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МОЛИЈЕР
(1622–1673)

400 година од рођења

Библиотека Матице српске 

Електронски каталог изложбе број 321

Нови Сад

1−31. март 2022. 



ИЗЛОЖБЕ У БМС У 2022.

• (319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења

• (320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра Великог Захарије Орфелина (Венеција, 1772)

• (321) 1–31. март: Молијер (1622−1673) ‒ 400 година од рођења

• (322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља:

470 година Четворојеванђеља београдског (Београд, 1552);

460 година Четворојеванђеља мркшиначког (манастир Мркшина црква, 1562)

• (323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења

• (324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења

• (325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847−1908) – 175 година од рођења

• (326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења

• (327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) – 100 година од рођења

• (328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења

• (329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба Причте илити по

простому пословице Јована Мушкатировића (Беч, 1787)

• (330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра (1547−1616) – 475 година од

рођења



Библиотека Матице српске је на основу грађе из 

својих збирки приредила изложбу поводом 400 година 

од рођења француског комедиографа Молијера.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела 

и литературе са сигнатурама.



Скенирање, снимање и обрада фотографија

Софија Ђурђевић

Мирка Свркота

МОЛИЈЕР

(1622–1673)

400 година од рођења

Аутори 

Соња Ивановић

Даниела Кермеци

Уредник 

Селимир Радуловић



• Жан Батист Поклен (Jean-Baptiste Poquelin), познатији као

Молијер, рођен је 15. јануара 1622. у Паризу. Син је Жана Поклена

(Jean Poquelin) и Мари Кресе (Marie Cressé). Потиче из богате,

занатлијске породице тапетара. Његов отац Жан Поклен био је

дворски тапетар и имао је титулу краљевског собара (valet de

chambre du roi).

• Са десет година остаје без мајке. Школовао се код језуита у

Колежу де Клермон (Collège de Clermont) где је добро научио

латински и грчки језик и где је стекао класично образовање.

Пјер Мињар, Молијер



• Након школовања у Колежу, учио је за

адвоката на Универзитету у Орлeану, али

будући да га правничка каријера није

занимала окреће се позоришту.

• Године 1643. заједно са глумицом

Мадленом Бежар (Madelaine de Béjart)

оснива „Славно позориште” (L’Illustre

Théâtre) које ће након две године престати

с радом због накупљених дугова. Дугове је

највероватније платио његов отац. Након

тога напушта Париз на дужи временски

период и почиње да користи свој

псеудоним – Молијер.
Мадлена Бежар



С III 13140

• У време Луја XIV глумце више нису

омаловажавали, али и даље су били на

лошем гласу и нису смели бити сахрањени

на светом тлу.



• У јесен 1645. Молијер одлази на

позоришну турнеју по провинцији.

Пуних тринаест година играће

представе по целој Француској. У

почетку је наступао у трупи Шарла

Дифрена (Charles Dufresne), а

касније је основао и своју трупу,

која је била веома успешна и коју

је спонзорисао Филип I, војвода од

Орлеана.

Ба I 789



• У то доба позоришта која су поседовала сопствени репертоар била су

више цењена. Молијер се латио пера и почео је да пише своја прва

драмска дела – дивертисмане (divertissements), односно фарсе. За

разлику од средњовековног жанра, његове фарсе су биле у прози и

ослањале су се на глумачку импровизацију. Умногоме је био под

утицајем италијанске комедије дел арте (comedie dell’arte). Велики

број ових дела је изгубљен. Познати су називи сличних кратких комада

које је приказао у Паризу, по повратку из провинције 1658. Реч је о

делима Заљубљени лекар (Le Docteur amoureux), Лекар педант (Le

Docteur pédant), Скупљач прућа (Le Fagotier), Препрередни трапавко

(Le Fin lourdaud) и др. Ова дела нису била по много чему оригинална.

Комичан утисак нису остављале рече, већ лакрдијашке радње и имале

су народни карактер.

Ба I 789



Ба I 789

Потписи глумаца „Славног позоришта”



• Прва права комедија коју је

написао звала се Ветропир или Све

у своје време (L’Étourdi ou les

Contretemps, 1655) и приказана је у

Лиону. Годину дана касније

приказује своју другу комедију под

називом Љубавна размирица (Le

dépit amoureux, 1656). Садржај обе

комедије позајмљен је из

италијанских комедија, али их је

Молијер темељно прерадио.

• 24. октобра 1658. Молијерова

трупа први пут наступа пред

двором изводећи комад Заљубљени

лекар (Le Docteur amoureux) са

Молијером у главној улози. Краљу

се допала представа те он трупи

ставља на располагање просторије

дворског позоришта Пти Бурбон

(Petit-Bourbon).

Ба I 789



• 18. новембра 1659. Молијер наступа с новом

комедијом – Смешне прециозе (Les Précieuses

ridicules). У овој једночинки у прози приказао је

смешне црте каћиперства код аристократа. Накратко је

била забрањена, али врло брзо, по краљевом наређењу,

наставља са играњем.

• Наредне године настаје комедија у стиховима Зганарел

или Умишљени рогоња (Sganarelle ou le Cocu

imaginaire, 1660). Молијер глуми љубоморног мужа

Зганарела, комичну личност која ће се наћи у шест

Молијерових комада из шездесетих година. Представа

је имала огроман успех. Краљ га све чешће позива на

двор.

Ба I 789



• Након што су Пти Бурбон срушили Молијерови

непријатељи, под изговором проширења Лувра, краљ му

даје на коришћење зграду позоришта Пале Роајал (Palais

Royal). У новим просторијама трупа ће наступати све до

Молијерове смрти.

• На новој сцени изводи представу Дон Гарсија Наварски

или Љубоморни принц (Dom Garcie de Navarre ou le

Prince jaloux, 1661). У овом комаду се на озбиљан начин

бави темом љубоморе, а за јунаке узима праве шпанске

аристократе. Комедија је имала успеха на двору, али не и

пред обичном публиком. На исту тему ће се вратити

касније у Мизантропу, у коме је искористио многе

стихове из дела Дон Гарсија.

Ба I 789



• Комедија Школа за мужеве (L’école des maris, 1661)

стекла је велику популарност. У њој је осликао

сукоб два погледа на свет – назадног,

средњовековног и новог, просвећеног. Представник

првог је лик Зганарела, а другог лик Ариста.

Молијер усваја начела Гасендијеве етике и тврдњу

да „човек може бити срећан само када следи

природу”. Молијер у својим делима разобличава све

назадне аспекте француског друштва друге

половине XVII века.

• Исте године изводи свој нови комад Гњаватори (Les

Fâcheux). У њему је по први пут сјединио комедију

нарави са балетом и створио нови жанр – комедију-

балет. Била је написана за свечану представу коју је

давао министар финансија Фуке (Fouquet) у свом

замку Во (Vaux).
Ба I 789



• 20. фебруара 1662. Молијер се жени Армандом Бежар

(Armande Béjart), млађом сестром Мадлене Бежар.

Арманда Бежар 



• Исте године пише комедију Школа за жене (L’école

des femmes, 1662) која је имала највећи сценски

успех. У овом комаду ликови су психолошки

продубљенији. Молијер се још више приближио

правилима класицизма. Имала је пет чинова и он је

коначно изашао из категорије писаца фарси. Боало

је пишући о Молијеру истакао филозофску дубину

његових комедија.

Ба I 789



• Овим комадом стекао је много непријатеља од којих су

га неки отворено нападали. Молијер је као одговор

написао Критику Школе за жене (La critique de

L’école des femmes, 1663), дело у коме је на суптилан

начин исмејао своје противнике. Осим ове комедије,

написао је и Версајску импровизацију (L’Impromptu de

Versailles, 1663) где он и глумци из његове трупе

наступају под својим личним именима, задржавајући

своје особине, што је делу дало документарни

карактер.

Ба I 789



• Краљ се није обазирао на сплетке против Молијера. Године

1664. крстио је његовог сина. Веза Молијера са двором

постаје још чвршћа. Прву дворску комедију-балет Брак на

силу (Le Mariage forcé, 1664 ) написао је за карневалску

представу у дворцу Лувру. У њој је по први пут објединио

комедију, балет и музику. Балетске и вокалне тачке биле су

саставни део радње.

Ба I 789



• Митолошке теме, које су биле својствене дворским

круговима, унео је у дело Елидска принцеза (La Princesse

d’Élide, 1664) које је написао по краљевој поруџбини за

версајске свечаности „Уживања чаробног острва” (Les

Plaisirs de l’île enchantée).

• Исте године Молијер приказује краљу прва три чина

Тартифа (Tartuffe, 1664). Будући да је у делу кроз лик

свештеника Тартифа исмејано „Друштво свете тајне

причешћа” на чијем челу је била краљица мајка, дело је

одмах забрањено.

РТкФр I 44/2



• Упркос забрани, Молијер је наставио да ради на овом

комаду придодавши му још два чина. Тартиф добија име

Панилф и постаје световњак. Комедија је названа

Варалица (L’Imposteur). Краљ је дозволио њено

приказивање 1667, али под притисцима из црквених

кругова опет ју је забранио.

• Након смрти краљице мајке и споразума између католика

и јансениста клима се поправила и Тартиф је коначно

изашао на сцену у својој трећој и коначној редакцији –

Тартиф или Варалица (Le Tartuffe ou l’Imposteur, 1669).

Ова сатира имала је огроман успех захваљујући

генијалном лику Тартифа који је постао симбол

лицемерства. У њој је отворено критикована религија.

Ба I 789



• Комедија у прози Дон Жуан или Камена гозба (Don

Juan ou le Festin de pierre, 1665) написана је после

прве забране Тартифа. Молијер успева свом

негативном јунаку да дâ привлачне црте. У његовом

лику спојио је физичку привлачност и моралну

наказност. Представа је скинута са репертоара након

петнаестог извођења и обновљена је тек 1841. у

париском позоришту „Одеон”.

• Следећа велика сатирична комедија коју је написао

била је Мизантроп (Le Misanthrope, 1666). Примљена

је уздржано. Публику не привлаче све чешћи

трагични елементи које уноси у своје комаде. Реч је о

делу „високе комедије” у коме дијалог преовлађује

над радњом, а психолошки описи личности над

спољашњим театралним ефектима.

Ба I 700
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• Док је радио на Мизантропу написао је две веселе комедије

посвећене исмевању савремених лекара – Лекарова љубав

(L’amour médecin, 1665) и Силом лекар (Le Médecin malgré

lui, 1666).

• Комади Мелисерта (Mélicerte) и Комична пасторала

(Pastorale comique) уводе га у књижевни род пасторале.

Оба дела су написана за свечаност „Балет муза” (Ballet des

muses). Пред крај свечаности саставља још једну комедију-

балет Сицилијанац или Љубав-сликар (Le Sicilien ou l’Amour

peintre, 1667). Те године задесила га је тешка болест од које

се једва опоравио.

Ба I 789



• У јануару 1668. приказује комедију Амфитрион

(L’Amphitryon) у којој је по први пут инспирацију нашао у

античким узорима, позајмивши садржај из једне Плаутове

комедије.

• На версајској свечаности поводом закључења Ахенског

мира приказује своју комедију Жорж Данден или

Насамарени муж (Georges Dandin ou le Mari confondu,

1668).

РТкФр I 44/2



• Критика порока буржоазије достигла је врхунац у

комедији Тврдица (L’Avare, 1668) која се сматра једним

од његових најоштријих дела и уједно ремек-делом

француске књижевности.

• Након Тврдице Молијер се вратио писању комедија-

балета и од 1669. до 1671. написао низ таквих комада

међу којима су Господин де Пурсоњак (Monsieur de

Pourceaugnac, 1669) и Чудесни љубавници (Les Amants

magnifiques, 1670). Заједно са Пјером Корнејом и

Киноом пише трагедију-балет Психа (Psyché, 1671).

Ба I 789



• Године 1670. на дворској сцени у Шамбору приказује

своју најбољу комедију-балет – Грађанин племић (Le

Bourgeois gentilhomme, 1670). Кроз лик Журдена

представио је тип таштог, глупог и лаковерног буржуја

који жуди за аристократским почастима и титулама.

Сличну тему обрадиће и у делу Грофица д'Ескарбања

(La contesse d’Escarbagnas, 1671).

• Исте године пише и Скапенове подвале (Les Fourberies

de Scapin, 1671), дело веома блиско народној фарси.

Молијер се до краја живота држао народно-комичног

позоришта, чији се дух и елементи виде и у његовим

најакадемскијим комадима.

Ба I 789



• Године 1672. објављује комедију Учене жене (Les femmes

savantes) на којој је, уз пуно труда, радио пуне четири године.

Дело због мањка комичних ситуација није стекло велику

популарност иако спада у класичну књижевну комедију.

• Након овог дела, Молијер се повукао. Доживео је низ

трагедија – смрт пријатељице Мадлене Бежар и свог другог

сина Пјера. Разишао се са дугогодишњим пријатељем и

лекаром Бернијеом. Здравље му је било веома нарушено. У

таквом стању написао је своје последње дело Уображени

болесник (Le Malade imaginaire, 1672). Ова весела комедија

на рачун лекара шарлатана завршава се изванредном

балетском бурлеском.

БМС I 253212



• На четвртом извођењу представе Уображени болесник, 17.

фебруара 1673, Молијеру је позлило. Неколико сати после

представе, у којој је глумио лик Аргана, преминуо је.

Париски бискуп је забранио да буде сахрањен по црквеном

обреду. Краљ је интервенисао, али сувише касно. Молијер

је сахрањен изван гробљанске ограде у пратњи родбине,

пријатеља, глумаца и обичног народа.
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БМС II 4378/1

„[Молијерово] позориште је пре свега и изнад свега скуп

дубоко истинитих слика човека и људских нарави. Он

није никад извргавао руглу људске страсти и смешне

особине извучене из човека и обучене у сјајно и шарено

рухо позоришних јунака, већ је увек сликао живе људе

којима владају те страсти, који носе у себи те смешне

особине.”

Слободан Витановић (1928–2007)

књижевник, преводилац  и професор



„Истина, многи велики француски писци XVII века (Корнеј, Расин, Лафонтен,

Скарон, Сирано де Бержерак, Ротру, Кино) огледали су се с времена на време у

области комедије. Међутим, једино је Молијеру пошло за руком да створи истински

реалистичну, праву комедију, која кипти радошћу, оптимизмом, здравим плебејским

хумором, а у исто време комедију ванредно дубоку, богату високом филозофском

садржином, комедију која стоји на висини најнапреднијих идеја његове епохе.“

Стефан С. Мокуљски (1896–1960)

књижевни и позоришни критичар



„Молијер је најзначајнији комедиограф светске књижевности, аутор чије је

комедиографско дело истовремено ерудитска синтеза најзначајнијих достигнућа

комичког жанра, уметнички врхунац тог књижевног рода и извориште значајних

позоришних иновација. Његово дело је самосвојни, увек актуелни и мисаони

позоришни опус, богате комике, који слика своје време као пространу фреску.”

Љиљана Глумац Томовић (1948–)

професорка на Филолошком факултету Универзитета у Београду



„Молијер је у Француској први био, који је, место доондашњег драмског правца

замршених заплета, где су лица само ради излагања фабуле, изнео на позорницу

карактере.”

Јован Ђаја (1846–1928)

политичар и новинар



„[Молијер] је у комедију као књижевни род унио толико новина да се може с правом

сматрати револуционарем: супротстављајући се ’облицима драмске умјетности којима

су се дивили учени људи и монденска елита његова времена’ (то су били махом

галантни комади с романескном и апсурдном интригом, пуни најневјероватнијих

догађаја, или тешке и монотоне лакрдије), Молијер је прибјегао здравијим,

природнијим, искренијим и популарнијим изворима и облицима драмске комике и

хумора.”

Мидхат Шамић (1907–1990)

књижевник
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„Чак да је Молијер написао само ово дело, могао би 

се прославити као одличан комедиограф.”

Волтер (1694–1778) о комедији Школа за мужеве



„Иако је по свом образовању био класицист, [Молијер је] често одступао од тројног драмског

јединства, од јединства места и времена да би на драмски пиједестал ставио једниство радње као

најважнији драмски закон. Сликао је представнике свих друштвених слојева XVII века: племиће и

принцезе, слуге и слушкиње, свештенике и трговце, типизирао их ради вечности и

препознатљивости у потоњим временима. Задатак комедије дефинисао је сам: ’да исправља људе

забављајући их’, или како је говорио ’да нападнем смешним сликама пороке свога века’. […]

Његова критика је свевремена а његова комедија врхунац је комичног жанра.”

Милош Милошевић

књижевни историчар, теоретичар, есејиста и фељтониста



„Молијер није био свестан свог генија: он га је баш тада стварао. Оно што га издваја јесте

језик који не стари. Расин је тежак. Корнеј може да делује веома старомодно. Молијер остаје

живахан.”

Марсијал Поарсон (1974–)

француски театролог и драматург



„Иако нас три и по века деле од њега, он нам делује као савременик. Он је

генијални мајстор који никада није замишљао да ће постати класик. Имао је

дара да критикује снобове, амбициозне, лицемере... А ми такве и данас

познајемо!”

Жорж Форестје (1951–)

професор књижевности и Молијеров биограф



„Код Молијера налазимо и обично и узвишено, прозу и стих, чак и окситански и пикарски у

Господину де Пурсоњаку. Палета је толико широка да су читаоци и гледаоци из свих епоха у

свему томе пронашли своју срећу.”

Селин Паринго (1980–)

професор књижевности



„Из Молијеровог дела могу се формулисати нека морална начела. Човека кроз живот треба да

води здрав разум, поштовање природних закона, осећање мере. Значи, Молијеров морал није

хришћански, не проповеда одрицање, жртвовање, самопрегор, није отпор природи. Његов је

морал људски, друштвени, заснован на поштовању права природе и нагона. Морал личне

среће. Молијер осуђује све што изопачује природу (лаж, лицемерство, твдричлук,

неприродно склапање бракова, једном речју све што је противно нагону и здравом разуму).

Ко не усклађује свој живот с овим начелима испада смешан.”

Душан Милачић (1892–1972)

историчар књижевности и библиотекар


