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JULIUSZ VERNE
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
1828
Juliusz Verne urodził się 8 lutego w Nantes. Na chrzcie otrzymał imiona Juliusz
Gabriel.
1838
Po starannym wykształceniu w domu pod kierunkiem madame Sambain, Juliusz
rozpoczyna naukę w Małym Seminarium Donata w Nantes.
1839
Podczas wakacji jedenastoletni Juliusz zabiera się potajemnie na żaglowiec „Coralie”
płynący do Indii. Uciekinier, schwytany przez ojca w Paimboeuf, portowej osadzie
u ujścia Loary, składa solenną obietnicę, że odtąd będzie odbywał podróże tylko
w wyobraźni.
1844
Juliusz zaczyna uczęszczać do Nantejskiego Królewskiego Liceum. Podczas nauki
w szkole powstają, pod wpływem twórczości Wiktora Hugo, pierwsze próby teatralne
przyszłego pisarza. Jednakże ojciec zdecydowany jest przysposobić syna do zawodu
prawnika, dziedziczonego w rodzinie.
1847
Juliusz udaje się po raz pierwszy do Paryża, aby zaliczyć kurs prawa i zdać egzamin
adwokacki.
1848
Juliusz przygotowuje się do egzaminów na licencjata praw. Przybywa do stolicy, aby
dokończyć studia.
1849
Juliusz poznaje Wiktora Hugo i Aleksandra Dumasa (ojca), z którym połączy go
przyjaźń. Uzyskuje tytuł licencjata praw.
1850
Juliusz otrzymuje od ojca na pobyt w Paryżu 75 franków miesięcznej renty. Powstają
tragedie „Spisek prochowy” i „Dramat z czasów Regencji” oraz komedia „Przełamanie
słomki”.
1851
Po uzyskaniu pomocy materialnej z domu podejmuje pracę w kancelarii Guimara
z wynagrodzeniem 50 franków miesięcznie. Poznaje Piotra Chevaliera, redaktora
„Muzeum Rodzinnego” oraz podróżnika Jakuba Arago, którzy wywarli wpływ na
jego przyszłe życie. Debiutuje w „Muzeum Rodzinnym” opowiadaniami „Pierwsze
okręty floty meksykańskiej” oraz „Podróż balonem”. Pracuje jako sekretarz Teatru
Lirycznego z uposażeniem 100 franków miesięcznie.

1854
W „Muzeum Rodzinnym” ukazuje się opowiadanie „Mistrz Zachariasz”.
1856
Juliusz poznaje w Amiens młodą wdowę z dwojgiem dzieci, proponuje jej
małżeństwo. Podejmuje pracę w kancelarii giełdowej Ferdynanda Eqqly’ego. Zostaje
jego wspólnikiem, wnosząc pożyczone od ojca 50 000 franków.
1857
Zawiera związek małżeński z Honoriną Morel de Viane.
1858
Juliusz odbywa swoją pierwszą podróż zagraniczną do Szkocji i Anglii.
1861
Przychodzi na świat Michał - jedyne dziecko pisarza.
1862
Juliusz poznaje literata i wydawcę Juliusza Hetzla - założyciela znakomitego pisma
dla młodzieży. Zawierają dwudziestoletni kontrakt wydawniczy, na korzystnych
warunkach finansowych, który zobowiązywał pisarza do dostarczania wydawcy
dwóch książek rocznie. Verne porzuca pracę na giełdzie.
1863
Ukazuje się powieść „Pięć tygodni w balonie”. Zostaje entuzjastycznie przyjęta przez
czytelników i krytykę.
1864
Ukazują się powieści: „Przygody kapitana Hatterasa”, „Podróż do środka Ziemi”.
1865
Verne pisze powieść „Z Ziemi na Księżyc”.
1867
Odbywa podróż do Stanów Zjednoczonych. Zwiedza Nowy Jork, Buffalo, podziwia
Niagarę. Ukazuje się pierwsza część trylogii morskiej „Dzieci kapitana Granta”.
1869-70
Ukazują się powieści: „Dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi” oraz „Wokół
Księżyca”. Verne otrzymuje Order Legii Honorowej.
1871
Pisarz porzuca Paryż i osiedla się wraz z rodziną w Amiens. Ukazuje się powieść
„Pływające miasto”.

1872
Zostaje członkiem Amienskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuk. Otrzymuje
Nagrodę Literacką Akademii Francuskiej.
1873
Ukazuje się „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”. Książka cieszy się nadzwyczajną
popularnością. Juliusz Verne wznosi się nad Amiens balonem „Meteor”. Zostaje po
raz pierwszy wybrany dyrektorem Amienskiej Akademii.
1876
Ukazuje się powieść „Michał Strogow” zaadoptowana dla potrzeb teatru.
1877
Juliusz Verne nabywa parowy jacht „Saint-Michal III” zbudowany na zamówienie
króla belgijskiego.
1878
Z okazji 50-lecia urodzin, Verne odbywa na swym jachcie wielką, triumfalną podróż.
Odwiedza Lizbonę, Kadyks, Gibraltar, Malagę, Algier. Ukazuje się powieść
„Piętnastoletni kapitan” - napisana specjalnie dla syna Michała.
1879
Ukazują się powieści: „Pięćset milionów Begumy” oraz „Niepokoje pewnego Chińczyka
w Chinach”.
1881
Podróż do Rotterdamu i Kopenhagi.
1882
Ukazują się „Szkoła Robinsonów” oraz „Zielony promień”.
1884
Dla podreperowania zdrowia odbywa, wraz z najbliższą rodziną, duży rejs na swoim
jachcie, odwiedzając Portugalię, Hiszpanię, Maroko, Tunis, Algier i Włochy.
W Rzymie zostaje przyjęty przez papieża Leona XIII, a w Wenecji zgotowano mu
uroczyste powitanie.
1886
9 marca pisarz zostaje zraniony przez chorego krewniaka strzałem z pistoletu, co
powoduje trwałe kalectwo. Cierpi na osłabienie wzroku.
1888
Ukazuje się powieść „Dwa lata wakacji”.
1889
Ukazują się powieści: „Do góry dnem”, „Rodzina bez imienia”.

1892
Ukazuje się: „Zamek w Karpatach” oraz „Klaudiusz Bombarnac”.
1897
Ukazuje się powieść „Lodowy sfinks”.
1898
Ukazuje się powieść „Wspaniałe Orinoco”.
1901
Ukazują się powieści: „Druga ojczyzna” oraz „Napowietrzna wioska”.
1903
Pisarz traci słuch i niemal całkowicie wzrok. Ukazuje się powieść „Stypendyści wędrownicy”.
1904
Ukazuje się powieść „Władca świata”.
1905
Ukazują się powieści: „Inwazja morza” oraz „Latarnia morska na końcu świata”.
Ciężka choroba przykuwa pisarza do łóżka.
24 marca umiera w Amiens.
1906
Ukazuje się pośmiertnie powieść „Złoty wulkan”.
1908
Ukazują się pośmiertnie powieści: „Polowanie na meteoryt” oraz „Dunajski pilot”.
Karol Lamire, przyjaciel pisarza, który odcyfrował jego nieczytelne rękopisy,
publikuje monografię „JULIUSZ VERNE - CZŁOWIEK, PISARZ, PODRÓŻNIK,
OBYWATEL”.
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