«Комедія життя – сатиричний геній
великого Мольєра»
(395-річчя від дня народження великого комедіографа)

Мольє́р
(фр. Molière; псевдонім
Жана Батиста Поклена
(ф. Jean-Baptiste Poquelin);
(15 січня 1622 —
17 лютого 1673) —
французький письменник,
драматург - комедіограф
і актор, один із засновників
«Блискучого Театру»
(L'Illustre Théâtre, 1643 рік),
пізніше - його провідний актор.
Творчість Мольєра мала
значний вплив на розвиток
світової драматургії та
театрального мистецтва – він
започаткував багато нового,
зробив театр не лише розвагою, а
й гострою зброєю політичної і
соціальної сатири.

У 1622 році у Парижі в
красивому будинку по
вулиці Сент-Оноре біля
Ринкової площі, у
старовинній буржуазній
родині Покленів, яка
належала до шанованого і
заможного торгового
класу, народився хлопчикпервісток, якого назвали
Жаном-Батистом
Покленом.
Будинки №94 та № 96 на вулиці Сент-Оноре,
побудовані на місці будинку, де народився
Мольєр, 1907 рік, фотограф Юджин Атджет.

Будинок Покленів люди називали
“Мавпячим” через декоративну
різьбу із зображенням мавпочок на
помаранчевому дереві, що
прикрашала його стіну.
На жаль, тепер цю будівлю і
знаменитий орнамент, що дав їй
назву, можна побачити лише на
старовинній гравюрі - будинок
знесли через його ветхість
ще у ХІХ столітті.
Деякий час, знята з будинку перед
знесенням, панель з “мавпячим “
орнаментом, як приклад
унікального мистецтва різьби по
дереву, зберігалася в музеї, але
через недбалість служителів, її було
знищено – нею розтопили комин.

Виписка з парафіяльної
книги церкви Сент-Есташ
свідчить:
«В суботу,15 січня 1622 року
охрещений Жан, син Жана
Поклена, шпалерника, і дружини
його Марі Крез, які проживають
по вулиці
Сент-Оноре. Хрещений батько
Жан-Луї, постачальник зерна,
хрещена мати Деніза Лекашё,
вдова Себастьяна Аслена, за
життя майстра-шпалерника».

Прізвища в церковній книзі були записані
чомусь з помилками: Паклен замість
Поклен, Крез замість Крессе.

Дітей тоді хрестили відразу
після народження або через кілька
днів (батьки поспішали врятувати
душу дитини через високу дитячу
смертність).
Тож деякі біографи вважають, що
первісток Покленів міг
народитися 13 січня).

Родина Покленів
походила з пікардійських
землевласників та шпалерників
і кілька століть жила цим
поважним ремеслом. Зараз їх би
назвали дизайнерами інтер’єрів.
Батько, Жан Поклен, став
успішним молодим купцем,
який торгував вишуканими
тканинами, гобеленами,
шпалерами, декорував маєтки знаті
та будинки заможних буржуа, мав
багато учнів.
У його майстерні на
першому поверсі будинку також
виготовляли на замовлення чудові
м’які меблі. Частину приміщень він
здавав в оренду продавцю вина та
іншим
дрібним торговцям.
Гобелен “Весна”, 17 століття.

У 1631 році Жан Поклен викупив у свого брата Ніколя
високу офіційну посаду королівського шпалерника та камердинера.
До його обов’язків входило виконання замовлень двору, а також
участь у церемоніях пробудження короля та його відходу до сну.

“Спальня короля у Версалі”. Художник Віктор Навле, 1861 рік.

Родичі Покленів також мали зв’язки з королівським двором.
Дядько Жана Поклена, Мішель Мазуель, а також три його кузени були королівськими скрипалями. Мішель Maзуель, успішний музикант
і композитор, створював музику для королівських балетів та свят.
У 1654 році його призначили керівником
Королівського оркестру з двадцяти чотирьох скрипок.
Життя ПокленівМазуелей було
нерозривно пов’язане з
музикою – сім’ї
збиралися на свої свята
і влаштовували
вишукані домашні
концерти.

“Музиканти”, художник Абрахам Боссе, 1635 рік.

Гарні інтер’єри
рідного будинку,
галантна музика і
творча атмосфера,
що панувала тут, змалку
формувала
у дітей Покленів,
гарні художні смаки.

Мати, Марія Крессе, була
дочкою приватного шпалерника
Луї Крессе (він часто підписувався “де
Крессе”), распектабельного майстра,
який мав значні статки,
а його шпалерна справа стояла навіть
на більш високому рівні, ніж у
Покленів, які були тоді ще доволі
молодими підприємцями.
На жаль, історія не зберегла
портретів Марі Крессе та спогадів про
риси її характеру, але перепис її майна
свідчить, що то була елегантна та
заможна жінка,
яка мала гарний смак і добре
вела домашні справи.

Шпалера«Підношення Бахусу»
із серії «Гротески на жовтому фоні»
по картону Ж.-Б. Моннуайе.

Дідусь, Луї Крессе, скоро
доручив всі справи своїм дітям,
а сам купив заміський маєток
в Сент-Уані поблизу Парижа,
щоб жити на лоні природи.
Він любив Париж, але прагнув
відпочити від міста, приймати у
себе дітей та онуків, гуляти з ними
серед зелені садів, ростити квіти.
Він пишно обставив свій маєток
дорогими меблями (тут були і малі стільчики
для онуків), накупив картин
та предметів мистецтва, яких було
дуже багато в будинку.
Замок Сент-Уан на гравюрі 1700 року та
сучасний антикварний ринок в Сент-Уані.

Луї Крессе відвідував паризькі театри, допомагав збіднілим
знайомим, дружив з театралами - родиною Бежар, серед яких були музиканти та
актори. Вважається, що саме він познайомив юного онука
Жана-Батиста
з театром.

Одружившись, Жан та Марі Поклен жили заможно - ремесло
чоловіка було не лише прибутковим, але й дуже вишуканим
мистецтвом декорування дорогими тканинами будинків і
палаців, оздоблення святковими композиціями різних
придворних урочистостей і балетів.

Королівський
Карусель
(кінний балет)
в Тюїльрі при
Людовику XIV.

“Людовик XIV відвідує “Готель Гобеленів””.
Гобелен за картоном Шарля Лебрена, 1667 рік.

Після народження первістка,
в родині Поклен почали майже щороку
народжуватися діти ( у Жана-Батиста було ще
троє братів та дві сестри, деякі з яких, на
превелике горе батьків,
померли в дитинстві).
Цікаво, що своєму первістку батьки дали
ім'я Жан, а зватися Жаном-Батистом він
буде тільки після народження молодшого
братика, теж Жана, щоб уникнути
плутанини.

Хоча родина жила заможно і справи в майстерні батька на першому
поверсі будинку йшли успішно, але й цю родину спіткало горе.
Жану-Батисту було лише 10 років, коли від туберкульозу померла мати.
Батько, Жан Поклен, мабуть щедро платив лікарям, намагаючись
врятувати дружину, але ті нічим не змогли зарадити, лише мучили
хвору кровопусканнями, до яких часто зводилася вся їх медицина.
Можливо тому в дорослому віці Мольєр часто зло висміював
лікарів-шарлатанів в своїх комедійних творах.

Для батька і дітей все змінилося – тепер
замість ніжної дружини та матері біля них була
лише одна жінка – служниця, Марі де да Рош,
заклопотана хатніми справами.
Жан Поклен тужив за дружиною – він був
зовсім молодим 30-річним чоловіком, і йому було важко
одному ростити дітей і вести справи.
Тож через рік він одружився вдруге. Нова дружина,
Катрін Флёретт, була не чужою людиною в їх домі –
вона мешкала по сусідству, бувала раніше в родині,
ймовірно, знала і Марі Крессе, і її дітей.

Як складалися її стосунки з чоловіком та його дітьми невідомо. Деякі біографи припускали, що образи
недобрих мачух у п’єсах Мольєра є відбитком його
дитячих вражень від спілкування з Катрін,
але це лише припущення.
Ілюстрація до комедії Мольєра
“Тартюф” – антигерой Тартюф з
хитрою мачухою головної героїні.
В цій комедії, саме вона викриває
цього пройдисвіта і захищає
прийману дочку.

Прихід жінки в дім багатодітного чоловіка –
то була радість і велика допомога йому і дітям.
Скоро у Жана та Катрін народилася
спільна дочка Катріна Есперанс Поклен
(згодом вона стане черницею).

Але горе знову спіткало родину –
у 1636 році Катрін Флёретт померла.
В будинку знову стало сумно, а молодий
35-річний батько більше не робив спроб
одружитися. Маленьку дочку Катріну Есперанс
взяла до себе виховувати бабуся, мати Катрін.

Жан Поклен з того часу весь поринув
у роботу, шукав порятунку від суму в навчанні
нових учнів, чіткому виконанні королівських
замовлень та привчанні дітей до самостійності і
відповідальності. Він став дуже авторитарним
господарем і батьком – все вдома відбувалося під
його контролем, всі мали працювати.
Його замовниками були представники вищого дворянства.
Він вів справи з таким достоїнством, елегантністю і чесністю,
що всі його дуже шанували, а вельможі навіть віддавали йому
в учні своїх юних слуг, аби ті вчилися у мудрої людини. З ними
Жан поводився, як зі своїми дітьми – суворо, але справедливо.

Батько Поклен піклувався і
про те, щоб його старший син
Жан-Батист мав гарну освіту.
Він віддав хлопчика спочатку до
звичайної початкової школи, де вчили
елементарному - писати-читати, рахувати
та основам латини, а потім - до
шанованого і дуже престижного
єзуїтського Клермонського коледжу в
Парижі, де той навчався
з 1636 по 1639 рік.

Разом з ним навчалися і виховувалися
нащадки багатьох дворянських родів, тож
Жан-Батист ще з того часу мав непогані
зв’язки зі шляхетними родинами, хоча
дітей дворян і простих буржуа навчали
роздільно, у різних групах.
Ліцей Людовика Великого, Париж
(колишній Клермонський коледж).

В коледжі життя було впорядкованим - дітей вчили дотримуватися субординації та
дисципліни. Молитва займала значне місце в режимі дня.

Учні та викладачі спілкувалися
латиною, а французькою – лише у
вільний час ( багато учнів
говорили латиною і
поза уроками – це вважалося дуже
модним).
Граматику вчили по книзі
Жана Депотера. Діти носили
уніформу - чорну сутану, як у
ченців, та квадратну шапочку.
Форма навмисно стирала
розбіжності між дітьми дворян та
простих буржуа - “підносила
смиренних та приземляла знатних
і заможних”.
Тут не зустрічали “по одежці” –
учнів ретельно відбирали, адже
отримана тут освіта дозволяла їм
стати елітою Франції, зайняти
високі пости.
Ліцей Людовика Великого, Париж.

Філософія тоді включала математику,
механіку і фізику. Учнів спонукали займатися спортом,
багато грати на вільному повітрі,
вчили поетиці, танцям, музиці, фехтуванню,
вправно їздити верхи на конях.
В колезькому театрі ставили релігійні містерії
та античні твори. Театр мав важливу роль - тренував
учнів у риториці, дикції, вчив триматися перед
публікою, долати страхи і нерішучість. Метою тут було
не зробити з учнів акторів, а зацікавити їх співпрацею
над чимось значущим, розвити ораторські здібності.
Єзуїти нагороджували за успіхи і прагнули,
щоб учні відчували себе невимушено.
Кожен учень міг переходити з класу до класу протягом
року. Кращі учні могли швидше йти вперед та раніше
завершити навчання.
Тому в класах часто були діти різного віку.
Зустріч докторів університету в Парижі.

Єзуїти виховали у Жана-Батиста доволі новітній погляд на світ, який відрізнявся від
уявлень його сучасників: сам по собі вік – ще не заслуга, важливо, чого ти досяг;
суспільне - вище особистого; кожен має займати своє місце. Це стане йому в нагоді,
коли він стане директором трупи,
буде розподіляти ролі між акторами і укладати контракти.

Богослов’я вважалося вершиною освіти.
На радість вчителів, Жан-Батист захоплено
вчив богословські дисципліни та латину – він
читав античних авторів у оригіналі і, навіть, переклав
французькою мовою поему
Тіта Лукреція Кара «Про природу речей»
(цей переклад, на жаль, не зберігся).
Він захоплювався ораторським
мистецтвом і часто вигравав у колезьких диспутах.
Його однокурсники згадували: “Протягом двох
років жоден не відзначився
так, як він. Він на всіх навів жах, і не проходило
жодного засідання, на якому він би з піною у рота не
захищав би протилежної думки”.
Жан – Батист не міг грати в колезькому театрі –
це дозволялося лише інтернам, але він бував
на всіх виставах та їх репетиціях. Вже тоді йому спало
на думку писати п’єси для театру.
.

Юний Жан-Батист Поклен.
Художник Ніколя Міньяр.

Він зачитувався філософськими творами отця Біне, який знавав
самого Святого Франциска Сальського. Навчання у Клермоні було
захоплюючим і формувало доволі незалежне мислення.

Вихованням юного
Жана-Батиста також
активно займався його
дідусь Луї де Крессе,
який після смерті дочки
не покинув зятя та онуків,
а часто брав
їх до себе.

Народні гуляння у Нового Моста.
Балаган Крістофа Контуджі “Орв’єтан”. Гравюра.

Жана-Батиста він водив
на прогулянки, ярмарки,
до паризьких театрів разом вони дивилися
виступи італійських
комедіантів, відвідували
різні свята, урочистості,
балагани.

Луї де Крессе брав онука і на веселі зустрічі зі своїми
друзями – дуже відкритою і щирою театральною родиною Бежар. Батько
Поклен не дуже схвалював ці відвідини, побоюючись
(і не безпідставно), що старший син може захопитися театром і
охолонути до їх сімейної справи.

Жан-Батист підріс, набув манер
заможного та елегантного буржуа,
чесного та зануреного у книги юнака.
Він вмів триматися з достоїнством та
уникати зайвих витрат. Попри побоювання
батька, Жан-Батист добре знався на ремеслі
шпалерника – після коледжу він навіть
вступив у ремісничий цех та, з 1640 року до
1642 року,
займався сімейною справою.
Задоволений батько добився того, що його
посаду королівського шпалерника і
камердинера міг успадкувати син.
Але скоро талановитий юнак замислився над
подальшою освітою та престижною
юридичною кар'єрою.

Жан-Батист Поклен. Художник
Ніколя Міньяр.

Батько ще вагався, але дідусь Луї де Крессе підтримав онука.
Тому в 1641 році Жан-Батист витримав в Орлеані іспит на
звання ліцензіата права і був прийнятий до Колегії.

У цей час Жан Батист увійшов до кола учнів
філософа-епікурейця П'єра Гассенді і завів друзів
у акторському середовищі.
Тепер він, зі своїми колезькими товарищами Берн’є
та Клодом Шапелем, часто відвідував родину Бежар.
Юнаки дружили з молодими Бежарами, які були майже
їх віку – Жозефом, Мадлен, Женев’євою та Луї.
У давніх друзів Бежарів все було не так, як у Покленів – і
батько не був суворим та авторитарним, а завжди усміхненим,
лагідним, і родина хоч не була бідною, але Бежари не вміли рахувати
гроші й легко їх витрачали. І всі були веселими.
Їх дім відвідувало багато молоді - тут царювала
свобода, гостинність та відкритість.
П’єр Гассенді.

Старша дочка, талановита актриса Мадлен Бежар,
з 18 років грала в “Театрі Маре”, але мріяла про театр
“Бургундський готель”, який конкурував з “Маре”.

Родина підтримувала її амбіції. Мадлен була
у вирі світського життя, постійно кудись поспішала,
мала таємні романи з вельможами та жила насиченим
життям вільної та незалежної жінки, але саме
на її плечах трималася родина.
Актриса Мадлен Бежар.

Жан-Батист закохався у Мадлен, хоча
вона була старшою за нього та мала багато
шанувальників. Разом з друзями та родиною Бежар
вони замислили відкрити свій театр. Ніхто з них не
був знавцем театральної справи і не грав на сцені,
окрім Мадлен, але друзі почали шукати кошти для
проекту.
Батько Мадлен на той час вже помер і
не лишив родині статків - виявилося, що
він нерозважливо вів справи. Жан Поклен
відмовився фінансувати цю ідею сина –
він сердився на нього за те, що спадкоємець
покинув сімейну справу і хоче стати актором.
Грошей на відкриття театру було мало,
тому друзі змушені були їх позичати.
У 1643 році Жан-Батист разом з
Мадлен Бежар, її родиною та ще кількома
«дітьми з хороших сімей» утворили трупу
з 10 акторів, яку дещо сміливо назвали
«Блискучим театром» (фр. Illustre Théâtre).

Та скоро друзі стикнулися з
оборотною стороною театру –
Головою трупи стала Мадлен, яка оговорила угроші були потрібні буквально на
все - оренду залу, його ремонт та
контракті право обирати
собі ролі самостійно. Вони підписали
оздоблення, на меблі, обладнання,
документи і завірили їх нотаріально.
свічки, пошив дорогих костюмів,
оплату робітникам сцени, тощо.

«Блискучий театр» орендував залу для гри у
м’яч по вулиці Мазаріні за 1900 ліврів на рік
(оплату треба було вносили щомісяця).
Щоб вразити глядачів та виправдати
назву - театр оздобили дійсно блискуче, не
економлячі на коштовній тканині та позолоті.
Найняли танцівника і чотирьох музик - на три
роки (нібито успіх вже було досягнуто).
На все укладали контракти.
Спочатку трупа виступила в місті Руан, яке
часто приймало мандрівні театри - після
першого успіху актори вирішили грати у себе
в театрі твори видатного автора того часу –
знаменитого трагіка П’єра Корнеля.
Драматург П’єр Корнель.

«Блискучий театр» відкрився 1 січня 1644 року, за
два тижні до пожежі в театрі Маре (це було лише на користь
початківцям). Окрім п’єс Корнеля тут грали «Артаксеркса»
«Маньон», «Сцеволу» дю Ріє, «Смерть Криспа» і «Смерть
Сенеки» Трістана, «Персиду» Ніколя Дефонтена.

У Парижі заговорили про новий театр!
Перші глядачі, вражені красою зали,
стали активно його відвідувати - деякі
вистави навіть мали успіх!

Глядацька зала “Блискучого театру”,
одним із засновників якого був Мольєр.

Проте скоро потік глядачів вщух,
збори від вистав падали. Актори грали вже
майже перед порожньою залою, адже
недосвідченим початківцям було важко
тягатися з «Бургундським готелем» і
відбудованим після пожежі театром Маре,
актори яких лише зловтішалися з поразки
наївних
юних конкурентів.

Витрати «Блискучого театру» були надто великими –
збори не покривали і половини з них. Борги за оренду, декорації,
костюми зростали, робітники сцени вимагали оплати праці.
Тоді молоді актори вступили на небезпечний шлях позичання
грошів. Ім позичали, але під високі проценти.
У розпачі, вони стали брати гроші у одного позичальника,
щоб повернути борг іншому – це не могло тривати довго.

Врешті, королівський дворецький Луї Бодо позичив
їм 1100 ліврів і ще через три місяці - 2000 ліврів, але
вже через підставного агента, Франсуа Помьє.

Це була пастка – актори заклали майбутні збори, декорації
і своє майно, щоб повернути борг. Марі д’Ерве, мати Мадлен
Бежар, поручилася за своїх двох дочок і за Мольєра.
Варто було б оголосити про банкрутство - через борги театру
відмовили у оренді зали - прийшлося зняти іншу залу для гри у
м'яч «Чорний хрест» на березі Сени, але за ще більшу суму 2400 ліврів на рік (хоч сам власник купив її за 1500 ліврів ).
Але молоді актори не хотіли визнавати поразки –
знову був ремонт і оздоблення зали, перед театром навіть
замостили наново вулицю. Всі роботи взяв на себе підставний
«позичальник» Франсуа Помьє, якому й так багато завинили.
По суті, «Блискучий театр» перейшов у його руки.

Кредитори і постачальники
теж стали вимагати оплату.
У відчаї Мольєр знов
позичив кошти, віддавши в
заставу дві дорогі стрічки,
розшиті золотом.
Ув’язнений Мольєр, кадр з французької
кінокартини “Мольєр”, 2007 року.
В головній ролі актор Ромен Дюрі.

2 серпня 1645 року свічковий торговець Фоссе
домігся заключення Мольєра до в’язниці Шатле за борг в 142
ліври. Мольєра скоро звільнили під заставу, але тоді ж на
нього подав до суду торговець полотном Дюбур за борг в 155
ліврів – і Мольєра знову повернули до боргової в’язниці.
Звідти Жана-Батиста викупив обурений батько.
«Блискучий театр» закрився, частка акторів перейшла
в інші театри. Це було «блискуче» фіаско.

Залишки трупи, а це були, переважно, сам Мольєр та члени
родини Бежар на чолі з Мадлен, вирішили не втрачати надії і
спробувати підкорити своєю грою провінцію, де публіка не
надто вибаглива і усе не таке дороге, як у столиці.

З 1645 року по 1658 рік тривали
юнацькі поневіряння Мольєра і
родини Бежар по французькій
провінції, які до того ж випали на
важкі роки громадянської
війни (“Фронди”) у Франції.
Всім було важко, але цей
час збагатив Мольєра і його друзів
життєвим і театральним досвідом.
Ці довгі гастролі зробили з
Мольєра чудового актора і
режисера, навчили вправно вести
справи з авторами, колегами і
владою.

На карті відзначені міста, в яких
виступали актори Мольєра.

Саме під час свого турне по
провінції Жан Батист прийняв
свій псевдонім «Мольєр» - у XVII
столітті акторська професія
вважалася «підлою», майже
непристойною, тож на сцені рідко
виступали під власним ім'ям,
аби не соромити свою родину.
Псевдонім «Мольєр» вперше
зафіксований в документі
від 28 січня 1644 року.
Протягом турне Мольєр почав
примирення з батьком – подорожуючи
провінцією він допомагав йому вести
сімейні справи, адже непогано знався на
тканинах і міг домовлятися про їх
постачання. Знання ці допомагали
Мольєру і у театральній справі.
Під час гастролей, уявляючи
себе трагіком, Мольєр грав ролі
античних героїв, але правда була
в тому, що саме комічні ролі
давалися йому якнайкраще.
Поступово він став переходити
на комедійні образи.

Портрет Мольєра 1730 року,
робота художника Шарля Антуана Куапеля.

З 1650 року Мольєр очолив трупу герцога
Д'Епернона — Шарля Дюфрена. Сюди також
перейшла Мадлен і ще кілька їх друзів.
Бажаючи наповнити репертуар цієї трупи
новими п’єсами, Жан Батист сам взявся
за перо і його перші коротенькі комедії - фарси
мали успіх. Це стало стимулом для
його драматургічної діяльності.
На жаль, з того часу збереглися лише фарсові
п'єски «Ревнощі Барбульє» (фр. La Jalousie du
barbouillé) і «Летючий лікар» (фр. Le Médecin
volant), авторство яких приписують Мольєрові,
але це не повністю доведено.
Ще відомі заголовки подібних п'єс, які
грав Мольєр у Парижі вже після повернення з
провінції («Гро-Рене-школяр», «Докторпедант», «Горжібюс в мішку», «Три доктори»,
«Козакин», «Удаваний вайло», тощо), причому
заголовки ці збігаються з сюжетами пізніх фарсів
Мольєра (зокрема, «Горжібюс в мішку» і
«Витівки Скапена»).
Це свідчить про те, що фарс, на якому
були повністю побудовані ранні твори
Мольєра, органічно увійшов, як компонент,
до його зрілих комедій.

Ілюстрація художника
П'єра Брісарта до видання п’єси
«Летючий лікар» 1682 року.

Комедія дель а́рте (італійською commedia dell'arte), або комедія масок –
це вид італійського народного
(майданчикового) театру, вистави якого
створювалися методом імпровізації за
сценарієм, що містив коротку схему сюжету.
Їх грали актори, одягнені в маски - кожна
маска представляла постійного персонажа,
чиє ім’я ставало ознакою представника
певного класу або людського типажу.

Сцени з комедії дель арте на ярмарку Сен-Жермен.

Італійська комедія в Парижі, гравюра 17 століття.

В XVII столітті
територією Франції
мандрували численні
Італійські театральні
трупи, і їх вистави
бачив молодий
Мольєр, який саме в
цей період разом з
трупою Дюфрена
виступав у
французькій
провінції.

Багато з побачених ним масок і комічних ситуацій були у
подальшому запозичені ним з італійської комедії дель
арто і перейшли до пізніших творів Мольєра.

Так виглядала типова декорація італійської комедії – будиночки напроти один
одного, вулиця. Вся дія відбувалася на першому плані.

Театр дель арте проіснував з XVI століття аж до кінця XVIII століття
і значно вплинув на розвиток західноєвропейського драматичного театру.
Трупи, що виступали в стилі комедії дель арте були по суті першими
професійними театрами Європи – їх гра була майстерною та досконалою,
тут присутні були вже елементи режисури (функції режисера зазвичай
виконував провідний актор – італ. capocomico).

Репетиція комедії дель арте, до 1640 року, художник Мікеланджело Черквоцці.
Галерея Канессо, Париж.

Північний (Венеціанський) квартет масок
комедії дель арте: малюнки Моріса Санда.

Доктор (Доктор Баландзоне, Доктор
Граціано) — псевдонауковець, хитрий
стариган, доктор права.

Панталоне (Маньїфіко,
Кассандро, Уберто) —
венеціанський купець і скупий
стариган.

Брігелла (Скапіно,
Буффетто) — перший дзанні,
розумний слуга.

Арлекін (Меццетіно,
Труффальдіно, Табаріно) —
другий дзанні, дурний слуга).

Вірогідно,
портрет Ізабелли Андреїні роботи
художника Паоло Веронезе,
близько 1585-1588 року.

Коломбіна (Фантеска, Смеральдіна, тощо) –
дівчина – дзанні, служниця. Спершу це був
образ наївної або дурненької провінціалки,
але згодом він перетворився у жіночий
варіант Арлекіна – хитру, розумну, веселу
і гарненьку покоївку - субретку. Особливо
популярною вона стала у Франції.
Ця жіноча роль гралася без маски.

Ізабела (Лючінда, Вітторія, тощо) —
романтична героїня, юна закохана. Жіночий
образ названо на честь актриси Ізабели
Андреїні (1562—1604 роки).
Героїню взагалі часто називали іменем
актриси, яка її грала і навпаки. Роль
гралася без маски, адже романтичні герої
вважалися “благородними”.

Знаменита на всю Європу трупа «Джелозі», фламандський художник кінця
XVI століття, Музей Карнавале. (Зазвичай, жінку у рожевому на першому плані, прийнято
асоціювати зі знаменитою актрисою Ізабелою Андреїні).

У Франції вплив комедії
був надзвичайним, адже тут
традиції фарсу вже давно
вкоренилися у свідомості людей.
Сатирична думка тут була
на висоті - вже був написаний
сатиричний роман «Гаргантюа і
Пантагрюель», а еліта вільно
володіла італійською мовою.
Навіть прості городяни та
селяни її добре розуміли.
Комедія дель арте, або,
“імпровізована комедія”
(фр. comédie à l'impromptu)
була прихильно прийнята і
отримала розвиток у вигляді
ярмаркового театру
(фр. théâtre de la foire).

Мандрівні комедіанти,
художник Франсіско Гойя, 1793 рік.

Мандрівні театри, що працювали у стилі комедії дель арте, вели кочовий спосіб життя,
виступали на імпровізованих дерев’яних майданчиках.

Фарсовий репертуар, що чудово
виконувала трупа Мольєра під його
керівництвом (сам Мольєр грав
комедійні ролі), значно зміцнив її
репутацію.
Слава трупи ще більш зросла, коли
Мольєр створив дві великі комедії у
віршах — «Очманілий» (фр. L'Étourdi
ou les Contretemps, 1655 рік) і
«Любовна досада»
(фр. Le Dépit amoureux, 1656) - він
написав їх у стилі італійської
літературної комедії.

До сюжетів, що були вільним
наслідуванням італійських авторів, він
додав запозичення з різних старих і
нових комедій, відповідно до
Портрет Мольєра, 1730 рік,
улюбленого принципу Мольєра:
художник Шарль Куапель.
«брати своє добро всюди,
Це були “комедії положень” та різні
де знаходиш».
інтриги, а характери героїв залишалися
ще вельми поверхневими.

24 жовтня 1658 року в палаці Лувр на сцені Караульної зали
відбувся дебют трупи Мольєра перед королем Людовіком XIV.
Загублений нині фарс «Закоханий лікар» мав значний успіх.
Він справив гарне враження на короля і визначив долю трупи
Мольєра: король надав їй придворний театр “Пті-Бурбон”.

Тут актори грали
до 1661 року, поки
їх не перевели до
іншого палацу Пале-Рояль, де
вони виступали
аж до смерті
Мольєра.
Південний фасад Лувру
(східний край Гранде
Галереї - зліва, а справа –
«Пті-Бурбон», художник
Реньє Нум (Зіман),
1650 рік.

Сцена в театрі
Пті-Бурбон часів Мольєра,
гравюра XIV століття.

Життя французького
королівського двору було чітко
регламентованим: навіть
просту подію, король Людовик
XIV, перетворював на урочисте
дійство, придворну церемонію
з багатьма учасниками та
чіткою схемою, як у шаховій
композиції.
Придворні мали грати
свої ролі, неухильно
дотримуючись етикету та
послідовності дій, чітко
розуміючи коли і
що можна казати
і робити.

Зал театру у Пале-Кардиналь (Пале–Рояль), що стане згодом театром Мольєра.
Король Людовик XIII, королева Анна та кардинал Рішельє дивляться виставу,
гравюра XVII століття.

Король Франції Людовик XIV, прозваний королемСонцем (Сонце було на його гербі).

Обставляючи пишно і
театрально навіть своє
пробудження після сну,
свій прийом їжі або виїзд
на полювання, король, який
надихався античним світом і
постатями великих цезарів
Риму, таким чином свідомо
дистанціонував від себе
оточуючих, прагнучи
створити навколо себе ауру
величності і непогрішності образ абсолютної влади і
недосяжності.
Він був центром всього, як
Сонце на небосхилі, яке він
зіграв у одному з балетів
у 13 років.
І це примхливе Сонце
любило вистави і танці, але
навіть їх перетворило на
інструмент політики.

Коли Мольєр очолив трупу
в Парижі, її покровителем став
найбільший естет і шанувальник
театру – герцог Філіп I Орлеанський,
який носив титул Монсеньйора Єдиного брата Короля.
Він був молодшим братом
Людовика XIV, якого дуже шанував
та любив. Король теж любив брата,
але доволі егоїстично, вимагаючи
від Монсеньйора повної і безумовної
підтримки всіх його задумів.

Монсеньйор герцог Філіп І Орлеанський,
Єдиний брат Короля,

Герцог був успішним полководцем і
дуже освіченою людиною, опікувався
мистецтвом і замовляв пишні
вистави для королівського двору.

Придворні паради, бали і театральні вистави вражали своєю пишністю і
складністю спецефектів. Фейєрверки, численні фантастичні механічні декорації,
вигадливі костюми учасників, усипані дорогоцінним камінням – усе це було
не лише розвагами, а ще й політикою – пишність двору мала вразити
іноземців і підкреслити абсолютну владу і міць короля Франції.

Від часу повернення Мольєра
до Парижу, він натхненно поринув
у справи театру і драматургію.
Писав він дуже швидко і плідно,
тож репертуар театру постійно
оновлювався і не був одноманітним.
За бажанням короля, Мольєр міг
написати новий твір до будь-якого
свята лише за тиждень чи два.
Мольєр повністю примирився
з батьком і вступив на посаду
королівського камердинера, яку той для
нього колись купив. Тепер він кілька
разів на місяць служив королю під час
церемонії його пробудження і відходу
Жан Батист Мольєр за роботою.
до сну, також виконував інші придворні
Ілюстрація.
доручення, і, навіть, встигав поговорити
з королем неофіційно
Проте, знаючи мінливий
про справи театру ще до початку
настрій короля, він говорив з
придворних церемоній.
ним про свої справи дуже
Це було його значною перевагою –
обережно, щоб не перейти
конкуренти такої нагоди не мали.
межі дозволеного.

Мольєр на
аудиєнції- вечері
у короля
Людовика XIV.
Художник
Жан-Леон Жером,
1863 рік.
Король наказує
міністрам виділити
театру Мольєра
фінансування.
Мольєр вражений
щедрістю короля.
Король щиро цікавився новинками драматургії – він часом обговорював з
Мольєром ідеї нових комедій, давав йому свої поради, висловлював побажання.
Одного разу король запросив Мольєра на вечерю, і, вислухавши його розповідь про
існуючі проблеми трупи, відразу ж наказав виділити театру значні кошти.

Дует Мольєра та короля був взагалі унікальним і вражав придворних.
Актор, син шпалерника, вільно спілкувався з королем, а сам монарх
захоплювався його творами і радо грав комедійні ролі у балетах!

За 15 років Мольєр створив усі
свої найкращі п'єси, що викликали, лише за
деякими винятками, запеклі нападки з боку
ворожих йому суспільних груп.
Паризький період творчості Мольєра
відкрився скандалом - постановкою
одноактної комедії «Смішні манірниці»
(фр. Les Précieuses ridicules, 1659 рік).
У цій першій оригінальній п'єсі Мольєр
висміяв штучну атмосферу, що панувала в
аристократичних салонах - манірну мову і
поведінку вельмож, преціозну літературу, яка
цю поведінку зробила модною і значно
вплинула на молодь.
Хоча Мольєр виправдовувався, що
п’єса висміює лише бездарних та недолугих
Ілюстрація до комедії
наслідувачів преціозного стилю, але комедія
“Смішні манірниці”.
боляче вжалила дам, які утримували модні салони
і тих, хто їх відвідував.
Та після втручання
Усі вони належали до вищого дворянства.
До того ж, серед них були відомі модні автори.
короля і відміни
У Мольєра з’явилися могутні вороги, які навіть
заборони - п'єса йшла
добилися двотижневої заборони комедії.
з подвійним успіхом.

Мадлен Бежар в ролі Мадлон
у виставі “Смішні манірниці”.

При всій своїй значній
літературній цінності,
«Смішні Манірниці» були
типовим фарсом, що мав усі
традиційні ознаки жанру. Ця
фарсова атмосфера, що була
притаманна майданчиковому
театру, додавала гумору
Мольєра яскравості і
соковитості. Нею була
наповнена і наступна п'єса —
«Сганарель, або Уявний
рогоносець» (фр. Sganarelle,
ou Le cocu imaginaire, 1660).
Тут на зміну спритному слузішахраєві Маскарілю прийшов
придуркуватий ваговитий
Сганарель, якого згодом
Мольєр ввів до цілого ряду
своїх комедій.

Мольєр проводить
репетицію та обговорює
виставу з акторами.

Як директор театру, Мольєр
був дуже розважливим та успішним.
За роки мандрів він навчився тонко
відчувати, як правильно розподіляти
ролі і кошти, які зміни робити на сцені,
як підтримувати злагодженість трупи і
примиряти конкуруючих акторів.

Портрет Мольєра, близько 1658 року,
приписується художнику
Роланду Лефевру.

Подружжя –
Рене Бертело “Дюпарк” і
Тереза Горла “Маркіза Дюпарк”

Актори
театру Мольєра.

Шарль де Лагранж “Жодле”

Подружжя - Дебрі і Катріна Дебрі

Франсуа Ленуар “Латорільєр”

Андре Юбер

Мадлен Бежар

Луї Бежар

Філібер Дюкруазі
Жозеф Бежар
Арманда Бежар

Арманда, Дюкруазі і Мольєр
у «Амфітріоні».
Гравюра Анріо за малюнком Брісара

Мольєр та актори його трупи
у «Блискучих коханцях».
Малюнок за старовинною гравюрою.

У 1653 році до трупи приєдналася
“молодша сестра” знаменитої провідної
актриси Мадлени Бежар – Арманда Бежар,
яка, згідно із плітками, була насправді не
сестрою, а дочкою Мадлени. Офіційно ці
плітки спростовувалися. Арманда
вважалася дуже вродливою дівчиною, яка
скоро відкрила і чудовий акторський
талант. Хоча на сцені все ще безроздільно
царювала прекрасна, як завжди, Мадлен,
але Мольєр почав потрохи передавати її
ролі молодшим актрисам – пані Дюпарк,
пані Катрін Дебрі та юній Арманді Бежар.

Портрет Арманди Бежар,
художник П’єр Мінь’яр, 1660 рік.

Мадлена покірно перейшла на вікові ролі.
Вона сумувала і скоро взагалі покинула сцену,
щоб влаштувати своє життя і очолити родину
Бежар після смерті їх матері, Марі д’Ерве.

Тим часом, Мольєр закохався у Арманду, мріючи про затишний будинок,
де б царювали любов, веселощі та дитячий сміх. Арманда теж мріяла, але
про яскраве світське життя, визнання та успіх – усе це міг дати їй Мольєр.
Вона не відкидала його залицянь, хоча мала й інших прихильників.
Їй лестило, що за нею упадає сам видатний драматург, директор трупи, який
зробив її провідною актрисою, нажив значних статків та має особливу
прихильність короля.

Мадам Мольєр у
ролі Елміри в п’єсі “Тартюф”.

У 1662 році Мольєр одружився з юною Армандою. Тоді ж його вороги
поширили жахливі плітки і направили королю лист із звинуваченням Мольєра
у кровозмішенні, начебто, він одружився із власною дочкою від Мадлен Бежар.
Щоб припинити ці чутки, король став хрещеним батьком первістка Мольєра.
Злі язики замовкли, але плітки все одно не зникли повністю.
Біограф Мольєра, Морі Крістоф, вважав, що Арманда була дочкою
Мадлен та опального графа Еспрі де Модена, висланого з країни за
участь у заколоті. Згодом він повернувся до столиці та одружився з іншою,
а покинута ним Мадлен була змушена приховувати ім’я батька дитини
і називала її сестрою.

Шлюбний контракт Жана Батиста Мольєра та Арманди Бежар,

Головна сторінка видання
п’єси “Школа чоловіків”,
1661 рік.

Комедії виховання
Комедія «Школа чоловіків»
(фр. L'École des maris, 1661 рік)
та наступна і ще більш досконала
«Школа дружин» (фр. L'École des
femmes, 1662), стали важливим
переходом Мольєра від фарсу до
соціально-психологічної комедії
виховання. В обох творах Мольєр
по-новому розглядав питання любові,
одруження, взагалі ставлення до
жінки і влаштування сім'ї.
Відсутність односкладовості в
характерах і діях героїв зробила
«Школу чоловіків» і, особливо, «Школу
дружин» найбільшим кроком автора у
сторону комедії характерів, що здолала
схематизм фарсу.
«Школа дружин» була незрівнянно
глибша і тонша за «Школу чоловіків»,
яка здавалася лише її начерком.

Головна сторінка видання
“Школи дружин”, 1662 року

Однак класово загострені комедії
обурювали світське товариство – “Як
насмілюється буржуа, син шпалерника,
глузувати з шляхетних звичаїв!?”
На критику Мольєр відповів пародійною
п'єсою «Критика на „Школу дружин“»
(фр. La critique de «L'École des
femmes», 1663). Він відверто висміяв своїх
опонентів, і, захищаючись від їх докорів,
гідно висловив своє кредо комічного поета «вникати як слід в смішну сторону людської
природи і кумедно зображати на сцені
недоліки суспільства». Також він висміяв
поетичні «правила» Арістотеля.
Він мав дуже незалежну позицію щодо
французького класицизму, до якого схилявся
проте в своїй драматургічній практиці.
Мольєр навіть спробував довести, що
комедія не тільки не нижча, але навіть
«вища» за трагедію, яка була основним
жанром класичної поезії.
У «Критиці на „Школу дружин“» він вустами
Доранта довів, що трагедії не відповідають
реалізму, з їх орієнтацією на придворні
та великосвітські умовності.
Мольєр грає у “Школі дружин”, ілюстрація.

Мольєр танцює у
“Версальському
експромті”, гравюра
1860-1880 років.

Нову хвилю критики Мольєр
відбив «Версальським експромтом»
(фр. L'impromptu de Versailles, 1663).
Ідея комедії була оригінальною –
дія твору відбувалася на сцені театру
під час репетиції (вистава у виставі).
Такого дотепного прийому глядачі
XVII століття точно ще не бачили.
Твір цінний тим, що дає чіткі уявлення
про роботу Мольєра з акторами і його
погляди на роль комедії.
У цій комедії він висміяв своїх
вічних конкурентів – акторів-трагіків
“Бургундського готелю”: їх пихатість,
манеру гри з численними
переграваннями, з надмірною
жестикуляцію у драматичних
моментах і наспівну декламацію
текстів з “трагічними”
підвиваннями.

Театральна сцена
у Версалі, гравюра
XVII століття.

Мольєр звертається
до публіки, гравюра
XVII століття.

А ще у цій п’єсі Мольєр дуже зухвало й сміливо вивів образи
придворних шаркунів-маркізів, кинувши знамениту фразу:
«Нинішній маркіз всіх смішить у п'єсі; і як у стародавніх комедіях
завжди зображається простак-слуга, що примушує реготати публіку,
так само і нам необхідний сміховинний маркіз, що потішає глядачів».
Мольєр відкрито довів антидворянський характер своїх комедій.

Мольєр
у Версалі
грає виставу
на відкритому
майданчику.

Зрілі комедії. Комедії-балети.
Мольєр переміг у баталії, яку
спричинила ще «Школа дружин»:
зростання його слави зміцнило
зв'язки з королем і двором, якому
він все частіше представляв твори,
складені спеціально для свят, що
дозволяло розгорнути блискуче
та величне видовище.
Мольєр створив особливий жанр
«комедії-балету», поєднавши балет,
улюблений вид придворних розваг,
у якому сам король і його наближені
виступали, як виконавці, з комедією,
яка давала сюжетний привід для
окремих танцювальних «виходів» і
оздоблювала їх комічними
сценками.

Перша комедія-балет Мольєра —
«Нестерпні» (фр. Les fâcheux, 1661 рік)
дебютувала 17 серпня 1661 року
в палаці Во-ле-Віконт під музику
Жана-Батиста Люллі та П’єра Боша,
у декораціях Джакомо Тореллі і Шарля
Лебрена.
В Парижі її зіграли у театрі
Пале-Рояль 4 листопада 1661 року.
Твір являв собою ряд сценок, пов’язаних
простим сюжетом - юного графа, який хоче
освідчитися своїй дамі, постійно
відволікають нестерпні знайомі - вони
багатослівно переказують йому чутки,
затягують у зайві бесіди, крадучи його час
пустими розмовами. Мольєр вивів на сцену
цілий ряд комічних образів, списаних з
реальних осіб - придворних гравців,
дуелістів, пліткарів, додав їм стільки
влучних сатирично-побутових рис, що при
всій своїй простоті п'єса стала
попередницею комедії характерів, створити
яку
волів Мольєр («Нестерпні»
були поставлені ще до
«Школи дружин»).
Ілюстрація до п’єси “Нестерпні”, офорт.

Ніколя Фуке
приймає Людовика XIV
у палаці Во-Ле-Віконт.
Гравюра М. Лелуара.

Комедія була замовлена Мольєру
Ніколя Фуке, суперінтендантом фінансів,
який влаштував урочистості на честь
короля Людовика XIV у своєму
палаці Во-ле-Віконт.
Мольєр встиг написати твір за два тижні!
Але король прибув на свято похмурим він ледь нахилив голову, вітаючи Фуке, якого
давно підозрював у корупції та зловживаннях.
Сама пишність палацу і свята стала
доказом його провини.
Однак вистава Мольєра королю дуже
сподобалася. Мольєр грав тут водночас
кілька ролей – король був у захваті,
сміявся та аплодував. За його порадою
Мольєр навіть додав пізніше ще одного
персонажа, мисливця на оленів Доранта.
Для самого Фуке свято обернулися
звинуваченням у розкраданні казни.
Через тиждень його арештували і згодом
засудили до довічного ув’язнення.

Цікаво, що арешт Фуке провів знаменитий капітан мушкетерів Д’Артаньян.
Але Мольєр звеселив короля і уникнув немилості.

Ілюстрація
до п’єси “Міщанин-шляхтич”

Король був задоволений - він міг
сміятися над дворянством, яке волів
остаточно підкорити своїй волі після
перемоги над Фрондою.
Але Мольєру «Нестерпні» принесли не
лише гучний успіх, але й ненависть дворян –
його гострого пера почали боятися, жоден не
хотів стати героєм його наступної комедії.
Придворні затаїли на Мольєра образи,
чекаючи часу, коли зможуть помститися.
А поки що вони мали відвідувати театр у
почті короля та посміхатися всім жартам.

До першого типу відносяться:

- «Любов-цілителька»

(фр. L'amour médecin, 1665 рік),

Мольєр натхненно розробляв жанр
комедії-балету: «Одруження з примусу»
- «Сицилієць, або Любов
(фр. Le mariage forcé, 1664 рік) він підняв
-живописець»
на значну висоту, чудово поєднавши (фр. Le Sicilien, ou L'amour peintre, 1666 рік),
елементи фарсу і балету.
- «Пан де Пурсоньяк»
У «Принцесі Елідській»
(фр.
Monsieur
de Pourceaugnac, 1669 рік),
(фр. La princesse d'elide, 1664 рік)
він пішов іншим шляхом – додав
- «Міщанин-шляхтич»
балети до античної пасторалі.
(фр. Le bourgeois gentilhomme, 1670 рік),
Так народилися два типи комедіїбалету - фарсово-побутовий
та галантно-пасторальний.

- «Графиня д'Ескарбаньяс»

(фр. La comtesse d'escarbagnas, 1671 рік),

«Уявний хворий»

(фр. Le malade imaginaire, 1673 рік).

Сцена театру у Версалі.

Іншими були пасторальні
комедії-балети, такі як:
«Мелісерта»
(фр. Mélicerte, 1666),
«Комічна пастораль»
(фр. Pastorale comique, 1666 рік),
«Блискучі коханці»
(фр. Les amants magnifiques, 1670 рік),
«Психея»
(фр. Psyché, 1671 рік) —
написана у співпраці з Корнелем).

У цих творах Мольєр досяг певного компромісу з аристократичними смаками –
вони мали у основі античні та казково-умовні сюжети, тут існували ліричні герої
та героїні. П’єси, в цілому, мали більш штучний характер, ніж веселі комедії-балети
першого типу. В ранніх комедіях Мольєр порівняно обережно торкався соціальної
сатири і висміював, переважно, другорядні об'єкти
(лікарів-шарлатанів, нечесних судейських чиновників та різних
пройдисвітів, провінціалів, скупих стариганів та слуг), то у зрілих творах
він поцілив верхівку суспільства - дворянство і духовенство, створивши
образи лицемірів і розпусників в рясі чи у припудреній перуці.

Так виглядали балетні костюми виконавців того часу – треба
розуміти, що партії танцювали у придворних балетах сам король,
члени його родини та особливо наближені особи, тож і костюми
мали відповідати високим титулам шляхетних акторів.

Цікавим фактом є те, що хоча деякі балети
відбувалися для обмеженого товариства високих гостей, але
більшість ставилися на сценах міських палаців та залів для гри
у м’яч, які відвідували усі, хто міг дозволити собі купити квиток.
Таким чином, парижани, як це не дивовижно, мали нагоду,
прийшовши до театру, періодично споглядати на сцені свого
короля, принців, принцес та інших видатних політиків, які
танцювали для їх розваги.
За свідченнями сучасників, король зривав
неймовірні овації і збирав переповнені зали,
як сьогоднішні рок-музиканти. Він був зіркою свого
часу - навіть не зіркою, яких багато на небі, а
Сонцем, яке одне єдине зігріває світ!
Кожен його виступ здіймав несамовиту бурю –
подивитися на Його Величність у ролі Сонця чи
античного героя до залу рвався цілий натовп людей.
Вельможі готові були хоча б
стоячі дивитися цей унікальний виступ.
Король був дійсно неймовірним
танцівником, звісно, у манері XVII століття.

Він мав прекрасну поставу і вважався надзвичайно вродливим
молодим чоловіком. Фантастичні пишні костюми доповнювали
його образ.

Король Людовик XIV у
костюмі Аполона (Сонця) у 12 років.

“Балет Ночі”

Король Людовик
XIV грає Сонце у
дорослому віці.

Людовик XIV у ролі “Воїна” та “Граючого на лютні” в “Балеті Ночі”, 1653 рік.)

Мольєр та його
дружина Арманда.

Тим часом, хоча творчість Мольєра
досягла свого розквіту і він був на злеті
слави та успіху, стало зрозумілим,
що у шлюбі він не був щасливим.
Подружнє життя з Армандою майже
від самого весілля не складалося – їх
переслідували огидні чутки, первістки-сини
померли немовлятами - з усіх їх дітей
вижило єдине і кохане дитя Мольєра,
дочка Еспрі-Мадлен.
Мольєр був невтішним, але додалися
нові моральні страждання - Арманда почала
зраджувати чоловікові, фліртувала з іншими.
Вороги Мольєра дочекалися помсти – вони
зловтішалися, обзивали його "рогоносцем".
Від ревнощів і переживань він почав хворіти,
став пригніченим, дратівливим. Той, хто все
життя оспівував вільне кохання і висміював
старих чоловіків, яких дурять юні дружини,
сам опинився на місці комічного героя.
Це важко було прийняти і спочатку він
сварився з дружиною, але врешті втомився,
впав у меланхолію і попросив її хоча б на
людях приховувати свої любовні зв’язки.

Медальйони Арманди,
Мольєра та їх дочки
Еспрі-Мадлен.

Вважається, що це портрет дочки
Мольєра, Еспрі-Мадлен, роботи
художника П’єра Мінь’яра.

Будинок Арманди Бежар в Медоні (анонімний малюнок XIX століття).

Навіть
король відчув,
спілкуючись зі
своїм довіреним
камердинеромкомедіографом,
що Мольєр не
щасливий.
Від завжди
енергійного і
бадьорого автора
комедій тепер віяло
депресією, тугою та
розчаруванням.
А ще він явно був
хворим і сильно
кашляв.
Мольєр вечеряє з Людовиком XIV. Художник Жан Огюст Домінік Енгр, 1857 рік.

Людовик XIV не любив сумних облич у своєму оточенні, але і байдужим
до вірних йому людей не був. Щоб підтримати Мольєра, він замовив йому
нові п’єси, намітивши їх тематику та сюжети – доручив Мольєрові те, що
той робив найкраще. Адже творчість для митця – чудові ліки.
Мольєр радо взявся
за перо.

Мольєр
читає “Тартюфа”
у салоні Нінон де Ланкло,
художник Нікола Андре Монсіо.

Скоро з-під пера Мольєра вийшла сатирична комедія «Тартюф»
(фр. Le Tartuffe, 1664–1669 роки), яку вперше побачили у Версалі
12 травня 1664 року під назвою «Тартюф, або Лицемір» на пишному
святі «Звеселянь чарівного острова», яким король бажав висловити
почуття фаворитці Луїзі де Лавальєр. Свято тривало тиждень і було
наповнене розвагами, феєричними балами та музикою.
Комедія “Тартюф” містила 3 акти і відверто глузувала з духовенства,
яке було налаштоване проти театру і взагалі - проти світської
культури. Головним антигероєм тут був лицемір-священик.
Хоча король оцінив гумор, але вистава відразу викликала обурення
і гнів з боку «Товариства святих дарів” - впливової релігійно-політичної
організації аристократів, чиновників і духовенства, які розгледіли злу
сатиру на себе.

Мольєр вимагає зустрічі
з королем Людовиком XIV у Версалі,
художник Франсуа Фламенг.

Мольєр боровся за свій твір –
навіть звернувся до короля із проханням
про підтримку – в листі він дотепно
зазначив, що «оригінали добилися
заборони копії».
Проте король теж вважав, що митець
зайшов надто далеко – твором обурена
була навіть королева-мати, яка поважала
членів “Товариства святих дарів”, які
сповідували ортодоксальний католицизм.
Мольєр переписав п’єсу, назвав
Тартюфа Панюльфом і зробив його світською
особою. У цій редакції п'ятиактну комедію
«Ошуканець» (фр. L'imposteur) представили 5
серпня 1667 року, але відразу ж зняли зі сцени.
Лише через півтора року «Тартюф» повернувся
у 3-ій редакції.

Тартюф вже не був духовною особою розширивши цей образ ханжі, лицеміра і
наклепника, Мольєр показав його зв'язки із
судом, поліцією і двором, що значно посилило
сатиру на вади тогочасного
французького суспільства.
Твір зазвучав, як гострий памфлет.

Корнель та Мольєр.
Художник Жан-Леон
Жером, 1873 рік.
Мольєр багато
працює, грає на
сцені, іноді ставить
твори великого
Корнеля та Расіна,
які з ним охоче
співпрацюють.
У ций період, однак, прохолодними стають стосунки Мольєра з іншим талановитим
митцем – придворним композитором, суперінтендантом музики Жаном-Батистом Люллі,
якого Мольєр вважав другом і багато років спільно з ним працював над створенням
комедій-балетів та інших музичних вистав. З друзів вони поступово перетворилися
на суперників, адже Люллі не хотів більше бути у тіні Мольєра, а прагнув сам
створювати власні опери і балети, отримуючи заслужені визнання та славу.

15 лютого 1665 року на сцені Пале-Рояля була
представлена нова комедія «Дон Жуан, або
Кам'яний гість» (фр. Don Juan, ou Le festin de
pierre, 1665 рік), але після п'ятнадцятої
вистави Мольєр, побоюючись нового
скандалу, зняв її і за своє життя більше не
грав та не публікував (вперше її видали
скороченою аж у 1682 році).
У цьому творі Мольєр поцілив сатирою
вже саме дворянство. В основі сюжету була
іспанська легенда про спокусника Дона Жуана,
який зневажає закони «божі та людські».
Мольєр розвинув цю ідею, але додав нового
оригінального звучання – так Дон Жуан втілив усі
вади та побутові риси французького дворянства
XVII століття – їх хижу природу, безкарність,
честолюбство і владолюбство.
Комедія виявилася більш гострою,
ніж попередні, а образ Дона Жуана перевершив
Тартюфа своїм відвертим цинізмом. Але Дон
Жуан водночас і притягував увагу - викриваючи
його пороки, Мольєр одночасно милувався
героєм, віддаючи належне його дотепності і
Обкладинка видання 1682 року.
хоробрості.
Після виходу п’єси, на Мольєра знов обрушилася хвиля звинувачень у
безбожництві, а ворогів значно побільшало.

Обкладинка першого
видання «Мізантропа».

Час спливав, Мольєр усе частіше хворів, але
продовжував важко працювати, грати на сцені,
писати. Він втомився смішити та розважати двір,
і замислювався над новими темами, прагнув
викривати суспільні вади. У творчості він досяг
межі, перетнувши яку, хотілося говорити
з публікою про серйозні речі.
У “Тартюфі” та “Доні Жуані “ він вперше
додав драматичні моменти, але у новій п’єсі
«Мізантроп» (фр. Le Misanthrope, 1666 рік) ці
трагічні риси настільки посилилися, що майже
витіснили усе комічне. П’єса сатирично
показувала аморальність, дріб'язковість та
улесливість столичного дворянства,
продажність суду, штучний пафос багатьох
літературних творів того часу.
Так Мольєр, зацькований ворогами, відкинув
комічну маску і заговорив серйозно, навіть зі
злістю на суспільний лад.

Тепер цей твір назвали б «високою комедією»,
з її глибокими характерами і психологізмом.
Але публіка XVII століття, яка звикла до фарсів
і жартів Мольєра, не була готова до такої різкої
зміни - нова п’єса не мала успіху, її не
зрозуміли. “Мізантроп” здивував та розчарував
глядачів, а головний герой Альцест всіх
дратував та нікому не подобався своїм
надмірним сарказмом.

Біографи Мольєра зазначали, що
Ілюстрація до «Мізантропа» Мольєра,
«Мізантроп» мав і автобіографічний гравюра Л. Кара за малюнком Ф. Буше, 1734 рік.
характер, в ньому чітко віддзеркалена
була сімейна драма самого Мольєра.
Трагедія головного героя Альцеста,
чесного і прямодушного, полягала у
тому, що оточуючі не розділяли його
критичних поглядів.
У його викривальних монологах
чітко помітне було власне ставлення
Мольєра до тогочасних порядків.
Але і сам Альцест не був лише
благородним викривачем суспільних
вад, що шукав правди: з одного боку, він
представляв позитивного героя, щире
обурення якого викликало співчуття,
але з іншого боку - він сам мав цілий
ряд негативних рис, що робило його
комічним. Герой був
надто гарячкуватим, нестриманим і
нетактовним, позбавленим
відчуття міри і почуття гумору.

І свої промови цей герой звертав
до нікчемних людей, які нездатні
були його зрозуміти.

Щоб врятувати п'єсу “Мізантроп”,
Мольєр приєднав до неї успішний фарс
«Лікар з примусу» (фр. Le médécin
malgré lui, 1666 рік), де знов була
улюблена тема про лікарів-шарлатанів.
Цікаво, що він звернувся до фарсів у
зрілий період творчості, коли вже
досяг висот соціальної комедії.
У ці роки Мольєр написав такі шедеври
розважальної комедії-інтриги, як
«Пан де Пурсоньяк» і «Витівки Скапена»
(фр. Les fourberies de Scapin, 1671).
Вони були грубуваті, але дозволяли автору
навіть більше, ніж в своїх «високих» комедіях,
висміювати аристократів. Цьому сприяла
сама «плебейська» форма фарсу, що завжди
слугувала буржуазії влучною зброєю.
А ще у фарсах Мольєр розробив той тип
розумного і спритного героя-слуги, як правило
освіченого та кмітливого, який стане головним
виразником настроїв зростаючої буржуазії.
Скапен і Сбрігані є в цьому сенсі прямими
попередниками знаменитого слуги
Обкладинка першого
Фігаро П'єра Бомарше.
видання «Витівки Скапена», 1671 рік.

Далі Мольєр націлив вістря сатири і на буржуа,
що воліли наслідувати аристократію і поріднитися
з нею. Такі шлюби іноді траплялися - розорені дворяни
одружувалися з багатими буржуа, щоб поліпшити
фінансові справи. Цю тему Мольєр підняв у «Жоржі
Дандені» (фр. George Dandin, 1668) і у «Міщанинішляхтичі» (фр. Le Bourgeois gentilhomme) . Перша
комедія мала «мандрівний» сюжет про багатого
«вискочку» (parvenu) із селян, що одружився із збіднілою
аристократкою, яка відкрито його зневажає.
Ще гостріше розкрита та ж тема в «Міщанині-шляхтичі»,
одній з найблискучіших комедій-балетів Мольєра, де він
досяг віртуозної легкості у діалогах. Ця комедія найзліша сатира Мольєра на буржуазію, що наслідує
дворянство. Він не шкодував фарб для сатиричного
зображення буржуа Журдена, який лізе щосили у
дворянство і приятелює із збіднілими аристократами, які
з нього глузують.

У наступній комедії «Скупий» (фр. L'avare, 1668),
написаної під впливом сюжета Плавта, Мольєр майстерно
змалював огидний образ скнари, у
якого пристрасть до накопичення, специфічна
для багатих людей, набула патологічного
Ескіз костюму для ролі Журдена,
характеру і замінили всі людські почуття.

героя п’єси “Міщанин-шляхтич”,
XIX століття.

Малюнок Жана-Мішеля
Моро Молодшого до п’єси
“Вчені жінки”, 1986 рік.

Проблемам сім’ї та шлюбу присвячена
комедія «Вчені жінки» (фр. Les femmes
savantes, 1672), в якій об'єктом сатири стали
дами, що захоплюються науками й
нехтують сімейними обов’язками.
До ідеї жіночого рівноправ'я у XVII
столітті було ще далеко. Написати
цей твір автора спонукали також і
власні сімейні негаразди.
Портрет
Жана –Батиста Люллі,
художник Ніколя Мін’яр,
1660-1670 роки)

Тим часом, композитор Жан-Батист Люллі, наніс
театрам болісний удар – він домігся у короля права
контролювати усю музику королівства – тепер жоден
театр не міг використовувати його твори без дозволу.
Це руйнувало комедії-балети Мольєра, невід’ємною
частиною яких була музика Люллі - по суті, це
позбавляло Мольєра прав на його ж твори.

Мольєр все сильніше хворів,
постійний кашель заважав грати
на сцені – це була погана ознака.
Побоюючись лікарів, він
займався самолікуванням і, як
потім виявилося, навіть купував різні
ярмаркові “ліки від усіх хвороб”. Його
особистий лікар, єдиний, якому він
довіряв, радив пити тепле молоко,
вмовляв покинути сцену. Ніколя Буало,
друг і видатний поет, також радив
обмежитися драматургією, але більше
не вивертати душу на сцені та
поберегти легені.

Мольєр послухався, купив гарний
заміський будинок і поїхав відпочити –
тут йому дійсно стало краще на лоні
природи. Він пив молоко, приймав
друзів – Буало і Шапеля.
Але тільки він повернувся до
столиці, йому знов погіршало.

Вже зовсім хворий на
«Уявний хворий» на сцені Версаля, гравюра XVII століття.
туберкульоз, який в ті часи був
невиліковним, Мольєр написав
свою останню яскраву комедію
«Уявний хворий»
фр. Le malade imaginaire, 1673).
Цього разу він сміявся майже над
собою, оточеним ліками та лікарями.
У комедії герой Арган надмірно,
піклувався про своє здоров’я,
вишукуючи у себе ознаки різних
хвороб та постійно уявляючи себе
хворим. У результаті, нещасний
став іграшкою лікарів-шарлатанів.
Презирство Мольєра до лікарів,
проходило крізь всю його творчість, і
мало під собою основу – варто лише
згадати якого рівня була тодішня
медицина. Мольєр нападав
на шарлатанів-лікарів, як і
на інших псевдовчених.
Ця комедія, на диво, була одним з
найвеселіших творів Мольєра.
Мольєр у ролі Аргана
у оточенні лікарів,
естамп XVII століття.

На жаль, 17 лютого 1673 року, вже на 4-й виставі ”Уявний хворий”
Мольєрові, що грав роль головного героя Аргана, стало погано
прямо на сцені – у нього відкрилось кровохаркання й він не
дограв роль. Ще зранку Арманда вмовляла чоловіка залишитися
вдома – йому вже було зле, але Мольєр не погодився.

Хворого перенесли додому
і через декілька годин він
помер.
Була ніч, знайомого лікаря
у місті не було, а інші –
відмовилися прийти до того,
хто над ними насміхався.
Священика також шукали
довго, тож Мольєр пішов у
вічність, не встигнувши
сповідатися та відректися
від грішної професії
актора, як тоді
вважалося.

Паризький архієпископ заборонив
ховати, грішника, який помер без каяття,
на освяченій землі за християнськими
звичаями і відмінив цю заборону лише
за наказом короля Людовика XIV.
Дружина Мольєра Арманда лише
на четверту добу добилася цього
дозволу від короля. Вважають, що
короля смерть Мольєра, який довгий
час розважав його, дійсно засмутила,
але на той час король вже рідко
відвідував театр, віддаючи перевагу
трагедіям і операм.
У старшому віці Людовик XIV змінив
спосіб життя і полишив розваги
юності.
Найвидатнішого драматурга Франції поховали вночі, без
обрядів, за огорожею кладовища, де ховали самовбивць.
Віддати останню шану улюбленому актору та драматургу зібралося
кілька тисяч людей «простого люду», але жодного представника
вищого світу на церемонії не було.

У 1792 році революціонери
перенесли рештки Мольєра до
музею французьких пам'ятників,
а у 1817 році його перепоховали
на Пер-Лашез. Однак, як пише
Булгаков: «коли під час Великої
революції, з'явилися комісари
для того, щоб відрити тіло
Жана-Батіста Мольєра і
перенести до мавзолею, ніхто
місце його поховання з точністю
вказати не міг. І хоча чиїсь
останки і вирили, і уклали у
мавзолей, ніхто не може сказати
з упевненістю, що це останки
Мольєра… »

Поет Жан де Лафонтен
був одним із близьких друзів
Мольєра, тому цілком
закономірно, що могили їх
розташували на Пер-Лашез
поруч, зараз вони навіть
перебувають в одній огорожі.

Сцена театру
«Комеді Франсез».

Хоча йому не віддали
належної останньої
шани, але ім'я Мольєра
увійшло до історії театру,
як ім'я засновника
французького сценічного
реалізму.
Академічний театр Франції
«Комеді Франсез» сьогодні
неофіційно називають «Будинком
Мольєра».

Після смерті Мольєра його трупа «Пале-Рояль» увійшла до складу
театру «Маре» і через те, що чисельність акторів зросла, театр
переїхав до нового приміщення в готелі «Генего». Успіху театр не досяг:
конкуренція з іншими театрами лише погіршувала справи. Врешті керівництво
«Бургундського готелю» запропонувало театру «Маре» об’єднатися у один
колектив. Пропозицію прийняли - у результаті
цього злиття і виник знаменитий театр «Комедії Франсез».

Творчість Мольєра мала величезний вплив
на світове театральне мистецтво.
Під знаком Мольєра розвивалася комедія
Франції XVIII-XIX століть, на його п’єси
орієнтувалися творці розважальних комедій
і сатирики. Вплив «високої» комедій Мольєра
зазнала світська побутова і моральносентиментальна комедії.
Виник новий жанр буржуазної драми,
підготовлений комедіями моралі Мольєра, які
серйозно розробляли проблеми буржуазної сім'ї,
шлюбу, дітей. Зі школи Мольєра вийшов і
знаменитий творець «Одруження Фігаро»
Бомарше, гідний наступник Мольєра в галузі
соціально-сатиричної комедії.
Перевірений часом, творчий спадок Мольєра
живе і продовжує веселити на сучасній сцені.

Не менш плідним був вплив Мольєра і за межами Франції,
причому у різних європейських країнах переклади його
творів стали потужним стимулом для створення
національної комедії. Так було в Англії, Німеччині,
Данії, Іспанії.

5 комедій Мольєра
переклав українською
мовою Володимир
Іванович Самійленко відомий український поетлірик, сатирик, драматург
і перекладач.

Серед його робіт
особливо вирізняється
переклад «Тартюфа»
від 1901 року.

Цікаві факти:
• Паризька вулиця 1-го
міського округу носить ім'я
Мольєра з 1867 року. На
перетині вулиць Мольєра та
Рішельє стоїть знаменитий
пам’ятник “Фонтан
Мольєра”.

• На честь Мольєра названий
кратер на Меркурії.
• Іменем Мольєра названа
головна театральна премія
Франції - La cérémonie des
Molières, існуюча з
1987 року.

Найвідоміші
твори Мольєра:

Перше видання творів Мольєра здійснили його друзі Шарль Варле
Лагранж і Вино в 1682 році. Перший том всіх п'єс Мольєра
англійською мовою видано Вотсом Джоном у 1739 році.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

П'єси, що збереглися до наших днів:
Ревнощі Барбульє, фарс (1653 рік)
Літаючий лікар, фарс (1653 рік)
Зайдиголова, або Все не до ладу (1655 рік)
Любовна досада, комедія (1656 рік)
Смішні манірниціі, комедія (1659 рік)
Сганарель, або Уявний рогоносець, комедія
(1660 рік)
Дон Гарсіа Наварський, або Ревнивий принц,
комедія (1661 рік)
Школа чоловіків, комедія (1661 рік)
Нестерпні, комедія (1661 рік)
Школа дружин, комедія (1662 рік)
Критика «Школи дружин», комедія (1663 рік)
Версальський експромт (1663 рік)
«Шлюб з примусу» (1664 рік)
Принцеса Еліди, галантна комедія (1664 рік )
«Тартюф» (1664 рік)
«Дон Жуан» (1665 рік)
Любов-цілителька, комедія (1665 рік)
Мізантроп, комедія (1666 рік)
Лікар мимоволі, комедія (1666 рік)

• Мелісерта, пасторальна комедія
(1666 рік, не закінчена)
• Комічна пастораль (1667 рік )
• Сицилієць, або Любов-живописець,
комедія (1667 рік)
• Амфітріон, комедія (1668 рік)
• Жорж Данден, або Обдурений чоловік,
комедія (1668 рік)
• Скупий, комедія (1668 рік)
• Пан де Пурсоньяк, балет-комедія (1669 рік)
• Блискучі коханці, комедія (1670 рік)
• «Міщанин-шляхтич» (1670 рік)
• Психея, балет-трагедія (1671 рік ,
у співпраці з Філіпом Кіно і П'єром
Корнелем)
• Витівки Скапена, фарс-комедія (1671 рік)
• Графиня д'Ескарбанья, комедія (1671 рік)
• Вчені жінки, комедія (1672 рік)
• Удаваний хворий (1673 рік).

Екранізації творів Мольєра:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

1925 - «Тартюф», реж. Фрідріх Вільгельм Мурнау, в ролях - Герман Піха, Роза Валетті;
1941 - «Школа дружин», реж. Макс Офюльс, в головних ролях - Луї Жуве, Мадлен
Озері;
1965 - «Дон Жуан», реж. Марсель Блюваль, в головних ролях - Мішель Пікколі, Клод
Брассер, Анук Ферьяк;
1973 - «Скупий», телеспектакль, реж. Рене Люко, в головних ролях - Мішель Омон,
Франсіс Юстер, Ізабель Аджані;
1973 - «Школа дружин», реж. Раймон Руло, в головних ролях - Ізабель Аджані, Бернар
Бліє, Жерар Лартіго, Робер Рембо;
1979 - «Скупий», реж. Жан Жиро і Луї де Фюнес, в головних ролях - Луї де Фюнес,
Мішель Галабрю, Франк Давид, Анн Кодрі;
1980 - «Уявний хворий», реж. Леонід Нечаєв, в головних ролях - Олег Єфремов,
Наталя Гундарєва, Анатолій Ромашин, Тетяна Васильєва, Ролан Биков, Станіслав
Садальський;
1984 - «Мольєр». Великобританія. Біографічний фільм за п'єсою М.Булгакова «Кабала
святош»;
1984 – “Витівки Скапена”, реж. , в головних ролях – Арчіл Гоміашвілі, Леван Абашидзе;
1989 - «Тартюф», телеспектакль, реж. Анатолій Ефрос, в головних ролях - Станіслав
Любшин, Олександр Калягін, Анастасія Вертинська;
1990 - «Скупий», реж. Тоніно Черви, в головних ролях - Альберто Сордо і ін.;
1992 - «Тартюф», реж. Ян Фрід, в головних ролях - Михайло Боярський, Ігор Дмитрієв,
Ірина Муравйова, Анна Самохіна, Ігор Скляр, Владислав Стржельчик, Лариса
Удовиченко;
1997 - «Дон Жуан», реж. Жак Вебер, в головних ролях - Жак Вебер, Мішель Бужена,
Еммануель Беар, Пенелопа Крус;
2006 - «Скупий», реж. Крістіан де Шалон, в головних ролях - Мішель Серро, Сиріл
Тувнен, Луїза Моно, Жаки Беруаер.

У 2007 році вийшов також фільм «Мольєр» режисера Лорана Тірара,
в головних ролях зіграли Ромен Дюріс, Фабріс Лукині, Лаура Моранте.
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