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Tartuffe är ett av franskklassicismens portalverk.
Tillsammans med filosofer som Descartes var dess författare Molière en del av den katolska världens inre
reformation och bröt väg för upplysningens intåg. En rik och ansedd borgare, Orgon, har blivit betagen av den
skenhelige Tartuffe. Denne förvänder huvudet på Orgon, som låter honom flytta in i hans hus, vill gifta bort
sin dotter med honom och skänka honom sina pengar. Övriga personer i och kring hushållet, däribland dottern
Mariane och hennes kammarjungfru Dorine, Orgons nya fru Elmire och Marianes trolovade Valère, lägger
dock upp en plan för att avslöja Tartuffe som den bedragare han är... Verket sattes upp första gången i
Versailles 1664, men förbjöds under inflytande av den franske ärkebiskopen. Ludvig XIV var personligen inte
motståndare till pjäsen, och när de samhällskretsar som opponerat sig, främst kyrkan, hade förlorat något av
sin ställning, tilläts den åter 1669. Den blev då omedelbart en publiksuccé. Ännu idag används uttrycket "en
tartuffe" för att beskriva en hycklare, i synnerhet en religiös hycklare.
Une première version en trois actes, dont on ne possède pas le texte, avait été donnée, sous le titre Le Tartuffe
ou l'Hypocrite, au château de Versailles, le 12 mai 1664, devant Louis. Pjäsen hade premiär i Versailles 1664.
Tartuffe – performances from 25th May. g. Tartuffe (franska: Tartuffe, ou l'Imposteur) är en komedi i fem

akter från 1664 av den franske författaren Molière.
Une première version en trois actes, dont on ne possède pas le texte, avait été donnée, sous le titre Le
Tartuffe ou l'Hypocrite, au château de Versailles, le 12 mai 1664, devant Louis.
Tartuffe (franska: Tartuffe, ou l'Imposteur) är en komedi i fem akter från 1664 av den franske författaren
Molière.
Tartuffe – performances from 25th May. Mai 1664 in einer ersten Version uraufgeführt wurde. 'Absurd' is an
adjective used to describe an absurdity, e. Pjäsen hade premiär i Versailles 1664. METROPOLIS este mai
mult decât un teatru. When it was published, the Pope threatened toexcommunicate anyone who staged,
watched, … or even read the play.
com: Tartuffe, by Moliere (9780156881807): Jean Baptiste Poquelin de Moliere, Richard Wilbur: Books Der
Tartuffe oder Der Betrüger (Originaltitel: Tartuffe ou L’Imposteur) ist eine fünfaktige Komödie in Versen des
französischen Dichters Molière, die am 12.
The original building was a little further north in the same street. *FREE* shipping on qualifying offers.
Tartuffe a 'man of God' uses his connections to swindle his generous host Orgon out of his wealth and his
wife. Tartuffe a 'man of God' uses his connections to swindle his generous host Orgon out of his wealth and
his wife.

