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KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOśCI 

MOLIERE'A 

(Jana Baptysty Poquelin) 

1622 w Paryżu urodził się Jan Baptysta Poque-
lin, syn Marii Cresse i Jana Poquelin -
ochrzczony dnia 15 stycznia w kościele 

św . Eustachego (dokładna data urodzin 
nie jest znana). 

1631 - 1639 Jan Baptysta Poquelin studiuje nauki hu
manistyczne w paryskim kolegium jezuic
kim Clermont. 

1638-1640 odbywa studia prawnicze w Orleani·e. 

1640 poznaje Magdalenę Bejart, młodą aktor
kę, pod której wpływem zrodziło się w nim 
lub rozwi nęło powołanie aktorskie. 

30.Vl.1643 w domu matki Magdaleny Bejart, przy 
ulicy de la Perle, zgromadziło się dziesięć 
osób, wśród nich Jan Baptysta Poquelin, 
aby w obecności dwóch notariuszów pod 
pisać akt założenia spółki „„.dla grania 
komedyj„ . w lllustre Theotre". Młoda gru
pa wynajmuje lokal usytuowany „nad fo
są w pobliżu bramy d·e Nesle". 

16.1.1644 otwarcie lllustre Theatre. Jan Baptysta 
Poquelin przybiera pseudonim Moliere'a. 
Używa go po raz pierwszy w umowie spi
sanej z Denisem Mallet, tancerzem z Rou 
en . 



1645 upatrując przyczyn niepowodzenia swo
jego teatru w złej Jego lokalizacji, trupa 
postanawia przenieść się do innej sali, 
położonej nieopodal bramy Saint-Paul. 
I to prziedsięwzięcie kończy się porażką, 

a jeden z wierzycieli, Antoine Fausser, 
uzyskuje osadzenie Moliere'a w więzieniu 
Chatelet. 

1645-1648 brak dokumentów ujawniających działal

ność Moliere'a w tym czasie. Najprawdo
podobni1ej Moliere'a i troje Bejartów (Ma
gdalenę, Genowefę i Józefa), stanOwią
cych podstawę lllustre Th1eatre, przygarnął 
Charles Dufresne, kierownik trupy aktorów 
diuka d'Epernon. 

1648 Moliere wraz z trupą teatralną rozpoczy
na swą wędrówkę po prowincjach fran
cuskich, która trwać będzie do roku 1658. 
Zdobywają wtedy opinię zespołu „najlep
szego i najsilniejszego" na prowincji. 

24.X.1658 trupa Moliere'a powraca do Paryża. Dzięki 
wpływom pana La Mothe Le Vayer zostaje 
oficjalnie trupą król1ewskiego brata i jako 
taka debiutuje przed Dworem tragedią 

Corneille'a - „Nikomed". 

1659 

1660 
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Molier•e pisze „Pocieszna wykwintnisie", 
które przynoszą zarówno autorowi jak i 
wykonawcom tylu zwolenników co i 
zagorzałych przeciwników. Do tych ostat

nich należą także aktorzy Comedie lta
lienne. 

Moliere .wystawia swą komedię pt. „Ro
gacz z urojenia". Mimo bezlitosnych ata
ków zewsząd, wielki komediopisarz i jego 
aktorzy odnoszą sukcesy, występując przed 
obliczem Ludwika XIV, Mazarina i Fou
queta. 

20.11.1662 

1664 

1665 

w kościele Saint-Germain-l'Auxerrois od
bywa się ślub Armandy Bejart i Moliere'a. 
Powstaje „Szkoła żon". 

rodzi się syn Moliere'a, którego ojcem 
chrzestnym zostaje Ludwik XIV. Moliere 
pis~e swą najgłośniejszą sztukę - „Tar
tufe". Sztuka ta staje się przyczyną nie
porozumień z Dworem oraz niezwykle 
ostrych ataków ze strony Kościoła . Zdjęta 

z afisza na poleoenie króla, w czym za
sadniczą rolę odegrało Towarzystwo Świę
tego Sakramentu, powraca na scenę do
piero po pięciu latach, po rozwiązaniu 

Towarzystwa. 

Ludwik XIV przejmuje na własne żądanie 
od swego brata mecenat nad trupą Mo
liere'a, która nosi teraz miano „Trupy Jego 
Król·ewskiej Mości w Palais-Royal". Wobec 
zakazu grania „Tartuf,e'a" Moliere w poś
piechu pisze inn1e wielkie dzieło - „Don 
Juana". 

1666 nadal trwa najciekawszy okres w twór
czości Moliere' a, czego wyrazem jest napi
sany wówczas „Mizantrop". 

1668-1673 Molier.e coraz częściej zapada na zdro
wiu, nękany grużlicą. Mimo to w tym krót
kim okresie pisze następujące sztuki: 
1668 r. „Skąpi•ec" 

1670 r. „Mieszczanin szfochcicem" 
1671 r. „Szelmostwa Skapena" 
1672 r. „ Uczone białogłowy" 

10.11.1673 premiera ostatniej komedii Moliere'a 
„Chorego z urojenia". Po jednym z ko
lejnych przedstawień, po krwotoku na sce
nie Moliere umiera. 
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S Z T U K I M O L I I: R E' A N A S C E N I E 

TEATRU NOWEGO 

DON JUAN - przekład r reżyseria: Bohdan Korz,enie
wski, soenografia: Józef Rachwalski, 
premiera: 21.Vl.1955 r.; Duża Sala, 
ilość przedstawień - 107, ilość widzów 
- 67.422 

SZKOŁA ŻON - przekład i reżys,eria: Bohdan Korze
niewski, scenografia: Witold Ulatowski, 
premiera: 17.V.1956 r.; Duża Sala, ilość 
przedstawień - 83, ilość widzów -
47.491 

GRZEGORZ DYNDAŁA - przekład: Tadeusz Boy-Że
leński , reżyseria: Stanisław Łapiński, 

scenografia: Zenobiusz Strzelecki, pre
miera: 27.IX.1961 r.; Mała Sala, ilość 

przedstawień - 4, ilość widzów - 689 

SKĄPIEC - przekład; Jerzy Adamski, reżyseria: Je-
rzy Zegalski , scenografia: Teresa Da
rocha, mu zyka : Mateusz Święcicki, pre
miera: 27.11.1971 r.; Duża Sala, ilość 

przedstawień - 26, ilość widzów -
14.150 

DON JUAN - przekład: Zygmunt Sarnecki, reżyseria : 
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J•erzy Zegalski, scenografia: Andrzej 
Sadowski, premiera: 15.111.1973 r.; ilość 
przedstawień - 51, ilość widzów -
27.585 


