť ; vytvoriť atmosféru snobizmu a dekadencie dnešných zbohatlíkov. 

 

Obrázok 23. Fotografický editorial z časopisu Vogue - druhá inšpirácia - dekadentnosť a bohatosť 

odevu z týchto fotografií sa stala východiskom pri tvorbe kostýmovej výpravy 

 Po tomto prvom stretnutí sme teda začali pracovať na zvrátenom, dekadentnom obraze 

Orgonovej rodiny, nemenej na výzore samotného Orgona a jeho (v tomto prípade) verného 

druha a spoločníka Tartúfa. Za nosný prvok boli určené krikľavé farby a ich kombinácie, 

ktoré najviac evokujú pocit dekadencie, zvrátenosti, nemravnosti: fialovú, bordovú, sýtu 

zelenú, žltú, oranžovú. V materiáloch mali byť určujúce satén a kožušina, ktorú si režisérka 

aj dramaturgička na základe inšpirácie vyžadovali. Tento základ sa však viacej hodil na 

charakter ženskej časti kostýmov, ktorých bola menšina. Problémom teda zostávalo 

vyriešiť mužský protipól k tejto už ucelenej predstave. Pocitovo som hľadala niečo, čo by 

spĺňalo podmienky súčasnej mužskej extravagantnej módy a eleganciu dandyzmu 19. 

storočia. Inšpiráciou bol videoklip k piesni Mr. 

Brightside od skupiny the Killers. V tomto videoklipe 

sú prevažne muži a celková atmosféra mi pripomína 

opisy ópiových dúpät z Portrétu Doriana Graya od 

Oscara Wilda, čiže prostredie, ktoré sme presne 

potrebovali vytvoriť – bohaté postavičky užívajúce si 

svojho bohatstva a postavenia beztrestne a vo veľkom 

Obrázok 24. Záber z videoklipu 

Mr. Brightside od skupiny The 

Killers  
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štýle.  

Prvé návrhy sa teda niesli v duchu „zmodernizovaného 19. storočia“. Ideou bolo vytvoriť 

nadčasový kostým, ktorý by spájal Molièrovu dobu s našou. Biedermeier a dandyzmus 

z tejto kombinácie vyšiel ako prvý, pretože toto obdobie módy môžeme ešte stále 

považovať za históriu no na druhej strane dnešný mužský odev (spoločenský odev) svojou 

skladbou a výzorov vychádza práve z tohto obdobia. 

 
Obrázok 25. inšpirácia mužskou módou 19. storočia 

Obrázok 26. inšpirácia mužskou módou 19. storočia 

Obrázok 27.  inšpirácia mužskou módou 19. storočia 

 

  

36



 

5.3 Spôsob realizácie kostýmovej výpravy v školskom divadle Lab 

Ešte predtým, ako sa pustím do opisu kostýmov postáv, v tejto krátkej kapitole sú uvedené 

spôsoby  realizovania predstavenia, pretože tie boli v mnohom určujúce a výrazne 

ovplyvňovali výsledok celej kostýmovej výpravy. Okrem iného je to dôvod, prečo návrhy 

kostýmov z výrobnej porady sú iné ako finálne riešenie. 

V prvom rade pri odovzdávaní kostýmov na výrobnej porade k školskému predstaveniu sa 

nedá nikdy s určitosťou povedať, že kostým sa bude dať v takej miere zrealizovať, ako je 

navrhnutý. Je to preto, lebo z financií určených na realizáciu sa nedajú ušiť všetky kostýmy 

z návrhov. Peniaze nestačia na nákup všetkých látok a ani na zaplatenie krajčírky. Školská 

garderobierka nestíha všetko ušiť, pretože naraz sa realizujú niekedy aj štyri predstavenia. 

Preto návrhy kostýmov sú len približné a je to ideál, ktorý sa zakaždým snažíme 

dosiahnuť. 

Už pri navrhovaní sa teda dbá na to, ako sa budú jednotlivé kusy hľadať a kombinovať. Po 

piatich rokoch štúdia scénografie sa z nepoužitých kostýmov (ktoré buď nesedeli hercom 

alebo sa nepáčili režisérom), vyradeného oblečenia zo skríň a vecí nakúpených vo 

výpredajoch v second handoch s označením „Toto raz určite použijem“, stal malý fundus 

v mojom vlastníctve, ktorý bol v tomto prípade veľmi nápomocný. Bohužiaľ, finančná 

situácia v školskom divadle (aj v mnohých iných) je v súčasnosti kritická, takže scénografi 

musia mať v zálohe náhradné riešenia alebo si pomôcť takýmto spôsobom. Medzi tieto 

kusy paria napríklad Elmírina sukňa a sako, Damisova košeľa, vesta, nohavice, Orgonova 

vesta... 

Druhá časť kostýmov pochádza zo školského fundusu. Tu sa tiež už pri navrhovaní 

počítalo s tým, že fundus obsahuje množstvo zvláštnych (extravagantvných) výtvorov, 

ktoré sa tu za tie roky nazhromaždili a skvele zapadli do nášho režijného konceptu: 

Kleantov bordový oblek, vzorované kravaty, vesty, podväzky,  Pernellovej kabelka 

a blúzka... 

Aby sa z tohto všetkého nestala typická fundusová výprava, dopĺňali sa chýbajúce kusy 

nakupovaním, prešívaním a upravovaním odevu a v neposlednom rade, šitím kostýmov: 

Darinin korzet a sukňa, Pernellovej sukňa s vypchávkou, Marianine šaty. Druhý spôsob 

zjednocovania tvorí farebné prepojenie postáv  - vytvorenie farebných trojíc, ktoré sú 

popísané v kapitole Kostýmová výprava k inscenácii Tartúf. U mužov je kompaktnosť 
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dosiahnutá rovnakou skladbou odevu: košeľa, vesta, nohavice, motýlik alebo viazanka 

a prípadne sako (ak postava prichádzala na návštevu alebo do domu). Ženy majú spoločný 

princíp zvýrazňovania až hyperbolizovania jednotlivých častí tela – Darina má veľké prsia, 

Elmíra naopak žiadne, Mariana má tehotenské brucho, Pernellová vypchatý zadok.  

Z týchto rôznorodých zdrojov kostýmu vidno, aké ťažké je dodržať pôvodný návrh 

a nestratiť nad celou výpravou pevnú ruku aj v prípade, keď je výtvarník nútený hľadať 

náhradné riešenia. 
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5.4 Kostýmová výprava k inscenácii Tartúf 

Predstavenie sa začína oslavou Orgonovho odchodu z domu. Hneď na začiatku bolo treba 

ukázať divákovi morálny úpadok Orgonovej rodiny ako v réžii, tak i v kostýmoch. 

Zámerne začínam s popisom rodiny a nie s hlavnými postavami Orgona a Tartúfa. V 

našom prípade je síce Orgon na javisku hneď po začatí inscenácie, vidíme ho však len 

z profilu aj to iba na chvíľu, ktorá ilustruje jeho odchod na služobnú cestu a vzápätí nato 

začína v jeho dome žúr.  

Divák v spektre postáv môže rozoznať trojice, ktoré sú farebne odlíšené. Elmíra je postava, 

od ktorej som odvodila výzor ostatných kostýmov. Tematický trojuholník k Elmíre tvorí 

Damis a Kleant: Damis ako jej nevlastný syn, s ktorým má za manželovým chrbtom pomer 

a jej „nenažratý“ brat Kleant. V ich kostýmoch sa objavuje sýta zelená ako farba jedu, 

úpadku, zvrhlosti.  

 
Obrázok 28. Návrh kostýmu pre Kleanta 

Obrázok 29. Návrh kostýmu pre Elmíru 

Obrázok 30. Návrh kostýmu pre Damisa 

Ďalšou farebnou trojicou v rodine je pár Mariana s Valérom a slúžka Darina, ktorá 

milencom pomáha urovnať ich spor a zachrániť Marianu pred nežiaducim ženíchom a tým 

zachrániť samú seba. Ich farbou je fialová, ktorá v mojom videní reprezentuje vášnivú 

lásku, nie úplne čistú, pretože Mariana je už dávno tehotná a v prípade Dariny 

v kombinácii s oranžovou prefíkanosť, ziskuchtivosť, prešibanosť a istú dávku klaunstva.  
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Obrázok 31. Návrh kostýmu pre Valéra 

Obrázok 32. Návrh kostýmu pre Darinu 

Obrázok 33. Návrh kostýmu pre Marianu (v návrhoch majú tieto tri postavy spoločnú sýtu modrú 

farbu, ktorá sa počas realizácie pretransformovala kvôli nedostupnosti časti kostýmov do fialovej) 

Protipól k týmto farebným je trojica Orgon – Tartúf – Pernellová (aj so slúžkou Filipkou), 

ktorí ako nositelia čierno-bielej farebnosti sú predstaviteľmi mravnosti a etiky. V prípade 

Orgona je to hnedá, pretože režisérka chcela vizuálne podporiť jeho príslušnosť do domu, 

v ktorom sa dej odohráva, no zároveň jeho oblečenie je oveľa menej extravagantné.  Tartúf 

je striktne čierno-biely, nepatrí do rodiny, je to osoba „zvonku“, hosť a skrytý Orgonov 

sluha. Pernellová, hoci je súčasťou Orgonovej rodiny, prichádza tiež na návštevu 

a prichádza moralizovať. 

 
Obrázok 34. Návrh kostýmu pre Tartúfa 

Obrázok 35. Návrh kostýmu pre Orgona 

Obrázok 36. Návrh kostýmu pre pani Pernellovú 
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Obrázok 37. Finálne štádium kostýmov: Elmíra a Orgon. Foto © Ctibor Bachratý 

Elmíra má teda oblečený tmavozelený saténový komplet pozostávajúci zo sukne a saka. 

Sukňa sa musela skrátiť, aby lepšie vypovedali o koketnosti jej postavy. Dlhá sukňa po 

členky by nedala vyniknúť herectvu jej nôh pri zvádzaní Tartúfa. Jej spodný okraj sme 

preto ručne prišili o rub látky hneď pod pás. Sukňa sa tak nielen skrátila o polovicu ale 

získala aj objem. Ďalej sa sukňa podšila niekoľkými vrstvami naskladaného sýtozeleného 

tylu, ktorého okraj vyčnieval spod sukne cca 10 cm ako spodnička. Tyl sa najskôr 

naskladal a sklady sa prežehlili, potom prešil v niekoľkých vrstvách odstupňovaných po 

desiatich centimetroch, takže vo výsledku v najnižšej časti bolo päť vrstiev a pod pásom 

jedna. Takto sa dosiahol „A“ tvar sukne, ktorá bolo pôvodne bez objemu. Sako sa muselo 

tiež upraviť, preže bolo herečke príliš voľné a nesedelo jej. Pôvodne jej siahalo až po 

bedrá, no my sme ho skrátili tak, aby spod saka vyčnieval fialový korzet.  

Zúžením a skrátením saka a podšitím sukne sa dosiahla u Elmíry požadovaná silueta 

presýpacích hodín – osí pás, široká sukňa pri okraji a široké plecia, ktoré sme dosiahli 

použitím kožušinového bolera. Kožišina bola v tej istej farbe ako spodnička a v strede 

mala veľkú mašľu. Slúžila ako rekvizita pri zvádzaní  Tartúfa (aj Damisa) a zakrývala jej 

odhalenú hruď v prvom obraze. Na šitie bolera sa použila falošná kožušina s krátkymi 

chlpmi, ktorá sa dá relatívne ľahko prešívať na domácom šijacom stroji. Problém v tejto 

látke ale spočíva v tom, že príliš tenká, ohybná a mäkká, preto sa musela použiť dvojmo 
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a medzi tieto vrstvy sa vložilo hrubé plátno. Pomohlo držať tvar bolera no zároveň to bolo 

ešte natoľko tvarovateľné, že umožňovalo herečke škrtiť Tartúfa počas vyzvedania 

o plánovanej svadbe. Bolero sa malo viazať vpredu mašľou. Najskôr sa použili príliš tenké 

stuhy, ktoré sa nahradili mašľou šitou z hodvábu. Aby mašľa držala tvar, hodváb sa 

podžehlil vlyzelínom a medzi látku sa vložila ešte vrstva tylu. Takýto postup je použitý pri 

šití Damisovko aj Valérovho motýlika. Pri hraní sa však mašľa stále rozväzovala, preto sa 

museli stuhy zošiť napevno. 

  Elmíra ako jediná má „prevlek“ - pod šatami má fialový (moderný) korzet z bodkovaného 

tylu, podväzkový pás, ktorý sa hneď v prvom dejstve dostáva na luster ako dôkaz jej 

prehrešku a fialové vzorované pančušky. Kompletný obraz ľahkej ženy dotvárajú bordové 

semišové lodičky na zlatej platforme s minimálne pätnásť centimetrovými opätkami. Judit 

sa počas skúšania dokázala s týmito topánkami veľmi dobre zžiť a využíva v nich všetky 

ženské zbrane. Počítali sme však aj s alternatívou, že sa v tejto krkolomnej obuvi nenaučí 

chodiť, tým bude smiešna a tak len podčiarkneme jej snobskosť. 

 
Obrázok 38. Návrh kostýmu pre Elmíru - prevlek 

Obrázok 39. Finálne štádium kostýmu: Elmíra má pod sakom korzet. Keď ju Orgon vyženie z domu, 

zostane iba v spodnom prádle - korzet, nohavičky, pančušky. Foto © Tomáš Bokor 

Damis má na sebe (pôvodne dámsku) žltú košeľu s výrazným riaseným žabó, na nej má 

vestu s hlbokým výstrihom (tak, aby zvýrazňoval a dopĺňal košeľu) a nohavice, oboje 
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z rovnakého tmavozeleného materiálu. Už z vyššie spomenutých príčin tento komplet 

vesty a nohavíc nebol presne šitý na Lukáša Pavláska, resp. bol mu tesný. Pokiaľ bolo 

možné vestu rozšíriť, rozšírila sa, čo si vyžadovalo rozpáranie vrchnej látky a podšívky 

a ich opätovné zošitie, stále by však vesta potrebovala ešte pár centimetrov povoliť. 

Postave to však pomohlo vytvoriť dojem večne nasrdeného (doslova nafučaného) mladíka. 

Damisov obraz dotvára veľký štylizovaný motýlik sýtozelenej farby( ako u Elmíry), ktorý 

pridáva Damisovi na komickosti.  

 
Obrázok 40. Finálne štádium kostýmov: Damis pristihol svoju milenku Elmíru pri zvádzaní Tartúfa. 

Foto © Ctibor Bachratý 
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Táto farba sa ďalej objavuje u Kleanta a to v jeho košeli. Má oblečený tmavobordový 

dvojradový oblek z fundusu, ktorý bol už predtým upravený pravdepodobne zo smokingu. 

Kleant má na krku vzorovanú bordovo-ružovo-zelenú kravatu. Požiadavka réžie bola, aby 

si herec mohol počas svojich akcii na scéne kradnúť a skrývať jedlo zo stolov do futra 

saka. V tomto kostýme sa jeho slová, ktoré sú pôvodne Molièrovou mravnou kázňou, 

nedali brať vážne a z pôvodného Kleanta s triezvym rozumom stal ďalší pokrytec.  

 
Obrázok 41. Finálne štádium kostýmov: Kleant sa priživuje v Orgonovom dome, Orgon. Foto © 

Tomáš Bokor 

Dorina – Darina je jedna z postáv, ktorá v našom príbehu najviac vypovedá o pokrytectve 

a skazenosti Orgonovho domu. Ona je spúšťačom zábavy, ona prináša alkohol, cigarety, 

drogy. Všetko jej konanie vyplýva z priživovania sa na svojich pánoch, nejde jej o blaho 

rodiny ale o jej vlastný prospech. Pri tvorbe kostýmu boli využité fyziologické danosti 

herečky Alexandry Palatínusovej. 

Herečkine veľké prsia sú zvýraznené vo fialovom korzete. Strih korzetu sa tvoril priamo na 

herečkine miery podľa strihu korzetov z 19. storočia. Bolo treba spraviť najskôr skúšku, či 

je tento strih dobrý a ušil sa najskôr prototyp nanečisto z bavlnenej látky. Zistilo sa, že 

treba úroveň pásu posunúť o minimálne päť centimetrov dole, pretože celý korzet sa 

pomaly posúval nadol a nedržal tak na namieste. Po tejto skúške sa nový strih vystrihol 

z originál látky – fialového saténu. Túto látku kvôli jej poddajnosti a mäkkosti bolo treba 

podšiť pevným súknom, ktoré malo zabezpečiť potrebnú tuhosť materiálu. Toto štádium 
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potrebovalo znova kostýmovú skúšku tentoraz aj s kosticami. Do tohto strihu sa používajú 

kovové kostice, ktoré sa svojou štruktúrou dokážu ohnúť do strán a prispôsobiť sa tak 

komplikovanému strihu korzetu. Celkovo bolo potrebné použiť okolo 20 metrov týchto 

kostíc. Pre kosticu sa vo vnútornej vrstve spravia tunely, do ktorých sa kostica navlečie. 

Konce kostice treba kliešťami tak zatupiť, aby sa nepredrali cez látku a neškriabali kožu.  

 

Obrázok 42. Strih korzetu 
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Obrázok 43. Finálne štádium kostýmov: Darina v korzete, milenecká dvojica Elmíra a Damis, Kleant. 

Foto © Tomáš Bokor 

Na druhej skúške korzet herečke už sedel. Mohlo sa teda prejsť ku konečnej 

a najzdĺhavejšej časti šitia – začistenie modelu. Z finálneho strihu sa spraví podšívka, ktorá 

sa prišíva k lícu tak, aby bol čo najmenej vidieť šev, to znamená, že na jednej strane sa 

musí prišiť ručne. Podšívka sa ušila z dvoch vrstiev: ľanu a vrchná z bavlny. Zvyčajne sa  

používa tenký taft, no v tomto prípade sme potrebovali ešte viacej vystužiť vrchný 

materiál, ktorý na skúške mal tendenciu sa skladať do seba pri pohybe, čo korzet nesmie. 

Kombinácia všetkých týchto materiálov mu však túto pevnosť dala.  

Vrchný okraj sa však mierne vychyľoval od tela, preto tu bolo potrebné vytvoriť 

„paspulku“ zo šikmého prúžku, do ktorého sa vložila šnúrka a táto „šľupka“ sa prišila 

medzi vrchnú vrstvu a podšívku tak, aby sa vytvoril tunel so šnúrkou na okraji korzetu. 

Pomocou stiahnutia šnúrky priľahol odstávajúci kraj pekne k telu. 

Najväčším problémom bolo vyriešiť zapínanie korzetu. V devätnástom storočí sa vpredu 

používali kovové platničky na zapínanie a vzadu sa tvar reguloval šnurovačkou. My sme sa 

museli kvôli náročnosti časovej aj technickej takéhoto zapínania vzdať a použiť iba 

šnurovačku. V dnešnej dobe by sa azda dal použiť aj zips, avšak pri toľkých vrstvách 
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a takom tlaku, aký by musel zips odolávať, by nebolo možné zips zapínať. Na vytvorenie 

šnurovačky však treba stroj na vybitie kovových dierok v látke, ktorý v škole nie je. Na 

radu doc. Jána Kocmana sa použili dva gurtňové pásy obalené vo fialovom saténe, ktoré sa 

v pravidelných odstupoch prišili ku okraju a vytvorili tak miesta na prevlečenie šnúry na 

zaväzovanie.  

Celý korzet ušila kostýmová výtvarníčka. Herečka sa však s týmto korzetom nestotožnila, 

prekážalo jej, že má odhalené ramená a požadovala iný kostým. Preto sme spravili 

kompromis – po prvom obraze sa z korzetu prezlieka do fialového trička a svetríka; výstrih 

stále vidno ale ramená má zakryté. Istú podobnosť so zhýralou Elmírou som dosiahla 

kopírovaním tvaru jej sukne a použitím rovnakého materiálu ako je spodnička – vrstvy 

naskladaného oranžového tylu. Zvyšok jej kostýmu tvoria tmavomodré legíny a červené  

 
Obrázok 44. Finálne štádium kostýmu: Darina provokuje Tartúfa svojím výstrihom. Foto © Ctibor 

Bachratý 
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baleríny (ideál by bol v oranžovom variante). 

 
Obrázok 45. Finálne štádium kostýmu: Darina. Foto © Ctibor Bachratý 

Inšpiráciou pre Marianu boli šaty ako spodná bielizeň. Režisérka vyložila Marianu ako 

prihlúple dievča, ktoré nemá vlastný názor na svet. Vychádza pritom z predlohy, kde 

Mariana je fyzicky prítomná v každom skupinovom výstupe, ale väčšinou je ticho a nemá 

žiadnu akciu, konajú iní: 

„ORGON (hovorí Mariane): Nestoj tu, dcéra moja, ako metla v kúte....“
52

 

„DORINA(hovorí Mariane): Hádam ste nestratili reč? No počúvajte ma: 

                                             Mám za vás držať chrbát keď ste taká nemá?...“
53

 

„MARIANA (v rozhovore s Valérom): Chce Tartuffa a vraví, že sa vydám zaň. 

VALÉR: A vy? Vám akože sa do hlavy vtesná? 

MARIANA: Ja neviem.“
54

 

                                                           
52

 Molière, J.B.P.: Komédie I. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1967 s.283 
53

 Molière, J.B.P.: Komédie I. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1967 s.283 
54

 Molière, J.B.P.: Komédie I. Prvé vydanie. Bratislava: Tatran, 1967 s.287 - 288 

48



 

 
Obrázok 46. Finálne štádium kostýmov: Darina pomáha hlúpej Mariane. Foto © Ctibor Bachratý 

Môžeme teda predpokladať, že je to primitívne dievča, bez zložitých vnútorných pohnútok. 

Miestami sa zdá, že je to ešte len nevychovaný adolescent. Jej prosba ku otcovi sú slová, 

ktoré jej do úst vložili Elmíra s Darinou. Orgonovi je jasné, že to nemá z vlastnej hlavy 

a neobmäkčí sa. Režisérka požadovala u Mariany tehotenské brucho, ktoré malo byť 

príčinou neustálej náhlivosť k uzavretiu manželstva medzi Marianou a Valérom. Táto 

svadba je vlastne mottom a príčinou celého konania v Orgonovom dome.  

Mariana má vo finálnom štádiu oblečené ružové polopriehľadné šaty z umelého šifónu, 

strihané pod prsiami, aby sa ešte viac zvýraznilo jej groteskné tehotenské brucho. Ich 

županový strih, papuče na nohách a vlasy rozcuchané akoby práve vstala z postele  

vyjadrujú jej letargiu voči vonkajšiemu svetu. Šaty sa podobne ako Darinin korzet celé šili. 

Takisto sa najskôr spravil prototyp strihu a potom sa strihalo z originál látky. Tu nastal 

problém, pretože šifón, keď sa strihá a šije šikmo, teda nie v smere akým je látka tkaná, 

dosahuje táto látka pružnosť hoci nie je elastická. Preto sa stalo pri šití výstrihu na týchto 

šatách, že hoci prototyp z bavlny herečke sedel, výstrih na originál šatách mal zrazu o päť 

centimetrov viac na každej strane. Znamenalo to teda, že bolo potrebné tieto časti 

vystrihnúť nanovo a znova sa pokúsiť ich zošiť. Až na tretí raz, keď sa látka zošpendlila 

a prešila s papierom (takto sa už nemohla naťahovať), šaty konečne sedeli.  
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Obrázok 47. Finálne štádium kostýmu: Tehotná Mariana. Foto © Ctibor Bachratý 

Šaty pod pásom zdobí veľká fialová mašľa fungujúca zároveň aj ako zapínanie šiat a tvorí 

pár s Valérovým fialovým motýlikom. Pri tvorbe postavy Mariany poslúžila inšpirácia už 

zo spomínaného klipu od The Killers – Mr. Brightside, kde hlavnú ženskú postavu hrá 

dievčina s princezničkovskou tvárou, no charakterom prostitútky. Aj tu má herečka 
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oblečené polopriesvitné šaty nevinnej bledej farby odhaľujúce podväzky a bohaté vlnité 

natupírované vlasy. 

 
Obrázok 48. Záber z videoklipu Mr. Brightside od skupiny The Killers. Vpredu vidíme hlavnú ženskú 

postavu, ktorá bola inšpiráciou pre Marianu 

Marianiným milým je Valér. Má na sebe sivý oblek, pod ktorým vidíme hodvábnu bielu 

svadobnú vestu, ktorá má znova symbolizovať ženbu. Túto vestu sme museli tiež 

upravovať, lebo bola hercovi Michalovi Kalafutovi veľká. Zúžila sa v bočných aj 

ramenných švíkoch. Kostým dotvára bledofialová košeľa. Ružové a lilavé farby môžu byť 

u muža symbolom jeho slabosti a ženskosti, čo je v tomto prípade opodstatnené, lebo náš 

Valér taký je. Môže to byť jedna z odpovedí na otázku, prečo si zjavne bohatý mladík chce 

zobrať za ženu dievča v pokročilom štádiu tehotenstva. Láska v aristokratických kruhoch 

zvyčajne nehrá dôležitú úlohu. 
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Obrázok 49. Finálne štádium kostýmov: Valér a Darina.  Foto © Tomáš Bokor 

Celý prvý obraz nám uzatvára pani Pernellová, Orgonova matka. Jej výstup je určujúci pre 

náš režijný koncept, pretože monológ, ktorým otvára príbeh, pokladáme za čistú pravdu, 

nie iba za skreslený obraz náboženskej fanatičky, ako býva zvyčajne vykladaný. Jej 

oblečenie som preto ladila do čiernobielych farieb, ktoré na oko evokujú serióznosť 

a asketizmus, no ak sa na jej kostým pozrieme bližšie, zistíme, že oblečenie „ako dvorná 

dáma“ má na sebe aj ona, len je bez farby. Pernellová je totiž zatrpknutá starena, ktorú 

hnevá, že už nie je mladou a nemôže si užívať rovnako ako zvyšok rodiny. Jej honosný 

klobúk s bažantími perami a krk ovešaný perlami sú toho dôkazom.  

 
Obrázok 50. Finálne štádium kostýmu: nahnevaná Pernellová. Foto © Tomáš Bokor 
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Klobúk a lá sup sa robil ručne na formu nájdenú v školskom funduse. Ide o voľné 

aranžovanie čierneho saténu. Pernellová ako som už spomínala má vypchatý zadok. Na to 

sa použili dobové vypchávky do historických šiat. Sukňa sa teda musela pre Pernellovú 

tiež šiť – ušitá je z čiernej bavlnenej elastickej látky. Problém vznikol v generálkovom 

týždni, kedy bola už scéna a kostýmy vo finálnom štádiu a zistili sme, že Pernellovej 

silueta splýva so zamatovým čiernym poradím. Preto sa musela už ušitá sukňa znovu 

rozšiť a pokryla sa bielym tylom, vďaka čomu dostal odev sivý zamatový „odlesk“ 

a vystúpil z čierneho pozadia. Pernellová má ešte oblečenú krémovú voľnú blúzku 

z fundusu, kabelku, stareckú paličku a množstvo perlových náhrdelníkov na krku. 

 
Obrázok 51. Finálne štádium kostýmov: Pernellová a Elmíra. Foto © Tomáš Bokor 

Orgonovu farebnosť som vysvetlila v úvode tejto kapitoly. Má naznačovať príslušnosť do 

rodiny, no zároveň striedmosť staršieho človeka. Orgon vidí skazenosť svojej rodiny, tuší 

škandalóznu neveru svojej mladej ženy, vidí ako sa mu jeho švagor smeje do očí a hlavne 

cíti, že jeho dom má novú suverénnu a vo svojej pozícii takmer neohrozenú vládkyňu 

domu – Darinu. Cíti, že všetci ako supy čakajú na jeho smrť, aby sa mohli beztrestne 

zmocniť jeho majetku. Všetko, po čom túži, je pokojná staroba. Preto si nájde schopného 

mladého spoločníka, aby vyriešil situáciu, na ktorú už sám nestačí.  
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„ORGON: Neodkladne dám mu ruku svojej dcéry, 

                 aby sa vaša pýcha našla na pranieri. 

DAMIS: Vy teda prinútiť ju chcete? Je to tak? 

ORGON: Ešte dnes večer – nech vás všetkých trafí šľak! 

                 Postavím svoju vôľu proti vašim plánom 

                 a ukážem vám jasne, kto je v dome pánom.“
55

 

 
Obrázok 52. Finálne štádium kostýmu: Orgon. Foto © Ctibor Bachratý 

Orgon je teda navonok vetchý starec, ktorý práve prišiel zo služobnej cesty. Má oblečený 

hnedý oblek, pod ním hnedú vyšívanú vestu so striebornými gombičkami, bledú béžovú 

košeľu a tmavomodrú vzorovanú kravatu. Pri hľadaní Orgonovho odevu bol problém nájsť 

kompletný hnedý oblek – sako a nohavice. V súčasnosti sa v obchodoch predávajú čierne 

a sivé obleky. Bolo preto potrebné hľadať po second – handoch, v ktorých sa predávajú iba 

nohavice a saká zvlášť. Nakoniec sa ale podarilo nájsť nohavice a sako (v dvoch rôznych 

second – handoch), ktoré boli z takmer rovnakého hnedého prúžkovaného materiálu. Tento 

rozdiel sa pre divákov stratil.  
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Obrázok 53. Finálne štádium kostýmov: Tartúf a Darina. Foto © Ctibor Bachratý 

 Tartuffe – Tartúf je hosťom v Orgonovom dome, je to jeho spoločník, údajný priateľ, no 

v skutočnosti je to človek, ktorého si Orgon najal na odhalenie pravdy o jeho pokryteckej 

rodine. Na základe z týchto indícii bol Tartúf navrhnutý ako uhladený, elegantný mladík; 

akási mladšia a jednoduchšia podoba Orgona – Tartúf má na sebe čiernu vestu s veľkými 

striebornými gombičkami (podobné má na svojej veste Orgon), čierne nohavice, bielu 

košeľu s manžetovými gombíkmi a čierneho motýlika na krku. Vlasy má začesané dozadu 

podobne ako Orgon. Je celkom pravdepodobné, že Tartúfov odev je pôvodne majetkom 

Orgona, čo spolu s jeho výzorom slušného, čestného hosťa  nevedia ostatní členovia rodiny 

zniesť. Keď Darina v dialógu s Orgonom hovorí o Tartúfovi ako o pahltnom nenažrancovi 

a lenivom opilcovi, „hľadá len výhovorky a zámienky, ako by mohla očierniť Tartúfa, 

a aby si Orgon nevšimol manželkin podväzok visiaci na lustri, ktorý tam ešte ostal z ich 

úvodnej „žúrky“.“
56

 Divákovi by po tomto jej opise v porovnaní s realitou malo byť jasné, 

že kto je v príbehu pokrytcom a klamárom. (Z tohto dôvodu režisérka s dramaturgičkou 

nechceli, aby mal Tartúf oblečený domáci odev – župan akoby práve vstal z postele, ako to 

navrhovali prof. Milan Čorba a doc. Ján Kocman. Bolo by tak pochopiteľnejšie Darinine 
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rozhorčenie a srd celej rodiny, no moje riešenie kostýmu viacej podporovalo režisérkine 

videnie Tartúfa.) 

 
Obrázok 54. Finálne štádium kostýmov: Tartúf sa snaží utešiť Orgona, z ktorého sa stal Mizantrop. 

Foto © Ctibor Bachratý

Obrázok 55. Finálne štádium kostýmov: po smrti Orgona sa všetci zhŕknu pri tele mŕtveho, navonok 

sú v čiernom a smútia, ale pod tmavými plášťami majú svoje pestré "skazené" oblečenie. Mariana už 

drží v náručí dieťa. Foto © Tomáš Bokor 
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5.5 Masky 

Už od prvých skíc sme sa s režisérkou zhodli na tom, že hercov budeme výrazne líčiť. 

Pointou bolo dať každej postave jedinečný výraz tváre, ktorá bude postavu reprezentovať 

počas celej hry. Jedným z dôvodov bolo tiež nejakým spôsobom odlíšiť vek Pernellovej 

a Orgona, ktorí v našej koncepcii boli jediní starí. Tým, že výrazný make-up má každý 

herec a nielen „starci“, sme chceli predísť prípadným chybám, ktorým sa často dochádza 

v školskom divadle, keď sa inscenátori nasilu snažia spraviť z mladého herca starého. 

V spolupráci s Kavashovej (Pernellová) a Fischerovým (Orgon) herectvom sa nám tak 

podaril vytvoriť celkom vierohodný obraz, nie však realistický (to ani nebolo zámerom) ale 

groteskný, ktorý skvele ladil s komickosťou ostatných postáv. 

 Masky u Molièra „znamenajú stratu individuálnej identity. Je to priehrada, ktorá delí 

skutočnosť a divadlo. Už v stredoveku mala práve maska významnú výsadu povedať 

nepríjemné pravdy aspoň v isté slávnostné dni.“
57

 V tomto svetle chápeme naše použitie 

make-up ako masku, ako pomôcku k lepšiemu odosobneniu sa herca od seba samého 

a lepšieho zvládnutia postavy. Molière používal masku z praktického hľadiska – aby sa za 

ňu „schoval“. „Molièrova divadelná reforma odstránila tradičné masky, a práve tým si 

vysvetlíme, že Molière musel opäť a opäť vysvetľovať že neútočí na tú či onú osobu a že 

jeho postavy nemajú konkrétny vzor, ale že sú syntézou odpozorovaných čŕt viacerých 

jednotlivcov. Masku nosil pôvodne Mascarille (aj v Smiešnych preciózkach), ale už nie 

Sganarel. Neskôr dával Molière masku lekárom (aj v Zdravom nemocnom), filozofov 

Nanútenom sobáši, Turkom v Mešťanovi šľachticom, mužom, ak hrali ženy, najmä staršie, 

ako pani Pernellová v Tartuffovi. Robil tak preto, lebo o Turkoch veľa nevedel, lebo sa 

nechcel dotknúť ani konkrétneho filozofa, ani konkrétnych lekárov, nech si už o tom 

remesle myslel čokoľvek, a preto, lebo nijaká žena nechcela hrať hašterivú starenu.“
58

 

V našom prípade môžeme ešte konštatovať, že diváci, ktorí toho či onoho herca zažili 

v iných predstaveniach, vidia jeho herectvo zrazu v inom svetle; môžu sa odosobniť od 

toho, že daného človeka poznajú a tým lepšie vnímať predstavenie ako komplexné dielo, 

ako celkom nový svet, ktorý im my, inscenátori, chceme ponúknuť. A v tom môže byť 

veľká výhoda líčenia, ktoré sme použili. 
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Obrázok 56. Inšpirácia pri líčení 

Obrázok 57. Inšpirácia pri líčení 

Obrázok 58. Inšpirácia pri líčení 

Postup líčenia je nasledovný: najskôr si herec vlhkým mydlom pretrie obočie tak, aby sa 

mu zlepilo a priľahlo ku koží. Potom sa môže naniesť základný make-up. Po vytvorení 

masky sa make-up zafixuje púdrom. Potom sa už môže tvár ľubovoľne tvarovať. My sme 

používali hnedú a čiernu ceruzu na znovu vytvorenie obočia, ktoré bolo nejakým 

spôsobom modifikované u každej postave. Každá  má svoj vlastný výraz. Darina má 

obočie zdvihnuté od zvedavosti. Podporuje to jej večnú potrebu do všetkého strkať nos 

(Orgon ju nachádza schovanú načúvajúc pod pokrievkou). Damis má obočie zvraštené od 

ustavičného srdu, ktorá sprevádza túto postavu celým dejom. Kleant je krásavec s pekne 

tvarovanou tvarou bokombradami a nadvihnutým jedným obočím, ktorý má síce „pekný 

obal“ ale jeho slová sú prázdne a sledujú len vlastný úmysel. Elmíra zase pohľad 

zmyselnej zvodnice doplnený tmavým rúžom a naznačuje dekadentnosť a ľahké mravy. 

Dievčenskosť a tak trochu jednoduchosť naznačujú predĺžené riasy u Mariany. Vyznieva 

ako bábka, ktorá nemá vlastnú vôľu a všetci ostatní ju môžu ovládať. Jej milý Valér je 

mierne zženštený a v podstate zbabelý muž s nerozhodným obočím – jedno vyššie, druhé 

nižšie. Kleant a Damis mali ešte červené kruhy pod očami, ktoré odzrkadľovali ich 

prebdenú noc. Herečky sa proti kruhom pod očami bránili 

Najkomplikovanejšie bolo vytvoriť starecký make-up. Okrem vhodného zvládnutia 

techniky tieňovania tváre tak, aby sa navodil dojem zvädnutosti a prepadnutosti líc, pier, 

očných vačkov, sme museli prihliadať aj to, či nám toto líčenie korešponduje s kľúčom, 

ktorý sme použili pri ostatných postavách. Pri vytvorení dojmu staroby sa zbieľujú 

vyčnievajúce časti tváre: lícne kosti, nosová kosť, lysiny na čele, a prepadajúce časti sa 
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prehlbujú tieňmi - prehlbovanie vrások, kruhov pod očami, strán nosa, brady. Po viacerých 

skúškach sme nakoniec našli vhodnú formu. Pomohla nám aj návšteva maskérky SND, 

ktorá hercom ukázala správny postup nanášania make-up a postupu pri zostarnutí tváre.

 

Obrázok 59. Herecký tím. Foto © Tomáš Bokor 
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5.6 Recenzie na predstavenie Tartúf  

Divadelník si najlepšie overí to, či jeho zámer bol v predstavení čitateľný a dostal sa až ku 

divákovi, v recenzii, ktorú napíšu kritici. Preto ako spätnú väzbu prikladám úryvky 

z reflexií napísaných študentmi piateho ročníka vedy a kritiky, ktoré sa týkajú kostýmov: 

Matej Moško: „Fraškovitosť naznačujú aj kostýmy postáv. Krikľavo farebné, prikrátke či 

priúzke oblečenie dôsledne ovplyvňuje pohyb postáv. Všetci členovia rodiny, prirodzene 

až na Orgona, vyzerajú akoby vystrihnutí z módnej kolekcie extravagantného návrhára. 

Opätky sexuchtivej Elmíry sú možno dlhšie ako lýtka herečky Judit Bárdos a výstrih 

Doriny, pragmatickej slúžky s manažérskym talentom, hrá svoju rolu aj keď je Alexandra 

Palatínusová otočená chrbtom k divákom.“
59

 

Karol Mišovic: „Pri výbere Molièrovej hry už bolo dopredu jasné, že práca výtvarnou 

zložkou by malo nabrať na plnohodnotnejšom význame. Tak sa aj stalo. 

Kostýmy Michaely Mokrej sú dnešnými noblesnými mierne štylizovanými odevmi. Muži 

sú väčšinou odetí v čiernobielych a chladných farbách, ale u žien prevláda výsostná 

farebnosť. Voľné ružové Marianine šaty, v ktorých prirodzene vyniká jej tehotenské 

bruško, fialový korzet a oranžová sukňa pre Darinu, kde vynikne herečkina fyziognómia 

a Elmírine zelené šaty s výrazne vysokými podpätkami na bordových semišových 

lodičkách. Muži majú väčšinou oblek s rôznymi doplnkami, ktoré účinne vypovedajú 

o danej postave. Valérov motýlik naznačuje, že sa bude jednať o mladého smutno-

smiešneho rojka, zelená Kleantova košeľa napovedá, že tiež nepôjde o najserióznejšiu 

postavu. Zároveň je zelenou farbou vystihnuté príbuzenstvo Elmíry a Kleanta a zelenú 

vestu, nohavice a šatku na krku má aj Damis ‒ Elmírin milenec a nevlastný syn v jednej 

osobe. Na rozdiel od nich vzhľad Tartúfa navodzuje atmosféru čašníka (biela košeľa, 

čierna vesta, ulízané vlasy), teda niekoho, kto vykonáva služby a pomáha zákazníkom 

plniť ich priania.  

Výraznú funkciu vytvára aj tzv. filmová maska. Všetky postavy majú na tvárach silnú 

vrstvu púdru a namaľované obočie, čo zvýrazňuje motív panoptika mátoh a mŕtvolnosti 

spoločnosti. Postavy Orgona a Pernellovej majú ešte výraznejšie nabielenú tvár, sivé vlasy 

(u Pernellovej bieloružová farba typická pre dôchodkyne s farbenými vlasmi) čo spolu 
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s kostýmom a hereckým výrazom dodáva dojem ich staroby. U Pernellovej skoro až 

rozkladu.“
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6.  Záver 

Molière je mojím najobľúbenejším dramatikom. Jeho divadelné hry sú už 300 rokov stále 

aktuálne a to vďaka tomu, že sa nebál vysmiať tým najhorším a napriek tomu v každej dobe 

prítomným ľudským vlastnostiam. Bol to nepochybne jeden z najodvážnejších ľudí a človek 

žijúci svojou vášňou - divadlom. Som veľmi rada, že sa mi podarilo robiť na Tartuffovi 

a hneď ako na diplomovom predstavení.  

Inscenovať Tartuffa tak, ako sme ho inscenovali, môže byť v mnohom rozporuplné. Snáď 

každý sa sám seba spýta, či je vôbec z hľadiska divadelnej „etiky“ prípustné prevrátiť 

Molièrov text naruby. Zarytí konzervatívci budú vždy tvrdiť, že je to kacírstvo. No ak 

bližšie spoznáme Molièrov život a pozrieme sa komplexne na jeho dielo, ponúka sa nám aj 

menej radikálny názor. 

V prvom rade je nesporné, že Molière nenávidel klamstvo. „Ideovo v Molièrových hrách 

dominujú dve zásady: a) ženy majú právo na slobodný citový život (v 17. storočí to 

znamená slobodnú voľbu manžela), b) spoločnosť bude zdravá až po tom, keď sa všetci jej 

členovia budú spávať prirodzene.“
61

  Tartuffe ako dielo odsudzuje pokrytectvo, vysmieva 

sa mu a ukazuje ho ako neduh rozvracajúci rodiny, priateľstvá a spoločnosť všeobecne. 

Naša inscenácia, hoci neobsahuje celý Molièrov text a časť z neho je použitá v opačnom 

význame, podstatu, ktorú sa Molière snažil povedať spoločnosti zostala. Mariana aj u nás 

bojuje za svoju lásku a pokrivené vzťahy v Orgonovej rodine má na svedomí neustála 

honba za peniazmi, kvôli ktorej sa musia všetci pretvarovať.  

Molière chcel, aby jeho hry boli aktuálne, jazyk hier aj ich obsah prispôsoboval dobe, 

v ktorej žil a publiku, ktorému chcel hrať. Celý svoj život chcel hrať predovšetkým pre 

široké masy, pre obyčajných ľudí. Chcel, aby jeho diela boli čo najzrozumiteľnejšie. 

Môžeme sa len domnievať, ako by vyzerali jeho hry, keby žil v súčasnosti.  Ak sa na to 

pozrieme z tohto hľadiska, môžeme tvrdiť, že v čase, keď náboženské pokrytectvo už nie 

je také aktuálne, ako v 17. Storočí, keď krajine nevládne kráľ a je vysoko 

nepravdepodobné, že si bohatý človek pozve do domu žobráka, dá sa stále výstižný 

a v skutku súčasný  zvyšok textu použiť v novom svetle tak, aby sa priblížil čo najširšiemu 

terajšiemu obecenstvu (tak ako sa Molière približoval početnému divákovi svojej doby). 

Stále sa hovorí o pokrytectve, ktoré je hlavným mottom predlohy. No prečo neukázať 
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zrkadlo dnešným „zlatokopkám“ využívajúcim senilitu svojich mecenášov, prečo neukázať 

zrkadlo neverným priateľom, prečo sa nevysmiať ohováračom, ktorí sa maskou dôverných 

rodinných priateľov skrývajú len záujem o čo najväčšie škandály a príživníkom 

parazitujúcim na našom prospechu? Alibisticky môžeme tvrdiť, že Molière priam 

vyžadoval, aby sa jeho text aktualizoval. 

Známou vecou je tiež absurdita posledného piateho dejstva. Podľa dochovaných záznamov 

sa úplne prvé predstavenie Tartuffa hralo iba v troch dejstvách. Pod tlakom jeho súdobého 

okolia musel ukázať kráľa ako jediného možného záchrancu fatálnej situácie, aby tak 

nestratil priazeň Ľudovíta XIV., ktorý jediný mohol Molièrovi vyhrať spor o Tartuffa. 

Pokrytectvo sa nedá vyhubiť a nedokázal by to ani všemocný kráľ Slnko (veď jeho dvor 

bol preplnený pochlebovačmi všetkého druhu, jemu samotnému vôbec nevadilo, keď jeho 

podpriemerné tanečné výkony vyhlasovali za famózne). Už mnohí divadelníci pred nami 

prepísali alebo vyškrtli toto dejstvo.  

Picassov citát, ktorý je uvedený ako motto tejto práce sa hodí tak na Molièrov život, tak aj 

na prácu na kostýmovej výprave pre Tartúfa. Mnohí hovoria a Molièrov život to sám 

dokazuje, že jeho najväčším potešením bolo hrať a tvoriť divadlo. Preto sa vzdal kariéry 

advokáta alebo čalúnnika, ktorú si pre neho vysníval otec, preto sa snažil zapáčiť kráľovi 

a koniec koncov preto začal písať aj vlastné divadelné hry. Mojím potešením bolo vytvárať 

kostýmový divadelný svet Tartúfa. K mojej radosti z práce určite prispel aj fakt, že sme si 

s režisérkou ideovo „sadli“ a naše predstavy o kostýmoch sa v mnohom nelíšili, čo bol pre 

mňa nový a úľavu prinášajúci pocit. O vzájomnej spokojnosti vypovedá aj fakt, že od 

premiéry Tartúfa sme spolupracovali aj na ďalšom predstavení. Taktiež s hercami sa mi 

pracovalo veľmi dobre. Dokázali sa stotožniť s mojimi kostýmovými návrhmi a dokonca aj 

s výrazným líčením, ktoré mohlo najmä u mužskej časti hercov vyvolať nepochopenie.  

Počas realizovania kostýmovej výpravy k inscenácii Tartúf som sa chcela naučiť čo 

najviac, preto táto práca bola pre mňa v mnohom náročná. Sama a dobrovoľne som ušila 

časť kostýmov, pretože som chcela lepšie pochopiť konštrukcii strihov a práci s látkou. 

Rovnaký prístup som mala aj pri rozhodnutí líčiť hercov výrazným make-upom. Preto 

realizácia kostýmov nebola pre mňa vždy jednoduchá, ale veľa som sa pri nej naučila, 

overila, a to vnímam ako veľké pozitívum do budúcnosti a ďalšej mojej práce. 
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Príloha1. Inscenačná tradícia Tartuffa na Slovensku (chronologický 

zoznam inscenácii) 

 

dátum 

premiéry 

divadlo režisér dramaturg scéna  kostýmy 

9.10.1925 SND Václav 

Jiříkovký 

   

18.4 1936 SND Viktor  Šulc  Fr. Tröster 

 

 

25.5 1946 SND Jozef 

Budský 

 Ladislav 

Vychodil 

 

14.11 1950 Slovenské 

divadlo v 

Prešove 

Tomáš Bok  Martin 

Brezina 

 

21. 9. 1950 

Obnovená 

premiéra 

25. 8.1953 

Armádne 

divadlo 

Martin 

Dezider 

Janda 

 O. Opršal 

Milan 

Hložek 

 

4.4. 1952 ND Košice Andrej 

Chmelko 

 Ladislav 

Šestina 

Natália 

Michalcová 

17.6.1953 SD Zvolen Martin 

Hollý a.h. 

 Paľo. 

Herchl 

Adolf 

Wenig 

11.1. 1959 DD 

Bratislava 

Milan 

Bobula 

 Jozef. 

Vecsei - 

Valentín 

Jozef. 

Vecsei - 

Valentín 

9.4. 1960 KD Nitra Jiří 

Nesvadba 

a.h. 

 J.F. Kristín 

a.h. 

J.F. Kristín 

a.h. 

12.11. 1966 Nová Scéna Jozef Palka  Otto Šujan Stanislava 

Vaníčková 

30.3. 1973 DSNP 

Martin 

Ivan 

Petrovický 

 Milan 

Hložek 

Gita 

Matisová 

31.3.1973 DJGT 

Zvolen 

Peter. Jezný  Ladislav  

Hupka a.h. 

Helena 

Bezáková 

a.h. 
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8.2. 1975 ŠD Košice Peter 

Opálený 

 Ján Hanák Dana 

Hanáková 

3.11.1979 MS SND Miloš Pietor  Ladislav 

Vychodil 

 

23.4. 1981 Thália 

Košice 

Nagy 

András 

László 

 Dušan 

Soták 

Egedi Edit 

1.6.1984 DDM 

Trnava 

Blahoslav 

Uhlár 

Mikuláš 

Fehér 

Ján  

Zavarský 

Mona 

Hafsahl 

19. a 20. 11. 

1988 

Astorka 

Korzo 

Vladimír 

Strnisko 

Emília 

Štercová 

Miloš Pietor Milan 

Čorba 

23.2. 1996 BD Košice Valentín 

Kozmenko - 

Delinde 

Katarína 

Procházkov

á 

Valentín 

Kozmenko - 

Delinde 

 

11. 5. 2001 Jókaiho 

divadlo 

Komárno 

Péter 

Telihay 

 Péter 

Telihay 

Zszusa 

Tresz 

23. 3. 2002 Divadlo 

SNP Martin 

Roman 

Polák 

Peter Kováč Jozef Ciller Mária 

Cillerová 

Spracované podľa archívu Divadelného ústavu v Bratislave. 
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