
Το γαλλικό δράμα τον 18ο αιώνα

Γενικά
Παρά τις πολιτικές και στρατιωτικές περιπέτειες του πολέμου ισπανικής διαδοχής 
(1701-1713) και την απώλεια των αμερικάνικών αποικιών υπέρ της Αγγλίας (1763), η 
Γαλλία παραμένει τον 18ο αιώνα μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις και 
εξακολουθεί να αποτελεί το κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ζωής. 

Ειδικά περί έργων
Α. Η τραγωδία
Πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να ακολουθήσουν τα χνάρια του Ρακίνα 
αντικαθιστώντας όμως την περιγραφή των εσωτερικών συγκρούσεων με πολύπλοκες 
ιστορίες και σχέσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες των προσώπων. Αυτή η νέα 
αισθητική αναδεικνύεται με σαφήνεια στα έργα των:
Λαγκράνζ-Σανσέλ, Κρεμπιγιόν και Βολταίρου.

Ο Ζεζέφ ντε Λαγκράνζ Σανσέλ είχε την υποστήριξη του Ρακίνα, ο οποίος του έδωσε 
και αρκετές συμβουλές. Έγραψε διάφορες τραγωδίες, μεταξύ των οποίων η πιο 
γνωστή είναι η Amasis.

Ο Προσπέρ Κρεμπιγιόν, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Βολταίρου, έγινε διάσημος για 
τις πολύπλοκες ιστορίες του, που είχαν ως στόχο να προκαλέσουν στους θεατές τον
οίκτο μέσα από τη φρίκη άτυχων συμβάντων, που αναπαρίσταντο με ωμό τρόπο. Το 
αριστούργημά του είναι Rhadamiste et Zénobie, το οποίο θεωρήθηκε μία από τις 
καλύτερες τραγωδίες του 18ου αιώνα. 

Ο Βολταίρος υπήρξε ο πιο σημαντικός θεατρικός συγγραφέας του γαλλικού 18ου

αιώνα και ένας από σημαντικότερους εκπροσώπους της λογοτεχνίας και της 
φιλοσοφικής σκέψης της εποχής. Επιφανής εκπρόσωπος του Διαφωτισμού με 
πανευρωπαική ακτινοβολία, επιχειρεί να μεταφέρει τον φιλοσοφικό του στοχασμό 
στο θέατρο. 
Άρχισε με τον Οιδίποδα (βασίζεται στην τραγική παράδοση του Ρακίνα) έγραψε 53 
θεατρικά έργα, εκ των οποίων τα μισά είναι τραγωδίες. Οι τραγωδίες του Βολταίρου 
έχουν πολύπλοκες ιστορίες και στηρίζονται στις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των 
προσώπων καθώς και τις αναπάντεχες ανατροπές της κατάστασης, βασισμένες σε 
ξαφνικές αναγνωρίσεις.
Άλλα έργα του: Βρούτος: η σκληρή ρωμαική πολιτική σκηνή, αντιμέτωπη με το 
ερωτικό πάθος.
Ζαίρα: η μεγαλύτερη θεατρική του επιτυχία. Διαδραματίζεται σ’ ένα σεράι την εποχή 
των Σταυροφοριών. Η κεντρική ηρωίδα είναι χριστιανή σκλάβα στο χαρέμι του 
σουλτάνου και αντιμετωπίζει το τραγικό δίλημμα: ελευθερία πίστης ή έρωτας. 
Μετά το ταξίδι του στην Αγγλία (1726-1729), ο Βολταίρος θεωρεί ιδιαίτερα 
περιοριστικούς τους κανόνες που επιβάλλουν τα ιδεώδη του κλασικισμού και 
προσπαθεί να τους κάνει πιο ευέλικτους. Εν γένει ακολουθεί τους γάλλους κλασικούς 
και τις αριστοτελικές ενότητες. Οι μεταρρυθμίσεις του περιορίζονται στο εξής: 
Αποδέχεται επί σκηνής ένα κάποιο βαθμό βίας και εισάγει την παρουσία 
φαντασμάτων για να διευρύνει τον αριθμό των θεατρικών θεμάτων και να αυξήσει το 
θεαματικό στοιχείο. Οι προσπάθειες να αναπτύξει τη θεαματικότητα της θεατρικής 
παράστασης εμποδίζονταν όμως από την παρουσία των θεατών επί σκηνής, αλλά 
χάρη στην επίδραση του Βολταίρου αυτή η πρακτική καταργείται εντελώς το 1759!!



Οι στομφώδεις, φιλοσοφικές, διδακτικές και ηθικολογικές (και άκρως αντιθεατρικές) 
τραγωδίες του φιλοξενούνται στην Comédie Française και παρωδούνται από τους 
ιταλούς κωμικούς και την Opéra Comique. 

Β. Η κωμωδία
Η κωμωδία εξαιτίας της περιορισμένης καταξίωσης και αίγλης της, γνώρισε 
μεγαλύτερες αλλαγές σε σχέση με την τραγωδία. Η επίδραση του Μολιέρου, που 
κυριάρχησε μέχρι το 1720, μπορεί να εντοπιστεί στα έργα του Ντανκούρ, Ρενιάρ και 
Λεσάζ, στους πιο σημαντικούς δηλαδή κωμικούς των αρχών του 18ου αιώνα. 

Ο Ντανκούρ ξεκίνησε ως ηθοποιός στην Comédie Française το 1685. Από τις 50 
κωμωδίες σημαντικές είναι Ο μοδάτος ιππότης και Οι μοδάτοι αστοί. Η πρώτη εισάγει 
τον χαρακτήρα του προκατασκευασμένου ιππότη, ενώ η δεύτερη σατιρίζει τις 
προσπάθειες των συζύγων των εμπόρων να κάνουν τις μοδάτες κυρίες. Βασικό 
στοιχείο των κωμωδιών του είναι η ανάδειξη μιας φιλόδοξης εμπορικής τάξης, που 
όπως και στην Αγγλία, κινείται με στόχο την κατάκτηση μεγαλύτερης εξουσίας και 
αίγλης.

Ο Ρενιάρ έγραψε από το 1688 μέχρι το 1694 για τον θίασο της Κομέντια ντελ Άρτε 
που είχε τότε έδρα στο Παρίσι. Οι επόμενες κωμωδίες του προορίστηκαν για την 
Comédie Française. Τα καλύτερα έργα του είναι Ο παίχτης, κωμική προσωπογραφία 
ενός φανατικού παίχτη, και Ο παγκόσμιος κληρονόμος, φάρσα με κεντρικό πρόσωπο 
έναν υπηρέτη που προσπαθεί να γίνει μαζί με τον αφέντη του, κληρονόμος ενός 
ηλικιωμένου και οξύθυμου θείου. 

Ο Αλαίν Ρενέ Λεσάζ υπήρξε συγγραφέας πολλών διασκευών έργων του Λόπε ντε 
Βέγκα, Ρόχας Ζορίλα και του Καλντερόν και εξαπέλυσε μια βίαιη επίθεση ενάντια 
στους νεόπλουτους φοροεισπράκτορες και τους τοκογλύφους της εποχής του στο
έργο του Turcaret, που συχνά προσδιορίζεται ως η πρώτη σπουδαία γαλλική 
κωμωδία ηθών.. Σ’ αυτό το έργο περιγράφει τους πονηρούς και ικανούς απατεώνες 
που κλέβουν ο ένας τον άλλον και πίσω από τους λαμπρούς διαλόγους και 
καταστάσεις κρύβει μια λεπτή κριτική στην οικονομική πολιτική του Λουδοβίκου 
14ου, ο οποίος επέτρεπε μόνο σε λίγους προνομιούχους και αριβίστες να πλουτίσουν 
σε βάρος των τίμιων πολιτών. Η πολεμική που ξεσήκωσε το έργο αυτό ανάγκασε τον 
Λεσάζ να αφήσει την Comédie Française και να γράψει για τα λαϊκά θέατρα. 

Έργα αισθηματικού χαρακτήρα!!! Ιδιαίτερη ανάπτυξη γύρω στα 1720 με τις 
κωμωδίες του Μαριβώ και του Λα Σωσσέ.

Ο Πιερ Καρλέ ντε Σαμπλαίν ντε Μαριβώ θεωρείται ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του 
θέατρου του ροκοκό. Γράφει αντικλασικιστικές κωμωδίες με λεπτό χιούμορ και 
σκεπτικισμό που αγγίζει το τραγικό. Τα θέματά του είναι ερωτικά: παιχνίδι μεταξύ 
ερωτα και εγωκεντρισμού, πρώτο σκίρτημα ερωτικών συναισθημάτων, 
προσωρινότητα σχέσεων, μοναξιά, λεπτεπίλεπτες συγκινήσεις, γυναικεία 
φιλαρέσκεια, αφέλεια και επιπολαιότητα.
Επέβαλε την παρουσία του στο κοινό με το έργο Arlequin poli par l’amour (Ο 
Αρλεκίνος βασανισμένος από τον έρωτα), το οποίο έπαιξε ο ιταλικός θίασος με 
διευθυντή τον Λουίτζι Ρικομπόνι. Σχεδόν και τα 35 έργα του Μαριβώ παίχτηκαν από 
τους ηθοποιούς της Comédie Italienne, που το υποκριτικό ύφος της προσαρμοζόταν 



καλύτερα στις λεπτές περιγραφές των συναισθημάτων του Μαριβώ παρά αυτό της 
Comédie Française. 
Πολλά έργα του Μαριβώ μιλούν για τη γέννηση ενός έρωτα, αλλά σε αντίθεση με τις 
προηγούμενες κωμωδίες όπου οι ερωτευμένοι χωρίζουν εξαιτίας εξωτερικών 
δυνάμεων (γονείς ή κηδεμόνες), τα εμπόδια στις κωμωδίες του Μαριβώ γεννώνται 
από εσωτερικές συγκρούσεις των προσώπων. 
Στο Παιχνίδι του έρωτα και της τύχης δύο φίλοι κανονίζουν τον γάμο των παιδιών 
τους, υπό την προυπόθεση όμως ότι τόσο το αγόρι όσο και το κορίτσι επιθυμούν 
αυτήν την ένωση. Οι 2 νέοι, που δεν γνωρίζονται, αμφιβάλλουν γι’ αυτόν τον γάμο, 
και έχουν αμφότεροι την ιδέα να πάρουν τη θέση του υπηρέτη τους για να μπορούν 
να παρακολουθήσουν από κοντά ο ένας τον άλλον. Στο τέλος, και οι δύο, ενάντια στη 
θέλησή τους, ερωτεύονται ανεπανόρθωτα τον/την υποτιθέμενο/η υπηρέτη/υπηρέτρια 
του άλλου. Εδώ το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζει στη λεπτή ανάπτυξη των 
συναισθημάτων των χαρακτήρων και όχι στην εξωτερική πλοκή. 
Ο Μαριβώ συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της αισθηματικής κωμωδίας. 
Η Giovanna Rosa Benozzi, η επονομαζόμενη Silvia, υπήρξε η μούσα και η 
αγαπημένη του πρωταγωνίστρια. Στο πλάι της ο εξιδανικευμένος Αρλεκίνος, 
Thomassin. 
Το ύφος των κωμωδιών αυτών, η φινέτσα και ο ονειρικός τους χαρακτήρας ταίριαζε 
στους εξευγενισμένους κωμικούς της Κομεντί Ιταλιέν και στην κοκεταρία της 
ζωγραφικής του Βαττώ. 
Marivaudage: επιτηδευμένη γλώσσα και ύφος α λα Μαριβώ.   

Comedia lacrimosa ή Comédie larmoyante (Δακρύβρεχτη κωμωδία)
Πρόκειται για το πιο λαικό θεατρικό είδος στη Γαλλία την περίοδο 1735-1750. 
Σημαντικό εκπρόσωπος ο Λα Σωσσέ, όπου στα έργα του ένα πρόσωπο είναι 
υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει μια σειρά από περιπέτειες και εμπόδια, 
δημιουργημένα για να προκαλέσουν τη συμπάθεια και τον οίκτο του κοινού, αλλά 
στο τέλος σώζεται χάρη στην αποκάλυψη γεγονότων, που προηγουμένως ήταν 
άγνωστα και στο τέλος ανταμείβεται. 

Ντενίς Ντιντερό
Η μεταρρύθμιση των θεατρικών ειδών έγινε στο 2ο μισό του αιώνα με ορισμένους 
θεατρικούς συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Ντιντερό, ο οποίος ως διευθυντής της 
Εγκυκλοπαίδειας, που δημοσιεύτηκε σε 28 τόμους από το 1748 μέχρι το 1772, 
συνέβαλε ευρέως στην ανανέωση της γαλλικής και ευρωπαικής κουλτούρας του 18ου

αιώνα. 
Είναι θεωρητικός και πρακτικός του θεάτρου.
Εξέφρασε τις θεατρικές αντιλήψεις του σε 2 έργα: Ο νόθος γιος ή Οι δοκιμασίες της 
αρετής και ο Πάτερ φαμίλιας (αυτοσεβασμός της νέας κοινωνικής τάξης, η οποία 
υπακούει στον ηθικό κώδικα της οικογένειας και του αστισμού. Στόχος του η διδαχή 
του κοινού μέσα από τη συγκίνηση), και σε διάφορα θεωρητικά έργα: Τρεις 
συνομιλίες για τον Νόθο Γιο, Περί της δραματικής ποίησης και το Παράδοξο το 
ηθοποιού. 
Ο Ντιντερό ήταν αντίθετος με την αυστηρή διάκριση των θεατρικών ειδών σε 
κωμωδία και τραγωδία και υποστήριζε την ανάγκη δημιουργίας «ενδιάμεσων» ειδών, 
στα οποία η γλώσσα και τα πραγματευόμενα θέματα θα έπρεπε να αγγίξουν από 
κοντά τον μέσο άνθρωπο και τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες του. 
Στο Παράδοξο του ηθοποιού, που δημοσιεύτηκε μετά θάνατο το 1830 και έχαιρε 
μεγάλη επιτυχίας τον 19ο αιώνα, αντιμετώπισε το πρόβλημα της συγκινησιακής 



συμμετοχής του ερμηνευτή κατά την υποκριτική, συμπεραίνοντας πως η απόσταση 
και η κριτική αίσθηση του ηθοποιού συμβάλλουν σε μια καλύτερη καλλιτεχνική 
απόδοση. Υποστηρίζει επίσης την ανάγκη μιας σειράς καινοτομιών στο χώρο της 
σκηνικής παρουσίασης, θεωρώντας πως ένα θεατρικό έργο μπορεί να κάνει τον θεατή 
να συμμετέχει και να τον εμπλέξει βαθιά μόνο αν καταφέρει να δημιουργήσει μια 
απόλυτη ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Συμβούλευε λοιπόν την επιλογή έργων 
εμπνευσμένων από την καθημερινή ζωή και τη χρήση σκηνικών που αναπαράγουν το 
πραγματικό περιβάλλον, ενεθάρρυνε τον διάλογο σε πεζό λόγο, μια συγκεκριμένη και 
λεπτομερή κίνηση και χειρονομίες. Οι ιδέες του προιδεάζουν για τον μελλοντικό 
ρεαλισμό αλλά δεν κατάφερνα να επιβληθούν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Στο Δοκίμιο περί της δραματικής ποίησης εισάγει το ενδιάμεσο είδος του αστικού 
δράματος. Τονίζεται η φυσικότητα στο υποκριτικό ύφος. Γίνεται προσπάθεια 
περιγραφής του εσωτερικού κόσμου του ηθοποιού και αντιτίθεται στον στείρο 
ορθολογισμό του Διαφωτισμού, προβάλλοντας τη δημιουργικότητα του ηθοποιού, 
τον οποίο συμβουλεύει να ξεπεράσει τους κανόνες και να ταυτιστεί με τον ρόλο του.
Γράφει δακρύβρεχτες κωμωδίες και αστικά δράματα και αγαπημένο του θέμα είναι το 
κορίτσι της αστικής τάξης που το κατατρέχει κάποιος διεφθαρμένος αριστοκράτης. 

Πιερ Ωγκυστέν Μπωμαρσαί, Κυριαρχεί στα τέλη του 18ου αιώνα και είναι μια 
ιδιόρρυθμη και περιπετειώδης προσωπικότητα. Διατυπώνει τις θεωρητικές του 
απόψεις στο Δοκίμιο για το σοβαρό θεατρικό είδος: απορρίπτει τις αρχαιοπρεπείς 
τραγωδίες ως ασύνδετες με την πραγματικότητα και προτείνει ένα σοβαρό ρεαλιστικό 
και με ηθικές αρχές θέατρο. Έγραψε αστικά δράματα και έγινε διάσημος για 2 
κωμωδίες ίντριγκας: 
α) Ο κουρέας της Σεβίλλης: Το σχέδιο ενός γηραιού κηδεμόνα να παντρευτεί τη νεαρή 
προστατευόμενή του αποτυγχάνει. Ο Μπωμαρσαί βάζει στο στόμα του κουρέα 
Φίγκαρο, ενός ανερχόμενου, έξυπνου και προκομμένου αστού αιχμηρά λόγια για τη 
συμπεριφορά της αριστοκρατίας. Ο Φίγκαρο αποτελεί τη κορυφαία μορφή όλων των 
κωμικών υπηρετών της γαλλικής κωμωδίας
β) Ο γάμος του Φίγκαρο περιλαμβάνει πολλούς παραδοσιακούς χαρακτήρες παρόντες 
στις κωμωδίες της εποχής, αλλά ο τόνος είναι διαφορετικός, γιατί η ιστορία υπηρετεί 
τα σχόλια και την κριτική της κοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των τάξεων. 
Αντικαθρεφτίζει την αυξανόμενη αντι-αριστοκρατική αντίληψη της αστικής τάξης. 
Αποτελεί κωμωδία συνέχεια της προηγούμενης. Λογοκρίθηκε και απαγορεύτηκε σε 
ολόκληρη την Ευρώπη καθώς είναι γεμάτη ταξικά σχόλια: ι υπηρέτες μιλάνε έξω από 
τα δόντια για τους ευγενείς. Χαρακτηρίστηκε «χορός πάνω σ’ ένα έτοιμο να εκραγεί 
ηφαίστειο» και θεωρήθηκε το αποκορύφωμα της προετοιμασίας της Γαλλικής 
Επανάστασης.
Ο Μπωμαρσαί ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τον θεσμό της καταβολής των 
συγγραφικών δικαιωμάτων, συντελώντας στην ίδρυση της πρώτης Εταιρείας 
Θεατρικών Συγγραφέων το 1777.


