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Історія може бути цікавою і захоплюючою: до 100-річчя знаменитого
французького письменника та політика Моріса Дрюона, відомого своїми
історичними романами : огляд творчості / уклад. Л. О. Соколовська; КЗ КОР
«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2018. – 22 с.
Видання містять інформацію про життя та літературну творчість знаменитого
французького письменника та політика Моріса Дрюона, аналіз циклу історичних
романів «Прокляті королі», інтерв’ю з Морісом Дрюоном взяте в 2005 році коли він
приїздив в Україну, цитати з творів, бібліографію та фільмографію творів автора.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, історикам, літературознавцям,
та всім зацікавленим творчістю Моріса Дрюона чи жанром історичних романів.

Укладач: Л. О. Соколовська
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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БІОГРАФІЯ
Моріс Дрюон (23 квітня 1918 - 14 квітня 2009) – знаменитий французький
письменник, драматург, есеїст, так само Дрюон відомий як політик, член
Французької академії.
Народився 23 квітня 1918 року в Парижі. Рід
письменника бере свій початок у Лангедоку,
Фландрії, Бразилії та Росії. Батько Дрюона актор
Лазар Кессель – уродженець Оренбурга. А його
бабуся походила з відомої в Оренбурзі купецької
сім’ї Леск, яка володіла у XIX столітті великими
магазинами універсального призначення. Батько у
1908 році разом з сім'єю переїхав жити до Ніцци,
але у віці 21 року покінчив життя самогубством.
Прізвище Дрюон Моріс узяв у свого вітчима. Дитячі
роки Моріса Дрюона пройшли в Нормандії,
навчався в ліцеї Мішле.
Почав публікуватися з 18 років: виступав з оглядами в літературних журналах. У 19371939 роках навчався на факультеті політичних наук Паризького університету. Після
закінчення в 1940 році військової школи в місті Сомюр отримав військове звання офіцера
кавалерії. Моріс Дрюон брав участь у боях захисту Франції від фашистів. Під час війни був
активним учасником «Руху Опору» і «Вільна Франція», служив кавалерійським офіцером.
Брав участь у французькому Опорі. У 1942 році інкогніто через
Іспанію і Португалію перебрався до Лондона, де приєднався
до створеного Шарлем де Голлем руху "Вільна Франція". Став
одним з його близьких соратників. Займався в штабі
питаннями
інформації.
Одночасно
був
фронтовим
кореспондентом французьких і союзницьких військ. Після
поразки Франції демобілізувався і залишився в не окупованій
зоні. Весь воєнний період Моріс Дрюон був кореспондентом, а
після війни він присвячує себе кар’єрі. Популярність прийшла,
коли він, учасник антифашистського опору, написав в 1943
році «Пісню французьких партизанів», у співавторстві з Ж.
Кесселем, вона і стала гімном Французького Опору. З 1946
року він повністю присвячує себе літературній кар’єрі.
Виходить його воєнна повість «Остання бригада».
У 1948 році Моріс Дрюон публікує перший роман трилогії «Володарі світу цього», який
приніс йому Гонкурівську премію; другий і третій вийшли у 1950 та 1951 роках. Перу
письменника також належать афористичні «Замітки», натуралістичний роман
«Любострастя буття», міфологічна дилогія «Мемуари Зевса», книга «Максим «Влада»,
цикл оповідань «Щастя одних...». Але світову славу Морісу Дрюону принесли
гостросюжетні історичні романи, які склали семитомний цикл «Прокляті королі», що
писався Дрюоном протягом 22 років з 1955 по 1977 роки. Всього ж Моріс Дрюон написав
понад п’ятдесят романів, драматургічних поем і п'єс, а за досягнення в літературі отримав
премію принца Монако.
У грудні 1966 року Дрюона було обрано членом Французької академії, де він 14 років
був секретарем і опікувався проблеми розвитку літератури та інших видів мистецтва,
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займався виданням академічного словника. З
2007 року він був найстаршим за часом
обрання членом Французької Академії (після
смерті Анрі Труайя). Моріс Дрюон відбувся і як
політик. У 1973-1974 роках був міністром
культури в уряді президента Помпіду, також
був депутатом національного парламенту та
Європарламенту,
президентом
Асоціації
лауреатів Гонкурівської премії. Нагороджений
за заслуги перед Францією Великим хрестом
Ордена Почесного легіону. Заслуги М. Дрюона
перед батьківщиною відзначено кількома
французькими нагородами, в тому числі Великим хрестом ордена Почесного легіону.
14 квітня 2009 року, не доживши 9 днів до свого 91 дня народження, Моріс Дрюон
помер у своїй паризькій квартирі. Президент Франції Ніколя Саркозі сказав, що Дрюон
залишиться в історії передусім як автор славетної «Пісні партизан», яка в роки Другої
світової війни стала гімном французького Опору. "Я прощаюся з великим письменником,
великим борцем опору, великим політичним діячем, великим майстром пера і людиною
великої душі", - зауважив президент.

Нагороди та премії. Моріс
Дрюон став одним з 75 володарів
Великого хреста ордена Почесного
легіону
вищої
державної
нагороди
Франції.
Удостоєний
високих
державних
нагород
Аргентини,
Бельгії,
Бразилії,
Великої Британії, Греції, Італії,
Лівану, Марокко, Мальти, Мексики,
Монако, Португалії, СРСР (орден
Дружби народів), Сенегалу, Тунісу.
Гонкурівська премія (Prix Goncourt, 1948)
Премія принца монакського (Fondation Prince Pierre de Monaco, 1966)
Кавалер Великого хреста ордена «За заслуги перед Італійською Республікою» (1973)
Командор ордена мистецтв і літератури
Пам'ятна медаль добровольця руху за вільну Францію
Орден Дружби народів (СРСР, 1993)
Премія Сен-Симон (Prix Saint-Simon, 1998)
Лицар-командор ордена Британської імперії
Великий офіцер ордена заслуг ( Merito Melitensi) Суверенного Мальтійського ордена
Премія д'Обіньє (Prix Agrippa d'Aubign?, 2000)
Кавалер Великого хреста ордена Почесного легіону (2001)
Іноземний член Російської академії наук (2007)
Доктор наук (honoris causa) Йоркського університету (Торонто), Бостонського
університету і Тиранського університету
Ордена Аргентини, Бельгії, Бразилії, Греції, Лівану, Марокко, Мексики, Монако,
Португалії, Сенегалу та Туніс.

4

Цікаві факти
Джордж Мартін, автор
циклу
«Пісня льоду та полум'я» за яким знімається
популярний серіал «Гри престолів», радить
своїм
шанувальникам
почитати
Моріса
Дрюона, говорячи: «Якщо ви хочете чимось
зайняти себе, очікуючи на "Вітри зими", то із
Морісом Дрюоном не
прогадаєте. Він
найкращий французький романіст у жанрі
історичної прози від часів Дюма-батька».
Моріс Дрюон двічі побував в
Україні. В 1961 році та в 2005. До Києва (2005)
письменник
приїхав
на
презентацію
документального фільму «Російське коріння,
або Одного разу в Оренбурзі», знятого
українською студією «Інтерфільм» і показаного
в рамках кінофестивалю «Молодість». За
словами режисера стрічки Олени Фетисової:
«Фільм розповідає про чотирьох героїв –
знаменитого
мексиканського
художника
Володимира Кибальчича (Владі), легендарного
французького письменника Моріса Дрюона,
геніального
віолончеліста
Мстислава
Ростроповича та відомого політика Віктора Черномирдіна. Їх усіх об’єднує одне –
Оренбуржя».
Дрюон залишиться в історії Франції передусім як автор славетної «Пісні
партизан», написаної у співавторстві з Ж. Кесселем, яка в роки Другої світової війни стала
гімном французького Опору.
При створенні серії «Прокляті королі» Дрюон ретельно відбирав історичний
матеріал. Йому допомагала ціла команда французьких істориків-медієвіст, на чолі з
уславленим академіком і особистим другом письменника Жоржем Дюби. Історія Франції
розглянутого періоду приховує в собі безліч таємниць і питань, на яких в історичній науці
немає однозначної відповіді.
У колишньому СРСР його книги видавалися мільйонними тиражами.
Семитомник «Прокляті королі» можна було купити за часів Радянського союзу, тільки
якщо здав 80 кілограм макулатури і відстояв величезну чергу.
У 2003 році Дрюон, летів в одному літаку по Росії з Віктором Черномирдіним.
Черномирдін замовив червоне французьке вино, а Дрюон - звичайне пиво. «Може, з
горілкою? - Серйозно запитав Черномирдін. - Пиво без горілки - гроші на вітер». Коли
фразу перевели Дрюон, той довго сміявся, потім, щоб не забути, повторив її французькою.
У 1993 році Моріс Дрюон указом Президента Росії № 1099 від 27 червня
1993 року був нагороджений орденом Дружби народів.
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Літературна творчість Моріса Дрюона
Твори
«Вогняна хмара», 1938 (новели)
«Мегарей», 1942 (героїко-патріотична драма)
«Пісня партизанів», 30 травня 1943, спільно з Ж. Кессел
«Потяг 12 листопада ...», 1943 (літописне свідоцтво)
«Листи європейця», 1944 (публіцистика)
«Остання бригада», 1946 (повість про війну)
«Кінець людей» 1948-1951(трилогія): І – «Сильні світу
цього», ІІ – «Крах стовпів», ІІІ – «Побачення в пеклі»
«Нотатки», 1952
«Хтивість буття», 1954 (натуралістичний роман)
«Прокляті королі» т.1-6, 1955-60, т.7, 1977, (серія
історичних романів): І – «Залізний король», ІІ –
«Ув'язнення Шато-Гайар», ІІІ – «Яд і корона», ІV –
«Негоже ліліям прясти», V – «Французька вовчиця» VI –
«Лілія та лев», VII – «Коли король губить Францію».
«Тісту - хлопчик з зеленими пальцями» 1957 (дитяча
казкова повість)
«Олександр Великий, чи книжка про Бога», 1958
«Володарі рівнини», 1962 (цикл «лицарських» оповідань)
«Мемуари Зевса», т. 1 1963 і т. 2 1967 (міфологічна
дилогія)
«Париж від Цезаря до Людовіка Святого», 1964
«Влада», 1965
«Щастя одних ...», 1967 (цикл оповідань)
«Майбутнє в замішанні», 1968 (памфлет про Загальний
страйк 1968 у Франції)
«Зоря приходить з небесних глибин», 2006 (мемуари)
«Це моя війна, моя Франція, моя біль», 2009
У 1948 році Моріс Дрюон публікує перший роман трилогії
«Володарі світу цього», який приніс йому Гонкурівську премію;
другий і третій вийшли у 1950 та 1951 роках. У трилогії
реалістично відтворено епоху між двома війнами, історію
етичної та політичної деградації правлячої касти, яка привела
Францію до Мюнхенської угоди 1938-го та національної
катастрофи 1940 року. Перу письменника
також належать афористичні «Замітки»,
натуралістичний
роман
«Хтивість
буття», міфологічна дилогія «Мемуари
Зевса», книга «Максим «Влада», цикл
оповідань «Щастя одних...». Письменник
тяжів до натуралізму (новели «Вогняна
хмара»,
1938).
Роман
«Історична
фреска» піднімає проблему влади,
взаємин короля і народу, моральності
історичної особи. Але світову славу
Морісу Дрюону принесли гостросюжетні
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історичні романи, які склали семитомний цикл «Прокляті королі»,
в яких Дрюон звертається до далекого періоду французької історії,
до XIV сторіччя, періоду, коли були закладені основи французької
абсолютистської держави. Події середини XX ст. були настільки
повчальними, що звернення до минулого стало необхідністю.
Історичний сюжет дає можливість письменнику на реальній основі,
яку дають йому конкретні факти минулого, передати своє бачення
людської сутності, своє уявлення про людину. Для Дрюона історія
– це засіб відповісти на важливі питання сучасності, чи то
перспективи історичного і політичного розвитку країни, чи
проблеми місця і ролі людини в сучасному суспільстві.
Творчість Дрюона нерозривно пов’язане з подіями новітньої
історії Франції. Істинний патріот, активний учасник Опору,
письменник дотримувався консервативних поглядів і глибоко
переживав втрату Францією статусу однієї з провідних
колоніальних
держав
світу,
втрату
зовнішньополітичної
самостійності і руйнування вікових релігійно-етичних засад.
Подібно до того, як в романі «Сильні світу цього», Дрюон прагнув
на прикладі розкладання і виродження багатої, знатної сім’ї
розкрити справжні, приховані процеси, що призвели країну до
катастрофи 1940, – тут він звернувся до подій першої половини
XIV ст. для того, щоб знайти в далекому минулому приклад
перетворення багатої і процвітаючої Франції в спустошене і
розорене держава, саме існування якого було поставлено під
загрозу. «У нашу епоху людина відчуває все більш гостру
необхідність повернутися до витоків, він охоче запитує минуле,
щоб знайти там вічні людські цінності і отримати хоча б часткові
відповіді на тривоги сьогоднішнього дня», – писав Моріс Дрюон,
пояснюючи причини свого звернення до напівзабутого жанру
історичного роману, розквіт якого припав на середину XIX ст., Коли
твори Вальтера Скотта і А. Дюма-батька впливали на сучасників. У
1930 – початку 1950-х рр. французькі літератори використовували
історичні сюжети або для пропаганди соціалістичних ідей
(«Робесп’єр» Р. Роллана, «Криваві дні Парижа» Ж. Касу), або для
створення низькопробних пригодницьких книжок ( «Мила Кароліна»
Ж. Лорана); рідкісні автори ставили перед собою задачу
відтворення картин минулих епох для освітлення наболілих питань
сучасності, як Маргарет Юрсенар в «Спогадах Адріана» (1951) і
Моріс Дрюон.
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Аналіз циклу «Прокляті королі»
Історичний роман - це один з різновидів історичної прози. А історична проза, в свою
чергу - це хитромудре створення двох муз, музи Історії і музи Літератури. Історія дала їй
невичерпне розмаїття сюжетів, література - вміння розповісти ці сюжети цікаво, яскраво і
без повчальності. Головний урок історичної прози, можливо, в тому, що нам завжди
набагато простіше і цікавіше переживати «справи давно минулих днів», ніж сучасність.
Роман - як епос нового часу - відповідає потребі людини бути включеною в історичне
середовище, відчувати себе всередині руху часу. Сучасна людина хоче не просто
осмислити історію (хоча і це теж), але і побачити її, доторкнутися до неї, пережити. Таку
можливість відкриває перед нами історичний роман. В наші дні історичний роман, без
сумніву, - один з найпопулярніших жанрів художньої прози, користується величезним
читацьким успіхом.
«Прокляті королі» («Les rois
maudits») – цикл історичних романів, в
яких Дрюон звертається до далекого
періоду французької історії, до XIV
сторіччя, періоду, коли були закладені
основи французької абсолютистської
держави. Події середини XX ст. були
настільки повчальними, що звернення
до
минулого
стало
необхідністю.
Історичний сюжет дає можливість
письменнику на реальній основі, яку
дають йому конкретні факти минулого,
передати своє бачення людської
сутності, своє уявлення про людину.
Для Дрюона історія – це засіб відповісти на важливі питання сучасності, чи то перспективи
історичного і політичного розвитку країни, чи проблеми місця і ролі людини в сучасному
суспільстві. Цикл складається з семи романів: «Залізний король» (1955), «В’язень
Шато-Гайяра» (буквально – «Королева в неволі», 1955), «Отрута і корона» (1956),
«Негоже ліліям прясти» (буквально - «Право чоловіків», 1957), «Французька вовчиця»
(1959), «Лілія і лев» (1960); «Коли король губить Францію» (буквально – «Коли король
втрачає Францію», 1977). У 1965 р автор переробив перші шість романів, надавши їм
композиційно-стилістична єдність і об’єднавши їх в цілісне, завершено через 12 років.
«Проклятих королів» Дрюона часто порівнюють з романами Дюма-батька, можна
знайти деяку схожість в стилі і літературній манері цих письменників: інтригуючий,
захоплюючий сюжет, велика кількість діалогів, стислість описів і т.д. Але, на відміну від
класика жанру, Дрюон НЕ романтизує своїх персонажів, яким не властиві благородні,
піднесені почуття, дійові особи зазвичай керуються користю, владолюбством або хіттю.
Інша, принципова відмінність «Проклятих королів» полягає в тому, що Дрюон прагнув
максимально наблизитися до історичної правди і ніколи не дозволяв собі вільного
поводження з фактами. Письменник ретельно вивчав середньовічні хроніки і тісно
співпрацював з професійними істориками; серед персонажів майже немає вигаданих,
«введених» автором осіб, і на початку кожного роману (крім останнього) дається короткий
перелік учасників майбутніх подій із зазначенням їх звань і посад (в «Лілії та Львові» –
також і біографій). Письменник шукає відповідь на питання, що було актуальним у Франції
50-х років XX ст.: яка роль особистості в історії, яка діалектика відносин між особистістю і
масами, що породжує історичні трагедії. «Залізний король» – перший роман серії, в якій
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головною фігурою є король Філіп IV Красивий, чиє суворе і жорстоке царювання відмічено
бажанням до національної єдності. Дрюон змальовує сильні характери, розкриває їх в дії,
в боротьбі. Основним об’єктом боротьби для них є влада. Різноманітні характери королів і
всіх причетних до влади героїв оцінює письменник, головним чином, виходячи із
здібностей звалити на свої плечі трагічно важкий обов’язок керувати, вирішувати долю
держави, долю людей. Всіх правителів циклу «Прокляті королі» можна умовно розділити
на дві групи – розумні, діяльні, думаючі про благо держави і нікчемні, жалюгідні егоїсти,
що задовольняють лише свої примхи.
Хронологічно «Прокляті королі» охоплюють період з
початку 1310-х до середини 1350-х рр., А витоки всіх бід, що
обрушилися тоді на Францію (постійна зміна королів,
зубожіння народу, чума і невдалий початок Столітньої війни
з Англією), згідно з легендою, таяться в проклятті, якому
піддав Жак де Моле, Великий магістр ордена тамплієрів,
французького короля Філіпа IV Красивого. Дрюон малює
перед нами неоднозначний, багатобарвний образ цього
правителя: згуртував країну і міцно поставив її могутність,
король зумів підпорядкувати як баронів, так і самого
римського папу, змусивши його переїхати в Авіньйон. Але,
рухомий жадібністю, збурений гординею, Філіп IV вирішив
прибрати до рук багатства тамплієрів, змусивши папу
звинуватити орден в єресі. Неправедне, тривале на сім років
судилище завершилося стратою, і перед тим, як його
повністю поглинуло полум’я багаття, старий глава ордена
вигукнув страшні, грізні, пророчі слова. Розповівши в
першому романі про скору смерть «залізного» короля,
Дрюон в наступних п’яти книгах описує, як збувається
прокляття і на протязі 14 років вимирають діти і внуки Філіпа
IV; на троні змінюються бездарні і недовговічні правителі
(Людовик X Сварливий, Клеменц Угорська, Карл IV),
верхівка знаті одержима жагою влади і зайнята інтригами
(особливо колоритна і зловісна фігура графа Робера
Д’артуа), а чесні і порядні люди (Ангерран де Маріньї,
ломбардні банкіри і ін.) не можуть протистояти безчинствам
монархів і претендентів на престол, і країна поступово
занепадає. Завершальний цикл роману різко відрізняється
від інших – дія переноситься з 1328 року в 1350-і рр. і
доводиться аж до полону короля Іоанна Доброго у битві при
Пуатьє – однієї з най ганебніших сторінок в історії Франції;
викладені від імені перигорского кардинала події втрачають
динамізм і супроводжуються сумними міркуваннями про
долю Франції і її народу.
Прологи до книг відображають авторські погляди на історію і політику. В пролозі до
роману «Залізний король» він розкриває на перший погляд парадоксальне твердження:
«при Філіпі Красивому – мудрому, відданому своєму ремеслу монарху… Франція була
великою державою, а французи найбільш нещасними із людей. Філіп IV з самого початку
постає перед нами як цілеспрямований і жорстокий владар. В ім’я торжества власного
принципу, як це було з тамплієрами, він згоджується засудити невинних». Особливо слід
виділити філософськи-узагальнюючий вступ до останнього роману, в якому письменник
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прямо вказує на посередність і недоумкуватість можновладців як головну причину
руйнування країни, при цьому Дрюон не розрізняє форму правління, вважаючи, що
демократія зовсім не гарантує народу зашиті від «прокляття посередності»: «Але хіба
народи частіше виграють в лотерею виборчих урн, ніж в лотереї хромосом?».
«Прокляті королі» відразу ж стали користуватися
успіхом. Підступні інтриги, стрімкі погоні, несподівані викриття
- все це, звичайно ж, захоплювало читацьку уяву. Дрюон в
одному зі своїх інтерв'ю говорить, що «читача XX століття
хвилюють не тільки інтриги, захоплюючий сюжет, нашого
сучасного читача характеризує спрага знання, вимогливість
до точності». У центрі «Проклятих королів» - дійсний
історичний конфлікт, що призвів, в кінцевому рахунку, до
Столітньої війни. Часом письменник виводить цей конфлікт з
приватної ініціативи окремих осіб. Саме цей конфлікт
визначає індивідуальні долі як головних, так і другорядних
персонажів. Перелюб невісток Філіпа IV породило чутки,
згідно з якими справжнім батьком Жанни Бургундської був не
Людовик Сварливий, а коханець Маргарити. Потім це
допоможе Філіпу Пуатьє відновити древній закон, за яким
французький престол міг наслідувати тільки чоловік. Через два десятиліття цим же
законом надумає скористатися Едуард III, який був онуком Філіпа IV. Він пред'явив свої
претензії на французьку корону. «Дорого обійшовся Франції адюльтер Маргарити
Бургундської». Багатозначних фраз такого роду чимало в романі, і свідчать вони про те,
що основну причину війни «лілії і лева» автор схильний виводити з інтриг окремих осіб.
Незважаючи на всі прагнення Дрюона до повної
історичної достовірності, він домігся цього лише частково.
Прикладом цього може слугувати хоча б такий момент: в
енциклопедичному словнику говориться, що «з ранніх років
майбутній король виявив пристрасть до нерозбірливих в
засобах фаворитів, серед яких особливо виділявся друг
дитинства Едуарда гасконець П'єр Гавстон (можливо, його
коханець)». У своїх творах Дрюон не пише "МОЖЛИВО", він
стверджує це. Ось ще один досить слизький момент: 21
вересня 1327 в замку Берклі в Глостерширі помер (майже
безсумнівно убитий) Едуард II. Дата і місце описані без яких
би то не було помилок, але, знову ж таки, Дрюон стверджує,
король Едуард II був убитий, і описує цю жорстоку страту. В
енциклопедичному словнику сказано, що «в 1325 Ізабелла
викликала Едуарда III (сина) в Париж, щоб він від імені батька
приніс присягу вірності французькому королю як сюзерену
англійських володінь у Франції. Після цього мати взяла його з собою в Ено (нині в Бельгії) і
обручила з Філіппою, дочкою Вільгельма III Доброго, графа Ено, щоб отримати війська і
гроші для вторгнення в Англію». Моріс Дрюон надає цьому трохи інше забарвлення:
Едуард II відіслав свого сина в Париж, боячись якоїсь змови проти нього у Франції. Сам
факт прибуття Едуарда III в Париж не змінений, по-іншому описуються тільки причини
його приїзду. Таких епізодів безліч в циклі Дрюона, у них автор як би сперечається з
історією.
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З іншого боку, практично всі деталі одягу і способу життя людей тієї епохи правдиво
зображені Дрюоном. Також всі місця, описувані письменником, існували насправді, в творі
дотримана історична хронологія. У творах Моріса Дрюона ми побачимо в цілому вірне
уявлення про розстановку класових сил у Франції в XIV - XV століть. Автор приковує нашу
увагу до епізодів, де в яскравих фарбах відтворюються типові риси середньовіччя. Дрюон
зображує звичаї середньовічних владик без якої б то не було ідеалізації. За задумом
автора, всі персонажі циклу «Прокляті королі», не тільки головні, а й другорядні і навіть ті
що просто згадуються по впродовж оповіді особи повинні бути справжніми. Тому-то цикл і
називають історичним. У серії Дрюона є і просто розповідний матеріал, який тимчасово
знімає напругу гостро драматичних епізодів, і служить
ознайомчим цілям. При цьому художник вважає за краще
оцінювати зображуване через вчинки, думки, почуття самих
персонажів. Сучасний читач як би дивиться на дійсність
очима людей того часу. Приїхавши до Франції лорд Мортімер
з інтересом вивчає мало знайому країну. Скрізь і в усьому він
мимоволі порівнює її зі своєю батьківщиною, і ми (але тільки
разом з ним!) Дізнаємося і про те, що все населення Англії
становило «менше однієї десятої підданих короля Франції», і
про розвиток торгівлі і ремесел, і про багато-багато іншого.
Слід зазначити, що всі історичні реалії виникають в полі
читацького зору, як правило, тільки тоді, коли вони
потрапляють на очі герою. Моріс Дрюон прагне змусити своїх
персонажів діяти і думати так, як діяли і думали люди
зображуваної ним епохи. Одночасно з способом мислення
відтворюється і стиль тієї епохи.
«... Не дивно, що в ту забобонну епоху люди в перший
тиждень червня ставили собі питання: чи не навіки то
проклятий рід Капетингів?». Ця фраза, особливо слова «в ту
забобонну епоху», безсумнівно, мають сенс прямого
авторського висловлювання. І остаточно стає зрозумілим, що
сам письменник, звичайно, далекий від того, щоб нав'язати
нам думку про чудесне звершення прокляття. Однак, вміло
вводячи містичне в реалістичне оповідання, художник
домагається враження приреченості, зловісної фатальності
загрузлого в забобонах середньовічного світу. Французький
письменник Жан Верден безапеляційно заявляє, що в
сучасному історичному романі «абсолютно неприпустима»
будь-яка присутність автора. На його думку, творець роману
повинен, «утримавшись від своїх висловлювань, повністю
зникнути зі свого твору». Але, з іншого боку, не можна не
погодиться з П. А. Симоновим, який вважає подібну структуру
оповідання надуманою і штучною. В історичних романах Моріса Дрюона присутність
автора помітно з перших же сторінок. І це цілком зрозуміло: адже читач перенесений в XIV
століття. На відміну від Вердена Дрюон віддає собі звіт в тому, що часом нашому
сучасникові не так-то просто розібратися в звичаях, деталях давно минулої епохи, і іноді
йому треба в цьому допомогти. Ймовірно, саме цій меті служать фрази типу «в ту епоху,
коли...», «поспішаємо зробити застереження...» Або: «Так у війнах, які вели країни Заходу,
був зроблений перший гарматний постріл». У подібних випадках, коли на перший план
виступає тема часу, автор як би перевтілюється в свого роду сучасного літописця, який

11

залучає читача до давно минулої епохи. Часом, вчитуючись в розповідь, розумієш, що
більшість порушуваних кардиналом проблем (монолог кардинала перигорского) без праці
проектуються на нашу сучасність (Цей кардинал був в курсі всіх французьких справ; на
його очах розгорталася битва при Пуатьє).
На питання, чи не є його твір «скоріше політичним, ніж
історичним», Дрюон відповідає, що «в романі, дійсно, чимало
роздумів, які можна застосувати і до наших днів. Зокрема,
наприклад, коли заходить мова про інфляцію, незліченні
податки і безперервне підвищення цін на продукти, у всьому
цьому неважко побачити натяки на ті нерозв'язні проблеми,
що ставить життя перед представниками сучасних
капіталістичних країн. А ось ще один приклад: улюбленець
Іоанна Арно де Серволо склав загін з «любителів кривавих
забав», які за щедру плату раділи «можливості сіяти жах,
трощити, ламати». Чи не нагадують ці звіроподібні сучасних
ландскнехтів, що сіють смерть де-небудь на півдні Африці? А
хіба злий жарт, що зіграла з Серволо ним винайдена і проти
нього ж звернута смертоносна зброя, не може бути сприйнято
як попередження тим, хто якраз в роки створення роману
почав розмахувати над світом нейтронною бомбою. І все ж
деякі риси обмеженості «Проклятих королів» (при всьому прагненні автора до історичної
правди, Дрюон не добився справжнього історизму, він вважав, що «історію роблять великі
люди, а маленькі їм тільки заважають») не можуть зняти з рахунків безперечні заслуги
автора . Не можна не погодиться з Ф. С. Наркірьером, який зазначає, що «Прокляті
королі» стоять біля витоків важливого літературного феномену - відродження історичного
роману у Франції». У циклі дуже багато діалогів, вони зміцнюють думку про те, що
«Прокляті королі» - це свого роду «театр всередині роману» (В. Д. Дніпрова). Слід
зазначити, що у Дрюона діалог виконує не тільки ознайомчу і розповідну, але нерідко і
поза сюжетну, характеристичну функцію.
Морісу Дрюону добре вдалося передати побут і звичаї, спосіб життя людей 14
століття, створити живі, образи, що запам'ятовуються. Точно дотримуючись історичних
даних, автор, тим не менш, створює захоплюючу інтригу і захоплюючий сюжет. Тому
серйозна критика часто називає його «Олександр Дюма XX століття», а його твори
вважають масовою розважальною літературою. Але уважне читання романів Моріса
Дрюона дозволяє зрозуміти читачам, що автор прагне розкрити живий, людський сенс
історичних подій. Романи Дрюона, таким чином, вписуються в літературу, яка захищає
людські, гуманістичні цінності. Серія про «проклятих королів» розбудила у читачів інтерес
до національного минулого Франції, нагадала французам, що у них є цікава, повна
драматичних подій історія. Можна також сказати, що романи Моріса Дрюона дали
поштовх до характерного для 60 - 70-их років відродження жанру історичного роману у
Франції, та й не тільки там, а й у всій Європі. Завдяки цьому письменникові, історію
Франції 14 століття уявляють собі навіть ті, хто ніколи б не став вивчати її за
підручниками.
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Інтерв’ю з Морісом Дрюоном:
«Завдяки історії ми можемо зазирнути в майбутнє»
Тетяна Поліщук, 10 листопада, 2005
– Серед мого численного коріння є й росіяни: сім’я Кессель з Уралу, – сказав Моріс
Дрюон. – У моєму роду є й бразильське, і еквадорське коріння... Мій батько емігрував
разом зі своєю сім’єю після Жовтневої революції з Оренбурга. Батько помер дуже рано,
йому було всього 20 років... А про Оренбург багато розповідав мій дядько, письменник
Жозеф Кессель. Він з теплотою згадував, що до революції в Оренбурзі мирно уживалися
люди різних конфесій, захоплювався красою православних храмів, мінаретів та мечетей.
Дядько розповідав про каравани з верблюдами, які приходили зі Сходу з килимами, з
шовком... В оренбурзьких архівах збереглися записи про торговельну діяльність нашої
сім’ї. Вона володіла мережею магазинів не лише в Оренбурзі, але і в Ташкенті,
Самарканді. Наша сім’я належала до купецького стану. А мій дід та ще багато родичів
займалися лікарською практикою. З 5 років я мріяв побувати в «родовому гнізді». Але
довелося 80 років чекати, щоб здійснити цю мрію. Два роки тому я вперше побував на
землі предків, і та поїздка приголомшила – там досі зберігся наш фамільний будинок. Я
зараз пишу мемуари. Звичайно ж, до них увійдуть розділи й про Оренбург. Взагалі в
колишньому СРСР я був сім разів.
– Пане Моріс, ви вже приїжджали до України. Коли це сталося вперше? Які ваші
враження від нинішнього візиту?
– Я вперше побував в Україні у 1961 році. Причому ту поїздку можна назвати великою
подорожжю, оскільки від Ленінграда (нині Санкт-Петербурга) на автомобілі я з другом
доїхав до Одеси. Я пригадую свої враження від українських пейзажів – просторі поля,
схожі на море, і дуже привітні люди, з якими мені довелося спілкуватися. До речі, в ту
поїздку я зробив крюк і заїхав до Тульської області, побував у Ясній Поляні – музеї Льва
Толстого. Цього письменника я вважаю Богом у літературі. Я прочитав усі його твори і,
знаходячись у колишньому СРСР, скористався нагодою, щоб поклонитися його могилі, на
власні очі побачити, де жив і де створював геніальний письменник свої твори...
Мені дуже сподобався Київ, але, мені здається, що зараз він став ще красивішим.
Цього разу я побував у Софійському соборі та Києво-Печерській лаврі; зустрівся з
колегами – українськими письменниками Борисом Олійником та Олександром
Сизоненком; поспілкуватися з дипломатами, політиками та діячами культури на вечері в
Російському посольстві; з кінематографістами фестивалю «Молодість». Ви знаєте, коли я
дивився фільм «Російське коріння...», то ніби знову побував на землі своїх предків.
– Ви сказали, що пишете мемуари. Який період вони охоплюють? Адже ваше
життя теж можна назвати захоплюючим романом. Ви добре знали багатьох
відомих політиків різних країн. Чи буде у ваших мемуарах розділ про Україну?
– Я у своєму житті справді зустрічався з багатьма державними діячами, не лише
французькими, але й усього світу, починаючи з Черчилля і де Голля до керівників
колишнього СРСР. Шарль де Голль – найвизначніша людина з тих політиків, яких я знав.
Я служив у нього. Він іноді потрапляв у трагічні ситуації, але вмів не лише тверезо їх
аналізувати, а з гідністю виходити з них. Це був лідер, людина з сильним характером.
Саме Шарль де Голль врятував післявоєнну Францію.
А щодо України, то вона мене цікавить з кількох питань. Передусім тут знаходяться
витоки слов’янської культури. Цей величезний історичний пласт ще потрібно вивчити
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вченим: від Київської Русі і до наших днів. Минуле століття стало великим випробуванням
для багатьох народів. Вашій країні довелося пережити Першу світову війну, Жовтневий
більшовицький переворот, диктатуру Леніна, потім Сталіна, Другу світову війну... Кожна з
цих подій могла б лягти в основу грандіозного роману, де героями стали б диктатори ХХ
століття. Сьогодні Україна знаходиться на новому історичному витку. Після помаранчевої
революції про вашу країну дізналися мільйони із людей різних континентів. Ми з вами –
європейці, і у нас є маса проблем, але я впевнений, що спільними зусиллями нам
вдасться їх вирішити. Це стосується передусім тероризму – чуми наших часів. Великий
Бісмарк говорив, що «географія є основоположницею політики», і де Голль вважав так
само. На мій погляд, Європа повинна стати не адміністративним об’єднанням, а
базуватися на співпраці різних країн, як у політичній, так і економічній, духовній та
культурній сферах. У нас є величезне поле для спільної діяльності.
– Пане Дрюон, у нашій країні ви є одним із найпопулярніших сучасних
французьких письменників. Завдяки вашим романам, зокрема, циклу «Прокляті
королі», молодь, яка вважала історію нудним предметом, захопилася нею. Щоб
писати на історичну тематику, доводиться багато працювати з архівними
документами. Наприклад, російський письменник Валентин Пікуль, щоб не
заплутатися в історичних колізіях, вів величезну картотеку, а ваш
співвітчизник Олександр Дюма вирізав із паперу фігурки своїх персонажів,
викидаючи їх у сміття, коли герой роману гинув. Відкрийте секрет вашої
письменницької «кухні»?
– Завдяки історії ми краще розуміємо події, які
відбуваються сьогодні і трошечки можемо зазирнути в
майбутнє. Звичайно, в ідеалі було б добре, знаючи
історію, не повторювати помилок наших предків. Але
кожне покоління, йдучи вперед, часто робить уже свої
помилки. Людство, на жаль, не завжди діє мудро. Я
намагаюся дізнатися якомога більше про період, який
збираюся описати. Працюю в архівах, бібліотеках, читаю
спогади
очевидців
подій,
консультуюся
з
професіоналами. За час роботи навіть прикипаю душею
до своїх героїв так, що часом важко з ними розлучатися,
але проти історичної правди я не йду. Пишу так, як
відбувалися події, але, звичайно ж, мовою, зрозумілою
моїм сучасникам. Навіть описуючи давні події, я описую
наше життя, дотримуючись принципів Толстого.
Зараз у всьому світі зростає інтерес до історичної літератури, кінофільмів на історичну
тематику. До речі, весь цикл «Прокляті королі» і три томи «Володарів світу цього» було
екранізовано в кіно і на ТБ різними режисерами. Через тиждень на одному з французьких
телеканалів покажуть нову версію п’ятисерійної стрічки «Прокляті королі», в якій знялися
наші кращі актори. Мені самому як глядачу буде цікаво подивитися, що вийшло. Знаєте,
на жаль, сьогодні наша дійсність дає мало сюжетів для романів, читаючи які можна було б
відпочити душею. Мені здається, що популярність історичної літератури пояснюється тим,
що розповіді про життя людей, які жили кілька століть тому, дають можливість читачам на
певний час відійти від повсякденності, власних проблем – у світ пригод. З плином століть
людина мало змінилася. Нас засмучує і радує те саме, що й наших предків. Погане й
хороше постійно міняються місцями. Ми вважали себе дуже цивілізованим народом, але
саме в Європі зародився фашизм. А нинішні конфлікти на Балканах або в Палестині та
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Ізраїлі? Сьогодні у людей з’явилося більше можливостей знищувати собі подібних під
маркою високих цілей. Саме тому так активізувалися релігійні фанатики, терористи...
– На ваш погляд, влада сильно змінює людину?
– Не всі політики можуть пройти випробування владою. Влада – найпотужніше
почуття в житті людини, можливо, навіть сильніше, ніж кохання. Конфлікт між владою і
народом закладений у самій натурі людини. Тому що кожна людська істота вважає себе
вищою за інших, вона вважає, що у неї більше прав на володіння життєвими благами.
Кожна людина хоче бути першою, мати все найкраще. Але вижити самому важко... Влада
необхідна, щоб підтримувати рівновагу. Не кожен лідер здатен володарювати, а вміння
управляти – дар, який дається обраним і згори.
– Ви пишете на комп’ютері?
– Я пишу старим, але вірним методом – ручкою. Звичайно, комп’ютер значно
полегшує роботу письменника, але біля екрану монітора у мене чомусь немає думок. А
варто взяти папір та ручку, як вони відразу з’являються... Я щотижня веду свою колонку в
газеті «Фігаро». А теми найрізноманітніші: політика, культура, люди... Життя саме підказує
сюжети для статей. Є люди, які вважають за краще відсидітися, а я серед тих, хто
бореться, і якщо є проблеми в нашому суспільстві, то я про них говорю відкрито. Після
кожної поїздки, а я багато подорожую, завжди пишу статтю. Я багато писав про Росію.
Україну давно не бачив, але свої враження обов’язково опишу в газеті і в мемуарах...

Цитати з творів Дрюона
Влаштовувати щастя тих, кого любиш, попри їх волі і навіть наперекір їй – означає
любити недостатньо. («Ув'язнена Шато-Гайару»)
Взаємна ненависть пов'язує двох людей настільки ж міцними вузами, як і взаємне
кохання, і коли зникає з лиця землі ворог, проти якого ви довгі роки будували підступи,
в вашому серці залишається порожнеча, зовсім така ж, як якщо йде з нього велика
пристрасть. («Ув'язнена Шато-Гайару»)
Покликання, схильність - так називають пристрасть, коли хочуть її ушляхетнити.
(«Залізний король»)
Вислухати перш, ніж сказати своє слово, з'ясувати перш, ніж судити, зрозуміти перш,
ніж вирішити, і завжди пам'ятати, що в будь-якій людині закладено як хороше, так і
погане начало. Ось вона, основа мудрості монарха. («Прокляті королі»)
У числі інших своїх милостей
доля посилає нам одну - ми
ніколи не знаємо, який нас чекає
кінець. («Французька вовчиця»)
Ніколи святий не буває повністю
святим, а жорстокий повністю
жорстокосердим, як вважають
люди; ніхто не в змозі простежити
хвилину за хвилиною пориви
чужої душі. («Лілія і лев»)
Як правило, сторонні помічають
любов раніше, ніж самі закохані
віддають собі в ній звіт. («Прокляті королі»)
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Немає більшої біди, як отримати від народження душу повелителя, коли тобі не дано
панувати. («Лілія і лев»)
Навіть коли нас карають за уявні провини, завжди є справжня причина покарання.
Будь-який неправильний вчинок, навіть задля правого діла, несе в собі прокляття.
(«Ув'язнена Шато-Гайару»)
Володіння - це ще не справжня влада. («Лілія і лев»)
У королівській короні головне не корона, а голова, на яку вона покладена. («Яд і
корона»)
Заведено вважати, що люди сильні духом саме ті, що вміють визнати свою неправоту.
Але, можливо, ще сильніший той, хто ніколи її не визнає. («Лілія і лев»)
Сама міцна дружба - це та, що заснована на спільних інтересах і спільній праці заради
власного майбутнього, тісно пов'язаного з майбутнім друга. («Коли король губить
Францію»)
В трагічну годину Історія підносить на гребінь великих людей; але самі трагедії - справа
рук пересічностей. («Коли король губить Францію»)
Молодості властиво швидко знаходити знову не тільки свої сили, а й свої ілюзії.
Подолання небезпеки лише зміцнює віру в себе, штовхає на пошуки нових пригод.
(«Залізний король»)
Немає більш підходящого металу для заклепки ротів, ніж золото...
(«Прокляті королі»)
Люди посередні терплять біля себе лише підлабузників, що й
зрозуміло: зусиллями підлабузники посередність може не вважати
себе такою. («Залізний король»)

Екранізації творів Моріса Дрюона:
Головокружіння кохання / Vertigine d’amore, 1949 (Італія, Франція)
Сильні світу цього Les grandes familles, 1958 (Франція)
Барон де Л’ Еклюз / Le baron de l’écluse, 1960 (Франція, Італія)
П'ять миль до півночі / Le couteau dans la plaie, 1962 (Франція, Італія)
Прокляті королі / Les Rois maudits – серіал, 1972 (Франція)
Справа часу / A Matter of Time 1976 (Італія, США)
Tісту зелені пальці / Tistou les pouces verts 1981, (Франція)
Великі сім'ї / Les grandes familles – міні-серіал, 1989 (Франція, Бельгія,
Швейцарія)
Прокляті королі / Les rois maudits – серіал, 2005 (Франція, Італія)

16

Використані джерела
1.

15 цитат из книг Мориса Дрюона // ЭКСМО: издательство. – Режим доступу:
https://eksmo.ru/entertaining/15-tsitat-iz-knig-morisa-dryuona-ID5720074/.
–
Дата
публікації: 24.04.2017. – Назва з екрану.

2.

Біографія Моріса Дрюона // Mykniga.com.ua: біографії, вірші, книги та багато іншого. –
Режим доступу: http://mykniga.com.ua/biograph/biografiya-morisa-dryuona-biografiyadryuona-m-foto-video.html. – Назва з екрану.

3.

Дрюон Морис // ЛитМир: электронная библиотека. – Режим доступу:
https://www.litmir.me/a/?id=2611. – Дата публікації: 3.11.2014. – Назва з екрану.

4.

Король радянських книжкових шаф // Україна Молода. – Режим доступу:
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1391/158/49059/. – Дата публікації: 16.04.2009. –
Назва з екрану.

5.

Моріс
Дрюон
//
Альманах
визначних
подій.
http://calendate.com.ua/person/1376. – Назва з екрану.

6.

Моріс
Дрюон
//
Вікіпедія
вільна
енциклопедія.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Моріс_Дрюон. – Назва з екрану.

7.

Моріс Дрюон: відомий французький письменник, драматург, есеїст // Відмінник:
Тvori.com.ua. – Режим доступу: http://tvori.com.ua/moris-dryuon-vidomij-francuzkijpismennik-dramaturg-ese/. – Назва з екрану.

8.

Моріс Дрюон: біографія // People.SU: цікаві історії про відомих особистостей, біографії,
гумористичні
оповідання,
фото
і
відео.
–
Режим
доступу:
http://www.people.su/ua/37989. – Назва з екрану.

9.

Поліщук Т. Моріс Дрюон: «Завдяки історії ми можемо зазирнути... в майбутнє» /
Тетяна
Поліщук
//
День:
day.kyiv.ua.
–
Режим
доступу:
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/moris-dryuon-zavdyaki-istoriyi-mi-mozhemo-zazirnuti-vmaybutnie. – Дата публікації: 10.11.2005. – Назва з екрану.

–
–

Режим

доступу:

Режим

доступу:

10. Помер
Моріс
Дрюон
//
Українська
правда.
–
Режим
доступу:
http://life.pravda.com.ua/society/2009/04/15/18076/. – Дата публікації: 15.04. 2009. –
Назва з екрану.
11. Прокляті королі (Дрюон): опис і аналіз циклу романів // Моя освіта. – Режим доступу:
http://moyaosvita.com.ua/literatura/proklyati-koroli-dryuon-opis-i-analiz-ciklu-romaniv/.
–
Дата публікації: 16.11.2017. – Назва з екрану.
12. Развитие исторического романа в произведениях Мориса Дрюона // Наука и
образование. – Режим доступу: http://delayreferat.ru/news.php?readmore=313. – Назва з
екрану.

17

Твори Моріса Дрюона наявні в фондах КОБЮ
Дрюон М. Железный король. Узница Шато-Гайара / Дрюон
Морис; пер. с фр. – М.: Бимпа, 1992 – 448 с.
В книгу включены два первых романа из серии исторических
романов «Проклятые короли».
В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей
редкостной красотой, был неограниченным властителем Франции.
Его прозвали Железный король. Он смирил воинственный пыл
непокорных баронов, утихомирил восставших фламандцев,
победил Англию в Аквитании, провел успешную борьбу с папством,
закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап...
Только одна сила осмелилась противостоять Филиппу – Орден
тамплиеров. Слишком независимое положение рыцарей Храма
беспокоило короля, а их неисчислимые богатства возбуждали его
алчность. Тогда он затеял против них судебный процесс, и не было такой низости, к
которой не прибегли бы судьи на этом судилище. Но мог ли знать Филипп, что его победа
над тамплиерами обернется чудовищным проклятием ему самому и всему роду
Капетингов до тринадцатого колена?
Зловещая тень пала на Францию. В день солнечного затмения скончался Филипп IV
Красивый. Двадцатипятилетний Людовик, унаследовавший отцовский трон, был
малопригоден к этой роли. Все, чего он добился в жизни, - репутация рогоносца и
нелестное прозвище "Сварливый". Когда он взошел на престол, его заботила не судьба
государства, а восстановление супружеской чести. Как распорядится монарх жизнью
жены-изменницы? Повлияет ли на ее судьбу проклятие Великого магистра?

Дрюон М. Яд и корона; Негоже лилиям прясть / Дрюон
Морис; пер.с фр. Н.Жарковой; Ред. О. Лозовецкий. - М.: Худож.
лит., 1981. – 446 с.
Романы являются третьей и четвертой книгами исторической
серии «Проклятые короли».
Прошло полгода после кончины Филиппа Красивого. При его
правлении Франция была великой державой. Но сын Железного
короля Людовик X - монарх слабый и неумелый; все, за что бы он
ни брался, идет прахом. И вот уже мятежные бароны сеют смуту в
провинции, а чиновники разворовывают государственную казну. В
довершение всего страну терзают неурожаи и голод. И все больше
людей вспоминают о проклятии Великого магистра ордена
тамплиеров, брошенном им сквозь пламя костра всему роду Капетингов…
Незадачливый Людовик X Сварливый, процарствовав всего восемнадцать месяцев,
умер, оставив королеву Клеменцию на четвертом месяце беременности. Жизнь еще не
родившегося ребенка становится ставкой в борьбе за власть и корону между самыми
могущественными французскими вельможами. Они рвутся к вершинам могущества, не
понимая, что этим толкают Францию в пропасть братоубийственной гражданской войны...
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Дрюон М. Французская волчица; Лилия и лев: / Дрюон
Морис; пер.с фр. Ю. Дубинина и Н. Жарковой. – Мн.: Маст. лит.,
1982. – 607 с.: ил.
Романы "Французская волчица" и "Лилия и лев" являются
пятой и шестой книгами исторической серии французского
писателя М.Дрюона "Проклятые короли".
Кары и проклятия, брошенные с высоты костра Великим
магистром ордена тамплиеров, лавиной обрушились на Францию.
Судьба сражала ее королей, словно шахматные фигуры. А в это
время в Англии в постоянном страхе за свою жизнь влачила долгие
дни Изабелла Французская, дочь Железного короля. Униженная
женщина, поруганная королева. Она плела паутину заговора,
желая отомстить недругам и спасти себя. Но случилось так, что
Изабелла принесла с собой и на тот берег Ла-Манша проклятие тамплиеров...
Проклятие Великого магистра Ордена тамплиеров, брошенное всему роду
Капетингов, похоже, переросло само себя - и поразило всю Францию. Вот уж не осталось
никого из проклятой династии - всех настигла смерть, - а невзгоды продолжают
преследовать новую королевскую фамилию Валуа. Удары сыплются на нового короля
Филиппа VI откуда ни возьмись. Его обманывает собственная жена, предает лучший друг
и ближайший соратник, отказывается от клятвы верности самый крупный вассал… Но,
что самое главное, все эти проблемы, которые поначалу казались малозначимыми и
внутрисемейными, переросли в величайшее бедствие - войну, которой суждено будет
продлиться сто лет. И лишь в ее горниле сгорит проклятие тамплиеров…
Дрюон М. Когда король губит Францию / Дрюон Морис;
пер.с фр. Н. Жарковой. – Мн.: Маст. лит., 1983. – 255 с.: ил.
Роман является седьмой и заключительной книгой
исторической серии "Проклятые короли". 1356 год. Франция
разорена изнурительной войной. Однако, не теряя надежды,
король Франции Иоанн II Добрый готовится к решающему
сражению. В нем французские рыцари должны сойтись в
смертельной схватке с английскими лучниками. Исход битвы во
многом определят решения самого короля. Но над правителями
Франции по-прежнему тяготеет проклятие Великого магистра
тамплиеров...
Дрюон, М. Сильные мира сего / Морис Дрюон. – М.:
Политиздат, 1991. – 334 с., ил.
«Сильные мира сего» первая часть романа-трилогии «Конец
людей». В основе романа лежит идея показать людей,
удерживающих в своих руках экономическое могущество. Три
части трилогии «Конец людей» это три стадии крушения власти
под ударами конкурентной борьбы. В первой части трилогии
«Сильные мира сего» обнаруживается трещина в старинной
крепости вековой династии финансистов и промышленников. Эти
люди, жившие во Франции в начале XX века, могли похвастаться
родственными связями с французской знатью. Их состояние
исчислялось миллионами франков. Их дети были самыми
богатыми наследниками в Париже. Почему же не было мира в этой
семье? Чего не хватало для счастья сильным мира сего?
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