
М ОЛИЕР

Живот и творчество



Ранни години

Жан-Батист Поклен (Молиер) е роден 
в Париж на 13 или 14 януари 1622 г. като 
първороден син в семейството на Мари 
Кресе и Жан Поклен. Баща му 
произхожда от род на търговци - 
тапицери, чиято състоятелност стига 
дотам, че бащата на Молиер купува 
титлата придворен тапицер и я завещава 
на сина си.



Завършва Клермонския 
колеж и заминава 
за Орлеан, за да следва 
право. Работи като 
юрист. След кратка и 
неуспешна адвокатска 
кариера основава свой 
театър.

След неуспешен опит 
за създаване на трупа 
той е затрупан в 
дългове, като тогава 
решава да смени 
фамилното си име от 
Поклен на Молиер, за 
да спести срама на 
баща си. Все пак той 
не се отчайва и отново 
се присъединява към 
пътуващ театър 
години по-късно.



Парижки период
През 1650 г. той става директор на пътуващ 

театър, който се утвърждава и през 1658 г. се 
установява в Париж. 

Трупата на Молиер получава разрешение да 
изнесе спектакъл в присъствието на краля и 
неговия брат. Молиер представя фарса си 
“Влюбеният доктор” и успехът надминава всички 
очаквания, а трупата получава разрешението да 
играе на сцената на придворния театър “Пти 
Бурбон” до 1661 г., след което се мести в Пале 
Роял.



 Молиер е 
едновременно 
драматург, режисьор и 
актьор. 
Покровителстван е  от 
Луи XIV, а от 1665 г. е и 
кралски комедиограф. 
Създава общо 42 пиеси. 
Умира на 17 
февруари 1673 в Париж 
на 51-годишна възраст.



Личен живот
Има брак с Арманда 

Бежар, но същевременно 
има връзка с Мадлен Бежар, 
която е сестра или майка на 
Арманда. 

Молиер страда 
от туберкулоза, от която най-
вероятно се заразява по 
време на престоя си в 
затвора.



Последната му 
комедия е “Мнимият 
болен”, в която 
припада два пъти, 
преди да бъде 
пренесен вкъщи, 
където умира в  
разцвета на 
творческите си сили.



Жан-Батист Поклен оставя над 31 пиеси, повечето 
написани през парижкия му период. Той има и два 
жанрови експеримента - комедии балет – „Господин 
дьо Пурсоняк” и „Великолепните влюбени”.

Най-известната му комедия обаче си остава 
„Тартюф”, която се играе и до днес в театрите по 
света.



Католическото духовенство, 
което Молиер ненавижда и 
осмива, отказва да даде 
разрешение за 
погребението му. Все пак с 
помощта на Арманда и 
краля погребват Молиер 
късно вечерта без служба 
зад гробищната стена.

През 1817 г. останките му 
тържествено са пренесени 
в парижкото гробище Пер 
Лашез в близост до тези на 
Лафонтен.





Творчеството на М олиер

Фарс (комедия на 
интригата)
 “Сганарел” (1660 г.)
 “По неволя доктор” 

(1666 г.)
 “Мнимият болен”;



Комедии на 
характера
 “Мизантроп” 

(1666 г.)
 “Тартюф” 

(1664 г.)
 “Дон Жуан” 

(1665 г.)
 “Скъперникът” 

(1668 г.) и др.



Комедии на 
нравите
 “Училище за 

мъже” (1661 г.)
 “Училище за жени” 

(1662 г.)
 “Буржоата 

благородник” 
(1670 г.)

 “Смешните 
фантазьорки” и 
др.;



«Тартюф » (1664 г.)



Главни действащи лица в 
„Тартюф“



Оргон - съпруг на 
Елмира

Елмира - жена на 
Оргон

Клеант - шурей на 
Оргон
Госпожа Пернел - 
майка на Оргон
Дамис - син на Оргон
Мариана - дъщеря на 
Оргон и любима на 
Валер 
Валер - любим на 
Мариана

Тартюф - лицемерен 
набожник
Дорина - придружница 
на Мариана
Г-н Лоял - полицай
Флипот - слугиня на 
госпожа Пернел
Лоран-слуга на Тартюф 
и измамник като 
господаря си



 Основни конф ликт и

 Конфликтът, 
свързан с 
действията на 
измамника Тартюф, 
насочени съзнателно 
срещу семейството 
като междучовешки 
отношения и 
материално 
притежание.

 Конфликтът, свързан 
 с действията на 
заслепения в 
доверието си към 
Тартюф Оргон, 
насочени 
несъзнателно срещу 
семейството.



 Конфликт 
между Дорина и 
Тартюф

 Конфликт 
между 
привърженицит
е на Дорина и 
привърженицит
е на Тартюф.



Театралната зала от времето 
на М олиер



Облеклото на благородниците 
от времето на М олиер



Различните театрални 
превъплъщ ения на Тартю ф



Илюстрации на „Тартюф “



Оргон и Тартю ф



Дорина и Тартю ф



Елмира и Тартю ф



Тартю ф , Елмира и Оргон



Валер, М ариана и Дорина



КРАЙ
Изготвила: Ивона Петкова, 10 б 
клас
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