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Współcześni dramaturdzy nafaszerowują swoje utwor~' 
wyłącznie postaciami aniołów, nikczemników .i błaznów.-· 
Idź, znajdź takie typy, taki e elementy na przestrzeni ca 
lutkiej Rosji. Owszem, odnajdziesz je, lecz nie w tak krań
cowych formach i egzemplarzach, jakie potrzebne są dra
maturgcm. Jeżeli o mnie chodzi, to chciałbym być orygi
nalnym. Nie stwarzać ani jednego zdecydowanego nik
cwmnika i ani jednego anioła (choć nic udało mi się 
un knąć postaci blazna) . Nikogo nic oskarźać, nikogo nie 
uniewinniać. Czy udało się t::i - nie wiem. 

Antoni Czechow 

(w liście do brata Aleksandra z 24 .11.1887) 

Między postaciami Czechowa a postacia mi, jakie dra
mator:;isarze p1 zynosili starym aktorom, była p1·zepaśl' . Nie 
ma u niego 2ni śladu scenicznego 1 akie r u, jakim my, 
dramatop:sarze, uważaliśmy za niezbędne pokrywać naszych 
bohaterów, a jeszcze bardziej nasze bohaterki. Ludzie 
Czechowa są prosc1, mówią o najprostrzych sprawach 
prostym językiem, otoczeni są codziennym, powszedn'm 
życiem. 

Żaden z nich nie wygłasza ani p_at~tycznych, ani płacz
liwych monologów, żaden nie mow1 o nieśmiertelnych 
ideałach, autor nikogo nie stroi w togi bohaterów; wprost 
przeciwnie, obnaźa swe postacie, uwypukla ich niemądrą 
histerię, małoduszny egoizm, a jednak serce wzbiera współ
czuciem; wyczuwamy w nich niejasne marzenie o mglis
tym, lepszym życiu. 

Włodzimierz Niemirowicz - Danczcnko 
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Natalia Modzelewska 

Dramaturgia Czechowa 
Osobny rozdział w twórczości Czechowa stanowi jego 

dramaturgia, która wywarła głęboki i trwały wpływ na 
teatr rosyjski i światowy. Podobnie jak i w nowel istyce. 
r.owatorstwo Czechowa polegało na tym, że wprowadzil 
na scenę zwykłych, nawet szarych i nudnych ludzi, ukazał 
ich w zwykłych codziennych i nudnych sytuacjach - · 
i przez tę właśnie codzienność ujawnił tkwiący w ich życiu 
dramat. z tą różnicą, że widza bardz:ej niż czyteln ika 
ta codzienność tematu zaskakiwała, wydawała się sprzecz
na z podstawowymi kanonami teatru. 

Przed Czechowem uważano powszechnie, że sp ecyf ika 
sceny - ukazanie w ciągu paru godzin charakterów i losów 
ludzkich - wymaga sytuacji szczególnych, tak zwanych 
„dramatycznych". Czechow z tych szczególn)'.ch sytuacj! 
jako środka obnażania dramatu zrezygnował. Zeby ukazac 
dramat, jaki ,:stnieje w życiu jego bohaterów stale -
nawet w chwilach, k:edy niby nic się n ie dzieje - Z1;1ie
PiJ charakter i funkcję dialogów. Bardzo często w Jego 
dialogach ważniejsze jest proste znaczenie zdań, lecz pod
tekst łatwo wyczuwalny. Tak rozmawiają ze sobą po 
wyjeŻdzie Sieriebriakowów, doktor Astrow ·i Wania w koń: 
cowej scenie „Wujaszka Wani".. Obaj pożegnali przea 
chwilą jeszcze j edną - i zapewne ostatnią - nadziej~ 
na radość w życiu. O czym więc mówią? 

ASTROW: (po chwili m ilczenia): A moja prawa klacz 
trochę okulała, zauważyłem wczoraj kiedy Piet r uszka pro
wadził ją do· wodopoju: 

WANIA : Trzeba przekuć. 
ASTROW: Muszę w Rożdżesitwiennym zajechać do ko~ 

wala. Nie minie mnie to. (Podchodzi do mapy Afryki 
i przypatruje się). A w tej Afryce to musi być teraz 
upał - straszliwy! 

WANIA: Tak przypuszczam. 
w ostatnim akcie Wani" - pisał do Czechowa młody 

G;rki - kiedy dokto~ po dłuższej chwili milczenia mówi 
o Afryce, drgnąłem z zachwytu nad p_ana tale!1t e.m 
i z przerażenia o ludzi, o nasze bezbarwne zebrac~e 1 zycw. 
Jakże mocno pan tu uderzył w serce, J.a.k celme .. „ .<·) 
Dla mnie to rzecz str aszna ten pana „WuJaszek Wania , 

to zupełnie nowy rodzaj sztuki dra.ma tycznej „." 
Czechowowskiej metodzie ukazywania tragizmu . póprzez 

sytuacje codzienne zdaje się przeczyć fakt, ze w czterech 
spośród pięciu jego sztuk rozleg;ają . się strzał?'- .,;wanow 
(w sztuce „Iwanow" - red.) i Tmephew z „C:zaJkl . popeł
n iają samobójstwo, Wojnicki strzela do . S1enebnakowa, 
Solony w „Trzech siostrach" zabija w POJedynku barona. 
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Ale w dramaturgii Czechowa strzały nie są głównym środ
kiem wyrażania konfliktu dramatycznego, ani k ulmina·
cyjnym punk tem dramatu, jak to zazwyczaj było (a i dziś 

się zdarza) w teat rze . Akty rozpaczy jak samobójstwo lub 
s trzelanie do znienawidzonej osJby, to tylko skutki sytu
acji, w którą Ivdzie beznadziejnie się wplątali i które j 
tragizm zos tał ukazany już przed te m. 

„Dramat człowieka jest w nim samym, a nie w zew
nętrznych przejawach - tłumaczył Czechow aktorce, która 
nieco pate tycznie zagrała rolę Soni w scenie po nieudanyn' 
zamachu na Sieriebriakowa. - Dramat był w życiu Soni 
p rzed tym momentem, dramat będzie potem . . . A strzał 
to przecież nie dramat, to przypadek." 

Cala techn:ka dramatopisarska Czechowa służyła mu do 
przesunięcia uwagi widza z rzeczy mało istotnych, jak 
zewnętrzny przebieg akcji, na sprawy bardzo istotne 
w życiu człowieka, rie zawsze odbijające się bezpośrednio 
na pow:erzchni zdarzeń . 

·współczesna Czechowowi oraz pozmeJsza krytyka nieraz 
p' sała o przeplataniu się w jego sztukach pierwiastków 
kon>icznych i dramatycznych. Na ogół jednak uważano, 
że komizm reprezentują postacie zabawne, z reguły dru
gorz~dne, natomiast główni bohaterowie traktowani są 
przeo autora „na serio" i ze współczuciem. To mn'.emanic 
po dziś dz'eń nie zostało całkowicie sprostowane ani na
prawione w interpretacjach scen:cznych. ( . . . ) 

Czechow s tworzył nowy typ komizmu, organicznie zwią
zany z dramatem. W jego sztukach pierwiastki komiczne 
i dramatyczne występują n:e kolejno po sobie, lecz je d
n o c 7 eś n i e, jako dwie dialektycznie sprzeczne właści
wości jednego zjawiska. Nie jest to komizm, który uwy 
pukla tragedię, ani taki, k t óry po tragedii przynosi wi
dzowi cdprężenie. Jest to komizm, który tkwi w samym 
d r a m ac ie, podobnie jak dr am at tkwi w samym 
kom izmie. 

Trudno u Czechowa znaleźć sytuacje lub charaktery 
wyłączn:e śmieszne, lub budzące wyłącznie podziw, współ
czuci2, smutek. Dramaturgia jego, szczególnie z ostatniego 
okresu, ujawnia, jak wiele aspektów, może mieć zdarzenie 
p rmure lub śmieszne, jak rzadko komizm i tragizm są 
jednoznaczne. Ukazując na scen'.e wypadki w całej różno
rodności subiektywnych uj ęć ich uczestników i świadków, 
Czechow da je przewagę pierwiastkom komicznym albo 
dramatycznym, w zależności od swojej koncepcji. Rzecz~1 
teatru jest tę kqncepcję auto't'a wiernie odczytać i znaleźć 
dla jej realizacji odpowiednie środki scen.iezne. „. 

Natalia Modzelewska 

(ze wstępu do „Dziel" Ciechowa, Czytelnik-.:Warszawa, 1956) r 



Konstanty Stanisławski 

Na próbach »Wujaszka "\-Vani« 
. . . rozpoczynaliśmy znów dyskusję, póki nareszci0 

Czechow przypadkowo rzuconym słówkiem nie napomknął 
o jakiejś interesującej myśli zawartej w sztuce lub nic 
wskazał nam jakiejś cechy charakterystycznej swych bo
haterów. Na przykład omawialiśmy rolę samego wujaszka 
Wani. Przyjęto ogóln ie, że jako zarządający majątkien
profeso ra Sieriebriakowa, powinien nosić tradycyjny teat
ralny k ostium ziemianina: wysokie buty, czapkę, czasem 
szpicrutę w ręku, gdyż należało przypuszczać, że jako 
rządca objeżdża majątek konno. Lecz Czechow ziryto
wał się: 

- Proszę was - mówił zdenerwowany - przecież tam 
wszystko jest powiedziane! Nie czytaliście sztuki! 

Zajrzeliśmy do oryginału, lecz żadnych wskazówek nie 
znaleźliśmy z wyjątkiiem paru słów o jedwabnym kra
wacie, jaki nosił Wujaszek Wania. 

- Właśnie, właśnie! Wsz~·stko jest napisane! - prze
konywał nas Czechow. 

- Co napisane - nic rozumieliśmy- Jedwabny krawat 9 

- Naturalnie. Posłuchajcie: nosi prześliczny krawat, 
wszak jest wykwintnym kulturalnym człowiekiem. Prze
cież to n:eprawda, że nasi ziemianie chodzą w juchtowych 
butach. To dobrze wychowa11i ludzie ubierający się w Pa
ryżu. Przecież wszystko napisałem. 

Ta drobna wzmianka wyrażała według Antoniego Paw
łowicza cały dramat współczesnego rosyjskiego życia: 
niedołężny, nikomu niepotrzebny profesor jest szczęśliwy, 
niezasłużenie korzysta z rozdmuchanej sławy uczonego, 
stał się bożyszczem Petersburga i pisze głupie niby to 
„uczone książki'', którymi zaczytuje się stara Wojnicka. 
W porywie ogólnego zachwytu nawet sam Wujaszei( 
Wa11ia był pod jego urok'em, uważając go za wielkiego 
czł0wieka. Pracował bezinteresownie w majątku aby pod-
trzymać jego splendor. Okazuje się jednak, że Sieriebria
kow to bańka mydlana; bezprawnie zajmuje wysokie 
stanowisko, pełni zaś życia, zdolni ludzie - Wujaszek 
Wania, Astrow - marnują się w głuchych zakątkach roz
ległej, niezorganizowanej Rosji. Należałoby powołać do 
steru władzy prawdziwych ludzi pracy wegetujących na 
prowincji i wynieść ich na wysokie stanowiska zamiast 
nieudolnych, choć slawnych Sieriebriakowów. 

Po rozmowie z Antonim Pawłowiczem zewnętrzny obraz 
Wujaszka Wani, nie wiem dlaczego, zlał się w mejej 
wyobraźni z postacią Piotra Czajkowskiego. 
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Przy podziale ról zdarzyl0 się także niemało zabawnycl1 
momentów. Wychodziło na to, 7e niektórzy ulubieni przez 
Czechowa aktorzy tcutru p owinn i hyli gruć wszystkie rolP. 
w sztt· cc. Gdy się okazało, że jest to niewykonalne grozil: 

- · Proszę was, przerobię koniec trzeciego aktu i odeślę 
~z' t:kę do komitcttl repertuarowego! 

Trudno teraz uwierzyć , że po premierze „Wujaszka 
Wani" zebrali śmy s·ę w ścisłym kółku w restauracji 
i w;. lcwaliśmy lzy, gdyż według ogólnej opinii przedsta·
wicni::! padło. Jednakże rz:::s zrobił swoje - sztuka zdo
była powodzenie; utrzymała się w repertuarze przez prze
szło dwadzieścia lat i stała się znaną na scenach Rosji, 
Europy i Amerykii. 

Wszyscy aktorzy grali dobrze: i Knipper, i Samarowa, 
i Łużski, i Wiszniewski. Największe powodzenie miała 
Lili;ma (żona K. S. Stanisławskiego - red.) , następnie 
Artiem i ja w roli Astrowa, którego początkowo nie lu
biłem, marząc zawsze o innej roli - samego Wujaszka 
Wani ... 

Konstanty Stanisławski 

(z ksiqżki „Moje ż ycie w s:tuce", PIW - Warszawa 1954, 
tyti!l pochodzi od redakcji programu) 
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MARIA WASILEWNA WOJNICKA, wdowa po radcy 
stanu, matka pierwszej żony profesora STANIS~·AWA SIEDLECKA 

I\VAN PIETROWICZ WOJNICKI, (wujaszek Wania), 
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MICHAIŁ LWOWICZ ASTROW, lekarz - MAREK ŁYCZKOWSKI 
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EŁUŻĄCY - JÓZEF TAMSKI 
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Czechow w oczal"h twórców teatru 
polskiego 

STEF AN JARA CZ 
Wysłano mnie jako Jenca cywilnego do Moskwy. W tym 

nieszczęściu, jedno było szczęście; zetlrnąlcm się z Tea
trem A:rtystycznym. To było wielk:e przeżycie. Grano 
„Wiśn iowy sad" Czechowa. To pierwsze przedstawicn:" 
nic dało mi j uż spokoju. Długo błądzilem po Moskwie 
i rozbiC'rałem myślą na czym polega ten specjalny czar 
przedstawienia. 

(1938) 

WILAM HORZYCA 
Jeden z tych kamieni milowych stanowi też 11azwislrn 

i dzieło Czechowa, wfród wielkich redistów Rosji mo?c 
najbliższego geniuszowi Gogola. (. .. ) I trzeba wiele he
roizmu, zaparcia s : ę siebie i wiele. . . miłości, by tak 
człowieka widzieć, a nie zn:enawidzieć. Łatwo być uprzej
mym gdy się niczego nie dostrzega . Natomiast widzicc 
każdą ułcmność ludzką, każdą przywarę, każdą małos0, 
jak czyni to Czechow, a mimo to kochać, oto postawa 
heroiczna i zaiste niepowszednia. Dlatego wśród tych, 
którzy dokonali dzieła „obejrzenia się Rosji na siebie", 
Czechow pcz::;stanie na zawsze kimś, czyja praca jes t jed
nym z najba:-dziej niewzruszonych wkładów w kultur•.: 
Rosji i świata. 

(1948) 

ERWIN AXER 
Wszystkie te sztuki, czy to będz:e „Wiśniowy sad", 

„Wujaszek Wania", czy też „Trzy siostry", mają w sobie 
jakąś skazę pierwotną, ukrywają grzech pierworodny, 
który staw:a ich doskonałość pod znakiem zapytania. 
Wszystko, co w nowelach zostało powiedziane w sposób 
jasny, oszczędny, w nienagannym układzie kompozycyj
nym, powtórzył autor w dramatach rozwlekle, niejasno 
i w for~ie oscylującej na pograniczu możliwości teatru, 
na granicy m'ędzy teatrem a nie-teatrem. I to jest zdaje 
s · ę najsł?bsz-ą, a zarazem najsilniejszą stroną kunsztu 
scenicznego Czechowa, przyczyną, dla której tyle ciekawości 
artystycz"'ej skupia się wokół tei sztuki, kuszącej jak 
gdyby paradoksalną „niemożnością". 

Wiadomo, że Czechow, zwłaszcza na scenach nierosyjs
kich, udaje s:ę bardzo rzadko. Wiadomo, że podczas gdy 
olbrzymia większość sztuk repertuaru klasycznego wytrzy
muje próbę najgorszego nawet spektaklu - coś z nich 
zawsze pozostaje - ze źle granego Czechowa nie pozostaje 
nic a nic. To już daje wiele do myślenia. 

(1963) 
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Wspomina Maksym Gorki 
Wydaje mi się, że przy Czechowie każdy mimo woli 

pragnął być prostszy, prawdziwszy, bardziej samym 
sobą. ( . . . ) Pewnego razu odwiedziły go trzy wspaniale 
ubrane damy. Napeh:iwszy pokój szumem jedwabnych 
spódnic i zapachem mocnych perfum rozsiadły się dostojnie 
na wproot pana domu i udając, że interesują się polityką, 
zaczęły zadawać pyt:mia: 

- Proszę pana, jak pan myśli, czym skończy się wojna 

Czechow zakasłał, pomyślał łagodnie poważnym 
grzecznym tonem odrzekł: 

- Zapewne . . . pokojem .. . 

- No tak, oczywiście. Ale kto zwycięży, Grecy czy Turcy? 

- Mnie się zdaje, że ci, którzy są silniejsi. 

- A kto pana zdaniem jest silniejszy? - jedna przez 
drugą dopytywały się damy. 

- Ci, którzy lepiej się odżywiają i są bardziej wy
kształceni. 

- Ach, jakie to dowcipne ! - zawołała jedna. 

Czechow uprzejmie popatrzył na damę i odrzekł z mi-
łym, grzecznym uśmiechem: 

- Ja lubię marmoladę ... a pani też 

- Ja bardzo lub:ę z ożywien iem wykrzyknęła dama. 

- J es t t aka aromatyczna ! - z przekonaniem potwier-
dziła druga. 

I wszystkie zaczęły mówić o marmoladzie wykazując 
w tej dziedzinie św . etną erudycję i subtelne znawstwo. 
Najwyraźniej były bardzo zadowolone, że nie muszą s ię 
wysilać na udane zainteresowanie Grekami czy Turkami, 
którzy dotąd zupełn ie ich nie interesowali. 

Odchodząc rzuciły wesoło : 

- Przyślemy panu marmolady. 

- Świetnie poprowadził pan tę rozmowę - powiedzia -
łem gdy wyszły. Czechow roześmiał się cicho. 

- Każdy powinien mówić własnym językiem. 

Innym razem zas tałem u niego młodego, przys tojnego 
asesora prokuratury. Stał przed Czechowem i potrząsając 
zuchowato kędzlerzawą głową mówił: 
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- · W swym opowiadaniu „Złoczyńca", proszę pana, pos
tawi! pan przede mną bardzo trudny problem. Jeżeii 
uznam, że Denis działał w zlej wierze, i to działa! świa

dom:c, musiałbym go po prostu zamknąć w więzieniu, 
jak tego żąda interes społeczny. Ale to dzikus, nie zdawał 
sobie sprawy z przestępczości swego czynu, żal mi go. 
Jeśli zaś będę go traktował jako subiekt działający nie
świadomie i ulegnę współczuciu, to jaką gwarancję dam 
społeczeństwu, że Denis znów nie rozkręci szyn i nic 
spowoduje katastrofy? Oto jest pytanie? Więc jak mam 
postąpić? 

Zamilkł, odchylił się w tył i wpatrywał się badawczo 
w t\\·arz Czechowa. Miał na sobie nowiutki mundur, a gu
ziki na p;ers :ach młodego adepta sprawiedliwości błysz
czały tak samo arogancko i głupb jak oczka na jego 
gładkiej twarzy. 

- Gdybym był sędz:ą - powiedział poważnie Czechow -
uniewinniłbym Denisa ... 

- Na jakiej podstawie? 

- Pow'.edzialbym mu: ty, Denisie, jeszcze nie dojrzalcs 
do typu świadomości przestępcy, idź sobie i dojrzewaj. 

Prawnik roześmiał się, lecz wnet znów przywdział ur0-
czys tą powagę i mówił dalej: 

- Nie, szanowny panie, problem, który pan postawił, 
może być rozstrzygnięty jedynie w myśl interesów społe
czeństwa , którego życia i mienia mam obowiązek strzec. 
Denis jest dzikusem, to prawda, ale to przestępca. Oto 
cała p rawd2. 

- Czy pan lubi gramofony? - zapytał nagle Czechow. 

- Ach tak! Bardzo! To zadziwiający wynalazek - żywo 
odrzekł młcdzieniec. 

- A ja nie znoszę gramofonów - wyznał ze smutkien1 
Czechow. 

-· Dlaczego? 

- Przec:eź one mówią 1 sp1ewają nic nie czując. 

Odprowadziwszy młodzieńca Czechow powiedział ponuro: 

- Oto jak;e pryszcze na . . . siedzeniu sprawiedliwości 
decydują o ludzkim losie. 
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W oczach <:arskiego czynownika 
Bylem w Teat rze Artystycznym na sztuce Czechowa 

„Wujaszek Wa nia". Sztuka w ywiera bard zo ciężki nastrój . 
Mimo woli nc:suwa się p ytanie, po co w ystaw ia się taką 
sztukę i' do ja kich ona wniosków p row a d zi? Publiczność 
słucha z uwagą , w skupien iu , wstrzymując oddech i czeka 
co będzie dalej. W 3-cim akcie napięcie wzrasta, rozlegają 
s ię dwa s trzały . 

Pojawienie s ię tak;ch sztuk, to w ielkie zlo dla teatru. 
Można je oczywiście pisać, lecz uchowaj Boże, wystawiać 
w naszych nerwowych czasach. 

Za pomocą takich utworów teatr n ic w ychowu je lecz 
demoraLzuje, gdyż do mnóstwa palących, nierozstrzygnię
tych problemów dodaje jeszcze nowe. Jak może zaj mować 
się te2.tr takimi zagadnieniami i stwarzać sy tuacje, w któ 
rych wobec bn~ku religijności i p oszanowania do długu 
i własności, ludzie n ;e wiedzą jak postępować i jak roz
strzygać te proste i oczywiste zagadn ienia, n a k tóre nasi 
rodzice mieli gotowe i może nawet zbyt p roste, może 
nawet wulgarne, ale jasne odpow iedzi. Mając w zanadrzu 
takie odpowiedzi człowiek był spokojny, miał niczym n ic 
z<::chwianą wolę, tę siłę woli, brak k tórej tak odczuwa 
n asze pokolenie, zaprzątając swój umysł, niszczące swoje 
zdrowie i nerwy analizow aniem pojęć i praw życia . Pano
wie Niemirowicze i Stanisławscy w yw:esiwszy na swoin1 
t eatrze s zyld „Artystyczny i Popularny" i zajmując s ię 
wystawianiem podobnych sztuk przynoszą nie pożytek, a le 
zło społeczeństwu. 

W. A. Telakowski 

(z notatnika w usokiego u.rzęclnika carskiego, dyrektora 
Moskiewsk ich T eatrów Cesarskich, pocl clatą 22.11 .1889) 
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Antoni Czechow 
(mała kronika życia i twórczości) 

1860 

27 stycznia w Taganrogu urodził się Antoni Czechow, 
syn drobnego kupca (sklep spożywczy) i wnuk pańszczyź
nianego chłopa, który wykupił się z poddaństwa wraz 
z rodziną. 

1868 

Od października tegoż roku do czerwca 1879 przyszły 
dramaturg uczęszcza do gimnazjum w Taganrogu (dwu
krotnie repetuje). W starS?:YCh klasach udziela korepetycji, 
wspomagając materialnie rodzinę. Z tych też lat pochodzą 
jego p'.erwsze próby literackie, staż w teatrzyku ama
t::irskim. 

1879 

Początek studiów na wydziale medycznym Uniwersy
tetu Moskiewskiego. W następnym roku rozpoczyna zarob
kowanie piórem, pod pseudonimem Antosza Czechonte, 
publikuje drobne opowiadania, humoreski i felietony. 

1834 

Czechow kończy stud!a i rozpoczyna praktykę lekarską, 
nie zrywa jednak kontaktów z literatura. Obie te dzie
dziny upraw'a jednocześnie, stopniowo jednak literatura 
zaczyna wypierać praktykę lekarską . W tymże roku uka
zuje się pierwszy tom jego opowiadań pod znamiennym 
tytułem „Bajki Melpomeny". 

1886 

Następny tom prozatorski „Barwne opowiadania". 

1887 

Początek powodzenia. Czechow staje się ulubieńcem czy .. 
telników, mimo li<:;znych zastrzeżeń krytyki, która zarzuca 
mu przede wszystkim bezideowość . Za tom „O zmierzchu·· 
Czechow otrzymuje nagrodę puszkinowską Akademii Nauk. 

1888 

Czechow pisze dłuższe opowiadanie „Step" oraz dwie 
znakomite jednoaktówki „Niedźwiedź" i „Oświadczyny". 
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1890 

Po wielomiesic:;cznej podróży na Sachalin, który był 
miejscem zesłania i katorgi w Rosji carskiej Czechow 
pisz0 demaskatorską relację „Wyspa Sachalin, z notatek 
podróżnych". 

1892 

Powstaje „Sala nr 6" - jedna z najgłośniejszych nowel 
Czechowa. Pisarz nabywa majątek Mielichowo w pobliżu 
l\foskwy gdzie spędzi 6 kolejnych lat. Społecznikowska 
działalność pisarza, który za darmo leczy okolicznych chło
pów, organizuje na swoim terenie społeczną akcję walki 
z cholerą. 

1896 

Powstaje „Czajka" pierwszy z czterech najwybitniej
szych dramatów C zechowa. Premiera w Teatrze Aleksan
dryr'lskim w Petersburgu kończy się klęską. 

1898 

W związku z ujawnioną rok wcześniej gruźlicą Czechow 
przebywa na Krymie. Początek stałej współpracy z MCHA T 
(Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny). Premiera 
„Czajki" w MCHAT jest pierwszym teatralnym sukcesem 
autora . Na próbie tej sztuki poznaje swą przyszłą żonę 
aktorkę MCHAT - Olgę Knipper. 

1899 

Premiera i kolejny sukces „W UJ AS Z KA W A N I'" 
w MCHAT. Ukazuje się {po rok 1901) pierwsze zbiorowe 
wydanie dz:cł Czechowa. 

1901 

Prapremiera „Trzech sióstr" w MCHAT. Czechow żeni 
s·ę z Olgą Knipper, która w jego ostatniej sztuce grała 
rolę Maszy. 

1904 

„W iśniowy sad" ostatnia wielka sztuka Czechowa wysta
wiona przez MCHA T. Realizowało ją jednocześnie kilka 
scen prowincjonalnych, między innymi w Chersoniu reży
serował Meyerhold. Ciężko chory Czechow wyjeżdża do 
I3adenweiler gdzie umiera w nocy z 14 na 1-5 lipca. 
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Zastępca d yr cktf:!ra 

WŁADYSŁAW SOWIŃSKI 

Z~spół techn :czny 

Brygadier sceny 
Elektryk 
Pracown'a, kraw. damska 
Pracowni"' kraw. męska 
Pracownia stolarska 
Pracownia, mal.-butaf. 
Pracownia fryzjerska 
Garderoby 

- HENRYK LENKIEWICZ 
- · HENRYK HADAJ 
- STll.NISŁAWA SIKORA 
- SERGIUSZ BEN ISZ 
- JAN DYDUCH 
- WA,CŁAW GRYNCEWICZ 
- ROMUALDA POTYSZ 
- LIDIA HADAM 
- ANNA MANDZIEJ 

W REPERTUARZE TEATRU: 

DYMITR F URMANOW - CZAPAJEW 
+ 

WILIAM SZEKSPIR - HAMLET 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI - FIGIEL ZA FIGIEL 
+ 

BERTOLT BRECHT - MATKA 
•!-

CHRISTIAN - ŻART, SATYRA, IRONIA 
DIETRICH GRABBE I GŁĘBSZE ZNACZENIE 

STEF AN ŻEROMSK.l - SUŁKOWSKI 
·!-

JERZY SZAN I A WSKI - MURZYN 

MICHAŁ LERMONTOW - MASKARADA 

JÓZEF WYBICKI - KULIG 

WSIEWOE.OD IWANOW - POCIĄG PANCER NY 
+ 

MENANDER - ODLUDEK 
+ 

WILIAM SZEKSPIR - MIARKA ZA MIARKĘ 
•!-

ALEKSANDER 
ŚCIBOR-RYLSKI - R Ol>EO 
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