
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μολιέρος (γαιιηθά: Molière –
 Κνιηέξ, θαλνληθό όλνκα Jean-
Baptiste Poquelin – Εαλ-Κπαηίζη 
Πνθιέλ, Παξίζη 15 Ηαλνπαξίνπ 1622 - 
Παξίζη 17 Φεβξνπαξίνπ 1673) 
ήηαλ Γάιινο ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, 
δηεπζπληήο ζεάηξνπ θαη εζνπνηόο. Οη 
Γάιινη ηνλ ζεσξνύλ σο ηνλ θαιύηεξν 
θιαζζηθό πνηεηή ηνπο. Κπόξεζε θαη 
έθεξε ηελ θσκσδία ζε ίζε ζέζε κε 
ηελ ηξαγσδία, θαη απηό είλαη ην 
κεγαιύηεξν θαηόξζσκά ηνπ. Αλήθε 
ζην θαιιηηερληθό θίλεκα 
ηνπ θιαζηθηζκνύ. 
 
Παιδική ηλικία και περιπλανήζεις 

Ο Κνιηέξνο ήηαλ ν κεγαιύηεξνο γηνο ελόο έκπνξνπ πθαζκάησλ ζην Παξίζη, ν 
νπνίνο έγηλε ην 1631 βαζηιηθόο δηαθνζκεηήο. Έηζη, ν παηέξαο ηνπ Κνιηέξνπ ηνλ 
πξνόξηδε λα γίλεη ζαιακεπόινο ηνπ βαζηιηά. Φνίηεζε ζε έλα Ηεζνπεηηθό θνιέγην 
ζην Παξίζη. Τελ πξώηε ηνπ επαθή κε ην ζέαηξν ηελ έθαλε καδί κε ηνλ παππνύ 
ηνπ, ν νπνίνο αγαπνύζε ην ζέαηξν.   

Σηα 16 ηνπ ρξόληα έθπγε λα ζπνπδάζεη λνκηθή ζηελ Οξιεάλε. Όηαλ επέζηξεςε 
ζην Παξίζη έγηλε δηθεγόξνο. Τν 1642 γλώξηζε κία εζνπνηό, ηελ Καληιέλ Κπεδάξ 
(Madeleine Bejart), ε νπνία ελίζρπζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν. Ο παηέξαο 
ηνπ όκσο ήηαλ αληίζεηνο πξνο ην ζέαηξν. Έηζη, ην 1643 ν Κνιηέξνο 
αλαγθάζηεθε λα παξαηήζεη ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ θαη ίδξπζε καδί κε ηνπο 
αδεξθνύο ηεο εξσκέλεο ηνπ θαη καδί κε κεξηθνύο άιινπο θσκηθνύο έλαλ 
ζεαηξηθό ζίαζν. Απηόο ν ζίαζνο κεηά από ηηο πξώηεο απνηπρίεο (είρε θαηαιήμεη 
θαη ζε ρξενθνπία γηα κηα ζηηγκή) άξρηζε λα παξνπζηάδεη επηηπρίεο ζηελ Γπηηθή 
θαη ζηελ Λόηηα Γαιιία. Ο Κνιηέξνο όκσο άξρηζε κόιηο ην 1665 λα γξάθεη δηθά 
ηνπ ζεαηξηθά έξγα. 

 

Επιζηροθή ζηο Παρίζι και πρώηες 

επιηστίες 

Τν 1658 ν Κνιηέξνο επέζηξεςε ζην Παξίζη 
θαη άξρηζε λα έρεη επαθέο κε ηνλ αδεξθό 
ηνπ βαζηιηά Ινπδνβίθνπ ΗΓ΄. Πξνζθιήζεθε 
λα παξνπζηάζεη κεξηθά έξγα ζηελ βαζηιηθή 
απιή. Τελ ίδηα πεξίνδν άξρηζε λα γίλεηαη 
ζηγά ζηγά δηάζεκνο. Τν 1659 εκθαλίζηεθε 
ην έξγν ηνπ"Οη γεινίεο θνκςέο θπξίεο", ην 
νπνίν έθαλε ζξαύζε θαη θέξδηζε ακέζσο ηελ 
εκπηζηνζύλε ηνπ βαζηιηά. 

Ζ επόκελε πνιύ κεγάιε επηηπρία ήηαλ 
ην 1662 ην ζεαηξηθό έξγν "Τν ζρνιείν ησλ 
γπλαηθώλ". Ο βαζηιηάο, βιέπνληαο ηελ 
κεγάιε επηηπρία ηνπ Κνιηέξνπ, άξρηζε λα 
ηνλ εληζρύεη νηθνλνκηθά.  

 

Επγαζία μαθηηών ηος Γ4  

Σσ. έηορ 2013-14 

επιμέλεια: Αλεξάνδπα Σηπάηη 
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Σηε ζεαηξηθή θσκσδία «Ταξηνύθνο» ή ν 
απαηεώλαο(Tartuffe, ou l'Imposteur), κε ηεξάζηηα 
επηηπρία, αζρνιήζεθε  κε ην ζέκα ηεο ππνθξηζίαο. 
Σηα ηέιε ηνπ 1664, κεηά ηελ πξώηε απαγόξεπζε 
ηνπ Ταξηνύθνπ, ζπλέγξαςε ηνλ Γνλ Ενπάλ, κία 
θσκσδία κε ζέκα έλαλ αξηζηνθξάηε απαηεώλα 
γπλαηθώλ, πνπ ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηελ θόιαζε. 
Τνλ Ηνύλην ηνπ 1666 Κνιηέξνο εμέδσζε ηελ 
θσκσδία Ο Κηζάλζξσπνο (Le Misanthrope), κία 
ζάηηξα ζρεηηθά κε ηελ ππνθξηηηθή επγέλεηα θαη ηελ 
αλέληηκε θνιαθεία ζηελ βαζηιηθή απιή αιιά θαη 
ζηα ζαιόληα ηνπ Παξηζηνύ. Ο Κνιηέξνο αξλήζεθε 
λα εληαρζεί ζηε δσή ηεο βαζηιηθήο απιήο, όπνπ 
θπξηαξρνύζε ην ςεύδνο, ε ππνθξηζία, νη ίληξηγθεο 
θαη ε θνιαθεία. 

 
Τα ηελεσηαία τρόνια  

Τν 1668, κεηά ηελ δεύηεξε απαγόξεπζε ηνπ 
Ταξηνύθνπ, ν Κνιηέξνο γηα πξώηε θνξά εμέθξαζε 
ήπηα θξηηηθή ζηνλ πξνζηάηε ηνπ θαη καηθήλα ηνπ 
ζεάηξνπ βαζηιηά Ινπδνβίθνπ ΗΓ΄, ζην έξγν 
ηνπ Ακθηηξύσλαο (Amphitryon). 

 

Ο θάναηος  

Κηα από ηηο πην γλσζηέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ Κνιηέξνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία ηνπ ε νπνία 
έγηλε ζξύινο. Ο Κνιηέξνο δελ πέζαλε, όπσο πηζηεύεηαη, πάλσ ζηε ζθελή. Θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο» θαηέξξεπζε ζηελ ζθελή 
βήρνληαο θαη αηκνξξαγώληαο θαη παξά ηηο πηέζεηο ηνπ βαζηιηά Ινπδνβίθνπ XIV γηα 
μεθνύξαζε, εθείλνο ζπλέρηζε λα παίδεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ. Ύζηεξα από απηό 
θαηέξξεπζε μαλά έρνληαο κεγαιύηεξε αηκνξξαγία απηή ηε θνξά θαη πέζαλε ιίγεο ώξεο 
αξγόηεξα ζην ζπίηη ηνπ. Δληαθηάζηεθε ρσξίο ρξηζηηαληθή θεδεία θαη όληαο εζνπνηόο 
απαγνξεπόηαλ εθ λόκνπ λα ηαθεί ζην ηεξό ρώκα ελόο λεθξνηαθείνπ. Ζ ζύδπγόο ηνπ 
δήηεζε από ην βαζηιηά Ινπδνβίθν XIV λα επηηξέςεη κηα απιή ηειεηή αξγά ηε λύρηα. 
Δθείλνο δέρηεθε θαη ν Κνιηέξνο ηνπνζεηήζεθε ζην κέξνο ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ 
πξννξηδόηαλ γηα ηα αβάπηηζηα βξέθε. Σε εθείλε ηελ κπζηηθή θεδεία παξαβξέζεθαλ πάλσ 
από 800 άηνκα. Τν 1792 ηα νζηά ηνπ κεηαθέξζεθαλ ζην κνπζείν κλεκείσλ ηεο Γαιιίαο 
θαη ην 1817 κεηαθέξζεθαλ ζην λεθξνηαθείν Le Père Lachaise. Ιέγεηαη πσο ηε λύρηα πνπ 
πέζαλε, ν Κνιηέξνο θνξνύζε πξάζηλα ξνύρα θαη έθηνηε ππάξρεη ε πξνθαηάιεςε πσο ην 
πξάζηλν ρξώκα θέξλεη θαθνηπρία ζηνπο εζνπνηνύο. 
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Έργα ηοσ Μολιέροσ μεηαθραζμένα ζηα Ελληνικά 

 Ο αζπιιόγηζηνο ― Ση.Φσηηάδεο (Θέαηξν 1965) 

 Σρνιείν γπλαηθώλ ― Θώζηαο Βάξλαιεο ("Θέδξνο") 

 Ο Ταξηνύθνο ― Η.Θνθθηλάθεο, 1815 – 

    Η.Σθπιίηζεο, 1851 -  Θξαζύβ.Σηαύξνπ –  

     Γ.Σεκεξηώηεο - Α.Αιεμάθεο ("Γσδώλε") 

 Γνλ Ενπάλ ― Παληειήο Πξεβειάθεο (Θέαηξν 1966) 

 Ο κηζάλζξσπνο ― Η.Σθπιίηζεο - Θώζηαο Βάξλαιεο ("Θέδξνο") 

 Γηαηξόο κε ην ζηαληό ― Γηάλλεο Καγθιήο ("Γσξηθόο") 

 Ο θηιάξγπξνο ― κεηάθξαζε/δηαζθεπή Θσλζηαληίλνο Οηθνλόκνο ν εμ Οηθνλόκσλ σο Ο 
Δμεληαβειώλεο, 1816 ("Δξκήο", 1987) - Η.Σθπιίηζεο - Ιέσλ Θνπθνύιαο - Γ.Σεκεξηώηεο 

 Ο αξρνληνρσξηάηεο ― Γ.Λ.Πνιίηεο ("Γσδώλε") 

 Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο ― Ησάλλεο Πνιέκεο - Λ.Χαξηνπιάξεο  ("Γσδώλε") 

 


