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Rodzina Czechuwa w 1876 r. A. Czcc l1ow w d rugim rzędzie, 
drugi z lewej 

1860 Antoni Czechow urodził się w Tagan
rogu, w rodzinie mieszczaóskiej . 

·--3·---



1879 Wstępuje na wydział medycyny Uni
wersytetu Moskiewskiego. 

1880 Jako student drukuje pierwsze opo
i;:viadania pod pseudonimem Antosza 
Czechonte. 
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1884 Po ukończeniu uniwersytetu rozpo
czyna praktykę lekarską. W tym sa
mym roku ukazuje się pierwszy tom 
jego opowiadań pt. : Bajki Melpomeny 
(Skazki Melpomeny). 

1886 Ukazuje się drugi tom opowiadań: 
Barwne opowiadania (Piestry je ras
skazy). 
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1887 

CZl"C:IHl"N w lłU.::1 r. 

Otrzymuje nagrodę puszkinowską 
Akademii Nauk za tom opowiadań 
O zmierzchu (W sumierki). 

Ukazuje się Step, pierwszy większy 
utwór prozą. 

CzPchow w 1887 r. 
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1890 

1891 
1892 

1891 
1897 

Odbywa podróż na Sachalin. Zajmuje 
go przede wszystkim sprawa zesłań
ców i katorgi. W wynjku tej podróży 
pisze Wyspę Sachalin, z notatek pod
różnych (Ostro-..; Sachalin, iz putie
wych zapisok); drukowana w 1893/ 
94 r. 

Bierze udział w walce z klęską głodu. 

Czech ow w I ~ ~Il r . 

Trzykrotnie (w latach 1891, 1894, 
1897) wyjeżdża na dłuższe okresy 
czasu za granicę. 
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Domek w Miellchowie , w którym Czech o w napisał , .Mewę" 

1892 Przenosi się do nabytego majątecz
ku pod Moskwą , Melichowa gdzie 
w okresie epidemii cholery (1892- 93) 
jest kierownikiem miejscowego wy
d ziału zdrowia. 

Willa Czechowa w Jałcie 

1898 Chory na gruźlicę , przenosi się na 
Krym, w okolice Jałty. Nawiązuje 

- ---7- ---



Czech w w tocz ' ni u aktorów l oskiC;WSkicgv Teat r u ,\rtystycznego 

1898 

współpracę ze Stanisławskim i Ni mi
rowi cz-Danczenką, kierownikiem Mas
ki wski go Teatru Artystycznego 
(MCHAT). W grudniu tego roku na 
scenie MCHAT-u odbyła się pr miera 
Czajki, drukowanej w r . 1896 i w sta
wionej po raz pierwszy w tym samym 
roku na scenie Teatru Aleksandryń
skiego. Współpraca Czechowa z 
MCHAT-em wywarła wielki wpływ 
i:.a dzieje nowoczesnego teatru rosyj 
sh'iego. 

Czecl10w z żon ~ . ak t o r ka Olg;:i Knippe r 

1899 
1901 

1900 

1904 

Nakładem A. F . Marksa ukazuje się 
pierwsze wydanie zbiorowe dzieł Cze
chowa. 

Czechow I Gorki w Jałc i e (1901 r. ) 

Czechow zrzeka się tytułu akademika 
w związku z unieważnieniem przez 
cara wyboru Gorkiego do Akademii. 

Wobec pogarszającego się stanu zdro
wia wyjeżdża do Badenweil r. Umie
ra tu w nocy z 14 na 15 lipca. 

Ostat nie zd j ęc ie Czechowa . Jałta 1902 



opowieść PRO 
WINCJONAL 
N A * Antoni CZECHOW 

Kochałem moje rodzinne miasto. Zdawało mi 
się takie ładne i przytuln ! Lubiłem jego zie
leń, ciche słoneczne poranki, głos naszych 
dzwonów; jednak ludzie, z którymi mieszkałem 
w tym mieście, nudzili mnie, byli obcy, czasa
mi nawet wstrętni. Nie lubiłem ich i nie rozu
miałem. 
Nie rozumiałem, po o i czym żyje tych sześćdzie
siąt pięć tysięcy mieszkańcó . Wiedziałem, że m ia
sto Kirmy żyje z but ' , że Tuła wyrabia sam owary 
i karabiny, że Odessa jest miastem por towym, ale 
czym jest nasze miasto i co ono robi - nie wiedzia
łem. Wielka Dworiańska i jeszcze ze dwie lepsze 
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ulice żyły z posiadanych kapitałów i z pensj i wy
płacanych urzędnikom przez skarb państwa; ale 
z zego utrzymywała się reszta - osiem r ównole
głych ulic ciągnących się na długość trzech kilo
metrów i znikających za wzgórzem - to było dla 
mnie zawsze nierozwiązalną zagadką. A jak ci lu
dzie żyli, to wstyd powiedzieć! Ani ogrodu ani 
teatru, ani porządnej orkiestry; miejską i klubową 
bibliotekę odwiedzały tylko żydow kie wyrostki, 
tak że czasopisma i nowe książki miesiącami leżały 
nie rozcięte; ludzie wykształceni i zamożni spali 
w dusznych, ciasnych sypialniach na drewnianych 
zapluskwionych łóżkach, dzieci trzymali w odraża
jących, brudnych pomieszczeniach zwanych poko
jami dziecinnymi, a służba , nawet ludzie starzy 
i czcigodni, sypiała w kuchni na podłodze i nakry
wała się łachmanami. W mięsne dnie pachniało po 
domach barszcz m ukraińskim, a w postn - j sio
t rem smażonym na słonecznikowym olej u . Jedli 
niesmacznie, pni niezdrową wodę. W Dumie, u gu
bernatora, u archijereja, wszędzie po domach od 
vielu lat mówiono, że nasze miasto nie ma dobrej, 

taniej wod i że koniecznie trzeba dostać z fundu
szów państwowych 200 tysięcy pożyczki na budowę 
wodociągu: bardzo bogaci ludzie, których można 
było naliczyć w mieście ze t rzydziest u i którym 
zdarzyło się przegrać w karty całe majątki ziemskie, 
pili również niedobrą wodę i całe życie rozprawiali 
z ferworem o pożyczce państwowej - a ja tego nie 
rozumiałem; zdawało mi się, że o wiele prościej 
byłoby wziąć i wyłożyć t e 200 tysięcy z własnej 
ki szeni. 
W całym mieście nie znałem ani jednego uczciwego 
człowieka. Mój ojciec brał łapówki i wyobrażał so
bie, że dają mu je przez szacunek dla jego ducho
wych przymiotów; gimnaziści żeby przechodzić 
z klasy do klasy, szli na stancję do swoich nauczy-

cieli, a ci brali za nich grube pieniądze; żona ko
mendanta garnizonu w czasie poboru brała pienią
dze od rekrutów, a nawet przyjmowała od nich po
częstunki i raz w cerkwi nie mogła wstać z klęczek, 
taka była pijana; w czasie poboru brali łapówki 
i J karze, a 1 karz miejski i wet erynarz obłożyli 
podatkiem jatki mięsne i r estauracje; w szkole po-
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·wiatowej handlowano świadectwami, dającymi ulgę 
trzeciego stopnia przy stawaniu do wojska; duchow
ni administrat orzy cerkwi brali łapówki od podle
głych im popów, od wiernych i od cerkiewnych sta
rostów; w zarządzie miejskim, kupieckim i lekar
skim - jak we wszystkich innych, wołano za każ
dym z wychodzących interesantów: „A podziękować 
niełaska?" - więc interesan t wracał żeby dać 30-
40 kopiejek. Ci zaś, któr zy nie brali łapówek, jak 
na przykład niektórzy sądownicy, byli wyniośli , po
dawali dwa palce, wyróżniali się oschłością, ciasno
tą pojęć, często gral i w karty, dużo palili, żenili się 
bogato i niewątpli ie mieli zły, demoralizujący 
•:vpływ na swoje środowisko . .Jedne tylko dziewczę
ta tchnęły moralną czystością : większość z nich 
miała wzniosłe dążenia, uczciwe, prawe dusze, ale 
nie rozumiały życia i wierz ły, że łapówki dawane 
są przez szacunek dla duchowych przymiotów, a po 
wyjściu za mąż wkrótce starzały się, opuszczały 
i beznadziejni grzęzły w trywialnym bagnie miesz
czańskiego bytowania . 

A ntoni CZECHOW 
* Maksym GORKI 

Czytając opowiadania Antoniego Czechowa czuje
my się tak jak w smutny dzień późnej jesieni, kie
dy w przezroczystym ROwietr zu ostro rysują się 
ogołocone drzewa, ubogie domy, szarzy ludzie. 
Wszystko jest takie dziwne - opuszczone, zastygłe 
beznadziejne. Głębsza niż zwykle błękitna dal 
zieje pustką i zlewając się z bladym n iebem me
lancholijnie obejmuje chłodnym tchnieniem ziemię 
pokrytą grząskim błotem. Myśl pisarza, jak jesienne 
słońce, z okrutną jasnością oświetla zniszczone dro
gi, krzywe ulice, ciasne i brudne domy, gdzie mali, 
żałośni ludzie giną z nudy i lenistwa, wypełnia~ąc 
swe mieszkania bezmyślną, pół.s nną krzątaniną . 
Oto trwożnie jak szara mysz przemyka Duszka, ła-



godna, miła kobieta, która tak bardzo, tak niewol
niczo umie kochać. Można ją spoliczkować, a ona 
nawet nie odważy się głośno jęknąć. Potulna nie
wolnica. Obok stoi sm utna Olga z Trzech sióstr, ona 
też bardzo kocha i bez skargi znosi kaprysy żony 
sw go brata-leniucha; jest świadkiem tragedii swych 
sióstr i tylko płacze bezradnie i nawet słowo pro
testu przeciw podłości nie wyrywa się z jej ust. 
Oto płaczliwa Raniewska i inni byli właściciele Wi
śniowego sadu. , samolubni jak dzieci i bezsilni jak 
starcy. Nie zdążyli umrzeć w porę i gnuśnieją, nie 
widząc i nie pojmując co się dokoła nich dzieje, pa
sożyty nie mające siły, by na nowo wessać się w ży
cie. Marny studencina Trofimow deklamuje na te
mat konieczności zabrania się do pracy i nic nie 
robi, tylko z nu dów zabawia się głupim znęcaniem 
s:ię nad Warią, która zapracowuje się, by zapewnić 
dobrobyt próżniakom. 

Wierszynin rozmyśla, jakie wspaniałe będzie życic 
za t rzysta lat, i żyje, nie wiedząc, że wokół wszyst
ko się rozkłada, że Solony w jego oczach gotów jest 
z nudów i głupoty zabić nieszczęsnego barona Tu
zenbacha. 
Przesuwa się przed nami nie kończący się szereg 
ni.ewolnic i niewolników własnej miłości, głupoty 
i lenistwa, chciwych wszelkich dóbr ziemskich. Su
ną niewolnicy dziwnego lęku przed życiem, idą peł
ni niepokoju i trwogi, zapełniając czas bezładną ga
daniną o przyszłości, gdyż czują, że w teraźniejszo
ści nie m a dla nich m iejsca. 

A. CZECHOW 
Mosliiew 

sliim Tea 
w 

trze Arty 
stycznym 
* Konstanty STANISŁAWSKI 

.„Stąd całą bandą - jedni pieszo, inni sześcioosobo
wym powozem - udaliśmy się do Czechowa. 
Stół u Czechowa był stale nakryty albo do śniada
nia, albo do kolac ji. Dom był jeszcze niezupełnie 
wykończony, otaczał go rzadziutki, świeżo zasadzo
ny ogródek. 
Czechow był niezwykle ożywiony, przeobrażony, 
jak by się na nowo urodził. Przypominał mi - do
skonale pamiętam to wrażenie - dom, który stał 
całą zimę z zabitymi okienni ami i zamkniętymi 
drzwiami. I oto nagle n wiosnę ktoś go otwiera 
i wszystkie pokoje napełniaj ą się świa tłem, zaczy
nają się uśmiechać , błyszczeć . Czechow wciąż cho
dził z miejsca na miejsce, założywsz ręce do tyłu 



lub popraw1aJąc c-0 chwila binokle. To ukaże się 
na werandzie pełnej nowych książek i pism, to 
w ogrodzie, to na podwórzu, a uśmiech nie schodzi 
mu z twarzy. Czasem znikał w swym gabinecie, 
widocznie tam odpoczywał. 
Jedni przyjeżdżali, drudzy odjeżdżali. Kończyło się 
jedno śniadanie, podawano drugie. Maria Pawłowna 
dwoiła się i troiła , a Olga, jak przystało na wierną 
przyjaciółkę lub przyszłą panią domu, z zakasanymi 
rękawami dzielnic pomagała w gospodarstwie. 
W jednym kącie toczył się spór literacki, w ogrodzie 
bawiono się po sztuback~, kto dalej rzuci kamyk, 
w trzeciej grupie Bunin z niezwykłym talentem coś 
odgrywał, a gdzie jest Bunin, tam na pewno stoi 
obok Czechow i umiera ze śmiechu. Nikt nie umiał 
tak rozśmieszać Czechowa jak Bunin, kiedy był 
w dobrym humorze. 

od TEATRU 
* Jan BŁOŃSKI 

Czechow opowiadał historie zdumiewająco 
proste, sam był jednak człowiekiem dla bliź
nich - i może także dla siebie? - zagadko
wym. Trudno oprzeć się wrażeniu, że odgra
dzała go od ludzi niewidoczna ściana: on wi
dział wszystko, oni - niewiele lub nic. Można 
także powiedzieć,~ że patrzył wzrokiem zbyt 
przenikliwym i pozbawionym złudzeń, aby nie 
kryć się samemu w dyskrecję i samotność . 
Pochodził z rodziny skromnej i właściwie nieszczę
śliwej : zanurzonej w tym rosyjskim nieudaniu, 
k tóre tak wstydliwie a przejmująco umiał potem 



~c}1:VY<;:ić i v:'yrazić. Działać zaczął w epoce, k tóra 
~esh m e w lit r aturze to w rosyjskim ż ciu nale
za]a do najsmutniejszych ; wtedy, kiedy historia, 
p7zystanąwszy jakby w swym biegu, najsroż j 
i:1szczyła talenty i marnotrawiła dobrą wolę. Do 
literat_u ry. zdawał się długo ni przywiązywać wagi: 
nad pisanie przekładał medycynę, nad idee - dzia
łanie, ~a~ pr?gramy - li tość. Unikał hałaśliwych 
wyznan i nułosnych zachwyceń. U ciekał tak od 
?lawy jak o~ P?lityki. Nieraz opuszczał wszystkich 
l odrac:Iza~ się J.ukby w. samotności Tym bar dziej, 
Jak widac, chciał ludziom pomagać, im trudniei 
przychodziło mu się z nimi porozumieć. Kiedy cho: 
rował i umierał , nie przestawał przepraszać." 
\~ swej .twórczoś:i Czechow współczuj e wszystkim, 
mkogo Jednak me r ozgrzesza . Przebacza, a le nie 
usprawiedliwia. co tym trudniejsze, że opisuje, 
ustępując zw kle głosu bohaterom. Dlatego też jego 
teatr umyka łatwym klasyfikacjom . Jest poza śmie
sznością i poza nieszczęściem. Trzy siostry widzia
n? nieraz t7agicznie. jeśli nie sentymentalnie: czyż 
me były ofiarami? Fatum Czechowa jest bezosob -
w : poraża złudzenia, obnaża intencje, pom niejsza 

mbicje, rozum t opi w alkoholu, miłość w nudzie, 
~połeczną służbę w cynizmie, nadzieję w naiwności 
miłosierdzie w bezsile. Dziś łatwiej nam nazw.aĆ 
przyczyny : wszystkich tam znieprawiły wieki nie
woli, samodzierżawia, czynown.iczego cynizmu, 
pogardy dla jednostki. Czechow jest najstraszniej
s~ym z oskarżycieli car.atu, ponieważ pokazał , że 
niemożliwe było j uż w nim życie codzienne ... Tru
cizna unosi się w powietrzu, wdychamy j ą wszyscy, 
cokolwiek zrobimy, obraca się przeciwko nam ... 
Czyżby więc Trzy siostry były społecznym zwłasz
cza oskarżeniem, choćby wbr ew świadomym inten
cjom pisarza, który - j eśli zabierał w spr awach 
publicznych głos - to tylko w celach humanitar
nych i miewał przyjaciół wśród najczarniejszych 
ówczesnych reakcjonistów? 
Także nie: albowiem te t rzy kobiety nie są ani 
mądre, ani odważne . Karmią się złudzeniami, jak 
pen sjonarki , oo czekają na księcia z bajki, j ak sa
lm:iowe socjalistki, co pracą w tel grafie chcą przy
sp1 szyć nadejście powszechnej szczęśliwości. Cze-

Il 
kają zbawienia od o~oliczności: jeśli t ak tęsknią za 
Moskwą, to dlatego, że w sobie nie umieją znaleźć 
niczego, co us pr awiedliwi im życie . Moskwa jednak 
nie różn i si n iczym od Tuły i pustka jest w du
szach t r zech si· str, n ie tylko na ulicach pr owincjo
na lnego m'iasta , w k tórym nigdy nie zrodziło się 
nic godnego uwagi ii szacw1ku. A więc mamy do 
czynienia z komedią? A więc t dziewczyny są po 
prostu śmi szne? I tal;: również rozumiano sztuk ". 
Lel:z p rzeci ż Czechow nig.dzie nie przerysował 
r ortretów, nigdzi nie pokazał , że j steśmy od b -
hat rek mądrzej si .. Jeśli więc są śmi szne, t o an i 
nm i j an i więc j niż my wszyscy. Można nawet 
l1 czciwie powiedzieć, że naprawdę przerasta j ą swo
.i otoczenie. Więc nie ok oliczn cci, al los ludzki 
oskarża Czechow? Oskarża? P o prostu pokazu je. 
Gdyby jednak pojechać do Moskw. , gdyby zbu
dować lepsze społeczeństwo ... Oto s kr et Czec howa: 
dwa punkty widzenia w j dnym. 

W T7·zech sioslrach nic się nic dz. je i nic na dobrą 
I awę stać się nic może. N wet śmierć Tuzenba

cha - późna · kto wie cz ' nie zbędn perypetia? -
kładzie tylko kropkę nad i, które widzowie już d· w
no zobaczyli. Ta nieruchom ść jes t wJa ' ni n jwię
kszym dramntycznym od · ryci m Czechowa. P oka
zuj e on tylko sytuację, która ogromni je, pow ta
rzają sic stale i niejako rozpadając . Po czwartym 
akcie łatwo sobie wyobrazi· piąty i pi tnasty, cho
ciaż byłyby on e :iu ż zupełni niepotrzebne. Ponie
waż Czcchov nie opuszczał nigdy na jzwyklejszej 
.i na .i bardzie j prawdopodobn ej odzi nn o ·ci , nie za
glądn j ąc do wysokich stref poitt ki i m tafizyki, 
ła two go było pochopnie zaliczyć do naturalistów. 
Tymczasem od Czechowa n i jest już w ale daleko 
do B cketta : jazda do MoskwY. zapowiada zekani 
na Godota. Czecl ow pier wszy zapewne umiał zo
baczyć t n ogrom dramatyczności , kt óry zamyka 
;:1 w czystym trwaniu : jego m ikroskop okazał się 
teleskopem , w którym dostrzec można na jbardzie.i 

g 'lnc c chy ludzk j go losu. 



CZECHOW w a ż n i ej s z e' u t w o r y 

Proza: debiut, 1884 Bajki Me lpomeny (Skazki 
Melpomeny); 1888 Step; 1891 Po jedynek (Du-
l)· 1892 Cela n r 6 (Fałat nr 6); 1897 Chłopi 

(Mużiki); 903 Narzeczona (Ni wiesta). 
Dramat (da ta pi rwodruku) : 1888 Niedźwiedź. 
(.!. 'liedwied')" Oś iadczyn y (Prodłożenj ); 1890 
Ttagik mimo woli (Tragik po niewole); 1896 
Cza.ika; 1899 W ujaszek W ania (Diadia Vvc nia : 

; 1902 Zaręczy

ny (Swad' b~); 1904 Wiśniowy sad (WiszniewyJ 
f: d). ---------------

cena 5 zł 
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TRZY SIOSTRY 
TRI SJESTRY * PRZEKŁAD: NATALIA GAŁCZYŃSKA 

Andrzej Prozorow . 
Natasza lwanowna - jego 
narzeczona, później żona 

Jerzy Binczycki 

••• 

OS OBY: 

Iwan Czebutykin - lekarz 
wojskowy Kazimierz Fabisiak 

....,.,....:::- O Iga 
Anna Seniuk 
Mirosławo Dubrawska 
Ewa Lossek 

Al@hy Fiedotik - pod
porucznik Rajmund Jarosz 

Maaza jego siostry . 
Irina 
Fiodor Kułygin - nauczy
ciel gimnazjalny, mqi 
Maszy 
Aleksander Wierazynin -
podpułkownik, dowódca 
baterii 
Mikołaj T uzenbach - ba
ron , porucznik 
Wasilij Solony sztabs-
kapitan 

SCENOGRAFIA: 

Krystyno Mikołoiewsko 

Wiktor Sadecki 

Morek Walczewski 

Antoni Pszoniak 

Edward Dobrrnnski 
Zdzisław Maklakiewicz 

Włodzimierz Rode - pod
porucznik 

Fierapont -
z zarządu 

Amfisa 
ruszka 

Pokojówka 
Protopopow 
Oficer I 
Oficer li 
Mamka . 

stary stróż 
ziemstwa 

niańka, sto-

REŻJS[RIA: 

Jerzy Zelnik 

Roman Wó jtowicz 

Cel ina Niedźwiecka 

Morgita Dukiet 
Andrzej Buszewicz 
Adam Romanowski 

... * * 
Elżbieto Willówno 

MUZYKA: 

Urszula Gogulska Jerzy Jarocki Włodzimierz Szczepanek 

w•półpraca scenograficzna: asystenci reżysera : 
Jerzy Kałuck i Margila Dukiet * Andrzej Buszewicz 
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lnapic(enl 

Sufler , 

Alicjo Wożn ia k 

Danuta Priwsl'!k 

Koałlumy wykonane pad kierunkiem : 

- prac. krawiecko damska 

- prac. krawiecka męska 

Dekoracje: 

- pracownia stolar1ko 

- pracownia molar1ko 

Stefania Zoll'!szczuk 

)ózl'!f Kanio 

f\ndrzl'!j Sko~ 

Kazimi„rz Łaskawski 

Proce ślusarskie 

Peruki 

Nakrycia głowy 

Obuwie 

Gł. elektryk 

Akustyk 

Brygadier 1ceny 

Ki..,rownlk techniczny 

Froncisz„k Mi~kina 

Morion Zall'!szczuk 

Morio Sztuko 

Spółdzl..,lnlc Procy 

„Gromado " - Kraków 

Eugl'!n iusz Wandas 

Janusz Skoś 

St..,fan Ku kuło 

f\dam Burnołowicz 
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ADOLF LINKOWSl<l 
(182U - - 1890) 

Kan~elarie Lldwokackie dostarczyły polskiej 
scenie w XIX wieku niejednego tęgiego ak 
tora. Dependent ~ Suwałkach, później w Lu
blinie, Adolf Linkowski spróbowa ł swoich 
sił w zespo le Chełchowskiego w maju 1846 r. 
Egl.amin w~·padł pomyślnie i niedoszl;v ju
rysta pozostał już na scenie. A trzeba było 
niezwyk lej umiejętnosci Chełchowski go, aby 
dos t1·zec w tym niepokażn. m kand\·dacie 
aktora. Bo Linkowski bvl niski nieco ' otvh
prawie bez szyi, miał dLti::i gło\~'E' na maivrr{ 
korpusie, szeroki nos. wielkie usta, .!ólta.wą 
cerę, monotonn~· głos basowy z powolną 

i rozwlekłą wymową, a w dodatku troche 
seplenił! Ale Che! ·ho \'ski pamiętał, że teat1: 
p:>trzebuje nie tylko amantów i bohaterów, 
zamiłowań adepta do ról lragiczn~·ch nie brał 
zbyt poważnie, a dostrzegał nie\ ·ątpliwy ta
lent. Jakoż szybko wyprowadził Linkowskie 
go na niepospolitego aktora !<Omicznego 
i charakterystycznego. 

naszym ll-.1Lrze -"rał L1nkowsk1 nd lipca 18-19 
do ma;~ IW3:J. ['odz1wiann wtedy jf•g,o niezwykły 
nar gry m1n u-znej. Rucllhw i wyraziste rysy 
pozwali-iły rnu Y.tyra.ziC w rnil<.:/.c•n1u nt1Jl>arctz1ej 
złnzone slan~ psyd11L ""n~ w ~µosnb dla widza 
C.:JłkO\VlCle l'7.yt ... tny. \\T~'ilępujqC" V.. ndpoWiPdZial
nycłl . często glo\\:nyeh rolac1 1. 110\vych c..·o par~ 
dni . dZ1ęk1 fennnwnalnej prat·ow1tost· 1 wrtnej z niell 
llt<.' z:..inicctbywal. Oprocz pnstac1 kon11cznycł 1 . 
w kt,-,rycll nicndmiennil· tuwarzy~zyłn mu pn\\'o
dzcntc . u\vagc: znawcow Z\vrncał \V rotach pov1:az
nyt:h. nJ wpoł <lr~maly1..·zllyc:h . Gdy w pit."rwszycll 
~rzeszył n1t.~ka•dy przcsadq. t.:zast.•m na pogrvni ... 
czu n1e\vybrt•dncj karykntury. \V drugich /.adz1-
w1al ~lębok1m llJęcu·m roli i subtelnym um1an·m 
sroclkow. Orzekł " nim wtedy Eslre1clwr. '-" gdy
by ni<.• \Vd7.1PrHI sic: w niestosowną ctia nic~o 
sf~rę rui salonn\V) eh i bohaterskich - „nie po
wstyd>lłby się wysq pit· n" najpierwszych tea
trncll" . 

Ale Jedynym zadaniem. z jakim Linkowski pra
~nąt 'micrzyc sic: na ~eenic. r>n:zostały nn znwszt• 
roll~ lrngicznc_o. Zda\vał 5obie rlobr7.L' spnn\·c; z s\vu
ich nie<lostnlkOw fizyeznyl'11 i zn \\.·szelką cc>nt; 
ustło\\'al jt.: pokonac. Tę jt>.i;u \Valkę 7. upnrnyn1 
e1ałem np1snl Rapacki . ,.Sant sobtL' robi I buty 
z pod\Vnjnyn11 poch.·szwam1 i \Vysokimi obca~ami. 
Przedluz-.1 sobie glnw<: '" pomoc<l podwatowanych 
P<'r11k. ktor<: robił przedziwnie. Figurę sc1skal l(or
sl'IL·m. Szyi ~nhie J(ardl'robc: - aby WS7.yslkie braki 
zatuszo\vac .. A cOz rlopiero pow1edz1ee o pr;"tcy nacr 
wymową' Sl_ys1,ano. Jak powtarz<1I pn kilkadzie
siąt razy jeden wyraz". 
I pory\Vał si<: citH~h· na no\Vn. na roll~ Frane1szk'1 
J\loora. Ryszarda HI. WoJewocly w „Mazepie", 
2\11"<'7nik'1 w „Domal'll polskich". i kazda z nich 
hyla nowa kh;sk~. !\ie hudzit w nich smll·chu, 
publ1cznosc l(O lhm:ila nic dlC<!C robić przykro
sci lubianemu i!ktnrnwi. all' jej milczenie. chłod
ne i nboj tnP. było dostateczmt• w~·mowne. W wę
drowknch na pro\vincji, pr7l~z długie l~tta \VC Lwo
w_iC', w czasie dwóch własnycl1 dyre ej1 v Grod
nie i w Galicji. pr1ekonal si~ Linkowski. ze ni
gdy nie zrealizuje swoich marzen o karierze 
w1clk1ego tragika. 

Wlecly >7.Ukal pociechy w alkot1olu. Zat·z<1ł pic 
bez miary . aby z;ipomnicc <> swej klęsce. Wódka 
i wiek nsłabily pam1~ć 1 gdy wracał nn scen1:. 
~ cnr z wu~kszym trudem pano\vał nnd rolq. Ale 
zyczłtwa publiczność znowu darzyła go oklaska
mi - w rolach kom!cznych . Pozostał przy nich do 
śmierc i . 

WYSTĘP LINKOWSKIEGO 
w Warszawie w roku 1860 

Wybrał sobie na debiut rolę hrabiego 
Zbickiego w „Damie i dziewczynie" 
Korzeniowskiego. („ .) Sprawił na nas 
wrażenie dobrodusznego poczciwca, 
który trzech zliczyć nie umie, gadał 
swoją rolę przez zęby tak, że malo co 
z niej zrozumie· można było. ( ... ) Nad
szedł wreszcie dzień reprezentacji . Go
dzina szósta, o której gorli\\ i "acz~·nają si(;' 
schodzić do garderob:· - debiutanta nie ma. 
Wpół do siódmej, kied~· przychodzą opie
szali - ni ma Gojzina iódma, marude
rów - nic ma. ( ... ) Bije godzina wpół do 
ósmej, orkies · ra gra i równocześnie zjawia 
się za kulisami jaka~ po~t i- w pudle na gło
wie. z w~·ciet~·mi jamumi na ocz:-.'. z otworem 
do odd\' hania. niby jakaś maska talowa. 
Pytaią: 

- Kto to? 

-T ja - odpowiada figura - czekam n a 
moje ostatnie słowa, prosz<: zaczynat. 

rnspicje it strwożony daje znać rcżysero\\;i, 
reżyser prz_,·bie_ga i żada zrzucenia pudła. 
- Jak b0dzic czas . to je ?.rzucę - o powia
da. - Niech pan każt· za z:>nać sz1 ukę . 

Zacl.:mają Po kilku . cenach ma wejśl: hra
bia Zbici i_ _ i wc:hod . .i rzccz.nvisty hrabia 
Zbicki. 

Tej Ch\\ili, póki iyję nie zapomnę. Była to 
postać: gudna uwiecznienia w kamieniu . Ko
rzeniowski zaledwie mógł zamarzyć o takiej 
figurze_ Publika i aktorov"ie zdumieli uj 
rzawszy tę mistrzowsk;ą charaktcryst~·kę, 
pod któr4 człowiek gJzie~ się schował. La
vateur wziałby go do swoich studiów, a fre
nolog zdumiał nad Lą 1;zaszką. Głowa to była 
mę:;ka. 1~-sa. długa - czoło pełne rozumu, 
figura garhatcgo pr '.epyszna, najmniejszy 
szczegó1 uh ·;mia nicprlcpomnian~ Ręce dłu
gie, lllO'A c\ 1 i:;~t t.łv;. .• ;r On" ••- ~ !J.:l:'lll!J
nijną i or _,·ginaln4 calośĆ', ze stanowił~· t~·p, 
jakiego się nigdy nic zapomina. 

Pan Adolf grai do końca przepyszni(•, z ak
centem prawdy niezmiernl'i i z tym szla
chetnym realizmem, jakiego jeszcze dotąd 
na scenie warsza\\ skiej nic- widziano. Wzru
szał i roz.tkliwiał 

\\·. R::ipa<"ki. Okuło il.:art!J, Kn.łkn\v l!łU:-1. !'I . 137- I Jlł 

DON JUAN 
ezy li 

STATUA KAMIENNA 
TRAGIHOMED/il 

Z.11:ina JC3 l pO\\'~lechnil' la szluka, ni e n1ającJ. 
.-:adnt~j innP J 'l\\lely nad pła..,kie hufon:uly i n <;dz
nq intrygę, \\. kLórC'j pruw~ut;reniu ~ccniki n~wet 
nie znajdujen1y. Ot.i\\ na 1".lCCz. it: na\\ et ~1olier 
l TOUL.l ... Z l\.onu•I , lubo rl;1lcko "'IZCZUpliwiej, lCtl 
przedn11ot traktowali. \I d\\ ud1ieslu czterech c;o
rłzinach l ~·le lu jc~t nadZW)-'C"zajnych wycJarLei1, 
i:i' na,in1niej rok cały odln·wauia ,ję rzeczy r.1cho
waC- trzeha. Zabity kon1andor Barcelony w pit''r\\
'z'.\'IU :tkcil'. już w na~l •µnyn1 w~·sta\\ iony na po
~a:;: na koniu. w naturalnej wielko:-.ci, który '' ti=-ł
t;u dal,zy1u wia,lon1vch cudó\\~ dok azuj1•. Podołlnc 
n1etaniorfozy, uchotlz~1ce w opl'rach i baletach. 
nil' powinn) cierpiane byf w kun1ediarh; ale ·le 
cla,ią wy~mieniH\ nauk~ dla _i;aleru. ohok tak p1~k
np j rozrywki jak~ ..,prawia wtrącC'niP JiUcrtyna 
do pick la, zaten1 Don Juan o\.\. i nadajerny wiC<:"Złl3-~ 
przywilej zupt•lne j wolności od kryt ki. 

W„ Gazelu Krakowska, d<•datck do nru 79 , I X l lil7 

, 
NIEGDYS 

ZA r; KULISAMI NASZEGO TEATRU 

Kierowanie zespolem aktonkim w po
czątkach XIX wieku bylo szczegolnie 
tnLdne. Nie wytworzyły się jeszcze 
zwyr'za1owe prau_'a fr dowiska, było 

ono plynne, a normy współżycia na 
scenie i za kuligami dopiero się ksztal
towaly. Niesforni aktorzy wylmnywali 
się spod tt ladzy reżysera i przedsię

biorcy. Toteż nierzadkie były burzliwe 
awantury, a pogróżki. łatwo przecho
dziły w bójki. 

Krak. Zakł. Gra! . n r 3, zam . 228/69 .OOO A-61( 15511) 

l 

/ 

W czasie przedstawienia 19 XII 1807 w gar
derobie zaczęła .~ię sprzeczka międ;y akto
rem Wale11t11m Kratzcrcm i rezysere m Szy
monem Nwclz1clsk1m. Padały co ra z ostrzej-
ze . lawa . Wre.~zcie gwałtowny Kratzcr prze 

szeclt clo rz1111óu· i spoliczkował Nieclziclskie
(Jo. Kluszewski przekazał sprawę policji. Po 
pr:wsl.11chaniu ukarano Kratzera 24 godz in
nym arc11::tem o chlebie i wodzie. 

W wrześniu tego samego roku Franz Mar 
schall, aktor i tancerz niemieckiego zespołu 
w naszum te_atrw znieważy/ i pobil polskic
oo _akroru Pzotrn W11szkow.~kicgo. Dano mu 
1.nr:zric.~<' oc'11onięcia z gniewu w czas ie 3 dn · 
.~czslego aresztu w star11m ratus::u. 

Na niehórych aktoróu..- kara ta nie wywie 
rała u:iększego wrażenia. Za ustawiczne 
pr::ckroc::enia rc•gulaminu w r . 1R03 mlodszy 
Par ltni k1lkakrotn1c przcsiad11wał w kra
kowskim ar!':>::cic policujnym , co jednak nie 
wpł11ni;lo . ~bawic1111ic na jego nieobyczajne 
zachowa me. 

PRZEDSTAWIENIE NOWOROCZ NE 

L:'liawn~ pr7.;-> ,J~Lym .JesL na se 111e t u teJSZeJ 
:zwyczaJem, 1>rzedstawienia noworoczne uroz
~n~icać wesołą treścią sztuk odgrywanych, 
~P'P\\'t•m, tańcami i obrazem z żywych osób, 
Jak i:d~·b} idąc prz<•sądowi w pomoc że wra
żenia w l~·m dniu doznane stanowi~ wróżbę 
na cały rok. 

Przedstawienie wczorajsze nie odstąpiło od 
tego zW.l'l'z:iju. ( ... ) \\' dziarskim mazurze 
odlańezonym pod kierunkiem p. Ekcra po 
Z'l.kończeniu dramatycznej częśC'i pnedsta
wienia, otrzymała oklac;ki para składająca 
się z p. f,adnowskicqo syna i panny Kwie
·i!1skiej. oraz z JJ. Fk!'ra i p. Heleny Bcn

downej. Obra1 'I. żywn•h osób. przedstawia
jący Nowy Rok w oświ<'ll<'niu ogni beni:-al
skich, b} I ko11rowym aktl'm widowiska. 

czas nr 2 z ~ r i 869 

RAPACKI 
w 

SAMOLUBACH 

\\ P ~\•lorPk gran n lłO r'l7. druqi .,S.aniolub6w"~ ko
me_d1~ pp. s-.nto11 i E. Lahirhl'. P . Rapacki rot~ 

WUJa ... 1k:1 '1n1ol11h 1- :1 r1kneh:tl1f'4'0T er3. I 'Z t:\ka 
kon~Pk w~n t n w:.ł.' ia i nn jdcl ikatn iP.hzy1n wycienio 
wan u'n1 '''"'7.'-''lkirh ..,zr'7cgńlów ~wojc~o charakte
ru, a lak." ~ranicach pr:-awdy. i7 n njw i ęk'tz_ą za
IP1:1 ~rv JPKO możn:i h~· nazwać f.o, że ani razu 
niP _dal 'it•_ "~ciągrrnć na ponętną dla artysty nie 
tO,li.\Ct-~o u:•,Z("'l.e u szczytu. n zwykle oklaskami 

przez wiPlka publikę witan.1 - szarżę. Żaden tam 
h\' najrłroh111e_bz~~ r~''- nie \Yy\lkakiwał i ni e bd 
w orz\·, '' :/";uhn·n1 ~zc7e1-;-óle art3-'Sla nie rozu1i 
ło\\ał ,;(,: zh~·tccznie, w i:1dn e J ~ytuacj i nie popi 
:-i\.'\val 'it:". nie khdl "" żadnej chwili nacis ku 3n i 
i:-lnsem, ani rurhem, za to też da l nam widzieć 
po,tać _t1k okr;•<'"IP "' ko11r7ona. ialq powinna h)'Ć 
w 1yt'1u, :l r>adko bywa n a de•l<ach tentralnych . 

Cza' nr 5, z I 18•l9 

!! ! NO W A OPERETI< A !! ! 

Wczoraj („.) wprowadzoną zostala po raz pierw
'zy na tutej,za ,cen• popul:lrnn n a !-Irenach nic
mil.'ckich op<'retka komiczna w I akcie, z muzyką 
J . Zaitza, p. n. „7.:t ł oga okrętowa". owe kostiu
m>, umyślnie w trm refu urządzon . dekoracja 
prn·clslawiajaca okręt ż łagl:11ni, obra z z żywych 
o'óh o świl' tltm y ogniem bengal,kim , halet - >ło
wen1 W!oi.Zelkie 'tar:tnn ie uorg.anizowane przybory 
'ceny 1.łożylv ,;._. na godne u znania (O ile być 

mo;.e) zhli:i.enie wystaw> do \\ymogów >cen więk
zych i go~ci n n c 'ZbOto wały przyjt;c ie u publicz-
ności wdzięczne111u tcn1u utworowi n1uzycznemu. 

ws nr :l5. 13 Il 1869 

opr. derzy Gol 




