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Antoni Czechow 

OSOBY 

Iwanow Mikołaj Aleksjejewicz - WOJCIECH ZIEMIAI'JSKI 
Anna Pietrowna 
Szabelski Matwiej 
Siemionowicz 
Lebiediew Paweł Kiryllycz 
Zinajda Sawiszna 
Szasza 
Lwow Eugeniusz 
Konstantynowicz 
Babakina Marfa Jegorowna 
Kosych Dym,itr Nikiticz 
Borkin Michał Michajłowicz 
Awdotina N azarowna 
Jegoruszka 
Gawriła 

- KAMILA SAMMLER 

- BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
- ZYGMUNT BIELAWSKI 
- Ł UCJ A BURZYŃSKA 
- EW A SKIBIŃSKA 

- WOJCIECH KOSCIELNIAK 

( 
- HENRYK NIEBUDEK 
- ANDRZEJ MROZEK 
- JANINA ZAKRZEWSKA 
- TADEUSZ SZYMKÓW 
- WALDEMAR WRÓBLEWSKI 

Asystent scenografa - BARBARA KOTYS 
Inspicjent -- WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 
Sufler - BAJKA TWOREK 
Swiatło 

Dźwięk 

- EDWARD JANCZYN 
-- TOMASZ ZABORSKI 

IWANOW - ( ... ) Gimnazjum, uniwersytet, potem gospodarka, 
szkoły, projekty ... Wierzyłem w co innego niż wszyscy, ożeniłem 
się inaczej niż wszyscy, gorączkowałem się, ryzykowałem, pie
niądze, jak sam wiesz, ciskałem na prawo i lewo, byłem szczęśli
wy i cierpiałem jak nikt w całym powiecie. Wszystko to, Paszo, 
to są moje worki... Wziąłem na siebie taki ciężar, że grzbiet 
mi trzasnął. Kiedy marny dwadzieścia lat, to wszyscyśmy boha
terowie, na wszystko si ę porywamy, wszystko potrafimy, a pod 
trzydziestkę już jesteśmy znużeni i do niczego niezdolni. Czym, 
czym wytłumaczyć, że się tak łatwo męczymy? A zresztą, może 
to co innego ... Co innego, co innego! Idź, Pasza, z Bogiem, nudzę 
cię chyba! 

Akt III, scena V 



Antoni Czechow 

Z korespondencji na temat sztuki „Iwanow" 

Do A. Suworina Moskwa, 30 grudnia 1888 

( ... ) Ja osobiście tak rozumiem swoich bohaterów. Iwanow to 
szlachcic z wyższym wykształceniem, podobny do wielu innych; 
z natury jest pobudliwy, porywczy, skłonny do entuzjazmu, ucz
ciwy i szczery, jak większość kulturalnej szlachty . Mieszkał w 
swoim dworze i pracował w ziemstwie. O tym, co robił i jak po
stępował, czym się interesował i pasjonował, dowiadujemy się 
z jego własnych słów zwróconych do doktora (akt I, scena 5): 
„Niech pan nie bierze za żonę ani Żydówki, ani psychopatki, ani 
sawantki... Niech pan nie zmaga się sam z tysiącami, niech pan nie 
walczy z wiatrakami i nie wali łbem o ścianę... Uchowaj Boże, 
żadnej racjonalnej gospodarki, żadnych nadzwyczajnych szkół, 
żadnych entuzjastycznych przemówień ... " Taka właśnie jest prze
szłość Iwanowa. Anna, która widziała jego racjonalne gospoda
rstwo i inne fantazje, mówi o nim doktorowi: „To wybitny czło
wiek, doktorze, i żałuję, że nie znał go pan dwa, trzy lata temu. 
Teraz jest przygnębiony, milczy, nic nie robi, ale da~ej ... coż 
to było za cudo!?' (akt I, scena 7). Iwanow ma piękną przeszłość, 
jak przeważająca część rosyjskiej inteligencji. Bo w Rosji nie ma 
albo prawie nie ma takiego szlachcica czy człowieka z wyższym 
wykształceniem, który by się nie chlubił swoją przeszłością. Te
raźniejszość jest zawsze gorsza. Dlaczego? Dlatego że rosyjska po
budliwość ma pewną specyficzną cechę: szybko doprowadza do 

znużenia. ( ... ) 

Czując się fizycznie wyczerpany i znudzony nie rozumie, co się 

z nim dzieje i co się stało. ( ... ) 

Ludzie niesumienni i ograniczeni w podobnym wypadku naj
częściej zwalają winę na środowisko albo zapisują się w poczet 
pechowców czy hamletów i mają święty spokój. Ale Iwanow, 
człowiek szczery, przyznaje się otwarcie doktorowi i publicz
ności, że sam siebie nie rozumie. ( ... ) 

Zmiana, która w nim zaszła, jest zniewagą dla jego poczucia 
przyzwoitości. Iwanow szuka przyczyn na zewnątrz i ni~ nie 
znajduje, szuka ich w sobie i znajduje tylko nieokreślone wraże
nie, że w czymś zawinił. To coś wybitnie rosyjskiego. Rosjanin -
czy umarł mu albo zachorował ktoś bliski, czy on sam od kogoś 
pożyczył, czy pożycza komuś - zawsze czuje się winny. Cały czas 
Iwanow mówi o swojej winie, poczucie winy rośnie w nim z każ
dym nowym ciosem. ( ... ) 

Do znużenia, pustki i poczucia winy dodajmy jeszcze jednego 
wroga. To samotność. Gdyby Iwanow był urzędnikiem, aktorem, 
popem, profesorem uniwersytetu, wtedy łatwiej pogodziłby się 

z losem. ( ... ) Długie zimy, długie wieczory, pusty ogród, puste 
pokoje, zrzędzący hrabia, chora żona ... Nie ma dokąd wyjechać. 
I dlatego bezustannie dręczy go myśl : co zrobić ze sobą? ( ... ) 

Tacy ludzie jak Iwanow nie rozwiązują problemów, lecz walą 
się pod ich ciężarem. 

DOKTOR LWOW 

[ ... ] To człowiE.k przyzwoity, szczery, gorący, ale zbyt prostoli
nijny i ciasny. O takich jak on mądrzy ludzie mówią: „Owszem, 
giupi, ale ma uczciwą naturę". Wszystko, co zatrąca o szersze po
glądy, o bezpośrednie uczucie, doktorowi jest obce. To uosobienie 
szablonu, wcielona tolerancja. Szufladkuje każde zjawisko. każ -
dego człowieka, wszystkie jego opinie są powzięte z góry. Wystar
cza, że ktoś woła: „Drogę dla uczciwej pracy!", a już doktor go
tów go wielbić; ten, kto tego nie woła, jest oczywiście szubrawcem 
i kułakiem. Doktor nie uznaje nic pośredniego. ( ... ) 

Lwow przyjechał do powiatu już nastawiony z góry. Każdego 
zamożnego chłopa od razu miał za kułaka, a Iwanowa, którego nie 
rozumie - od razu za oszusta. Człowiek ma chorą żonę i jeździ 
do bogatej sąsiadki - no czyż to nie oszust? Widocznie zabije żo
nę, żeby poślubić bogaczkę ... 

Lwow jest uczciwy, prostolinijny, wali prosto z mostu, nie 
szczędząc nikogo. On, gdy trzeba, rzuci bombę w karetę, rąbnie 
w pysk inspektora, zwymyśla od łotrów. Nie powstrzyma go nic. 
Nie zna wyrzutów sumienia - skoro jest „szermierzem uczciwej 
pracy", musi gromić „ciemne siły". 



Tacy ludzie są pożyteczni i przewazme sympatyczni. Przedsta
wiać ich w karykaturze, choćby nawet dla dobra sceny, to nie
uczciwe i zbędne. Co prawda, karykatura jest ostrzejsza i dlatego 
bardziej zrozumiała, ale lepiej nie dorysować niż osmarować . ( ... ) 

SARA 

Sara kocha Iwanowa za to, że ma dobre serce, że jest płomien
ny, błyskotliwy, że mówi z podobnym zapałem jak Lwow (akt I, 
scena 7). Kocha go, dopóki jest podniecony i porywający, ale gdy 
w jej oczach zaczyna blaknąć, traci swoje oblicze, ona go już 

nie rozumie i w finale trzeciego aktu wypowiada się szczerze 
i brutalnie. 

SASZA 

Sasza to pannica nowszej formacji . Wykształcona, rozumna, ucz
ciwa itd. Między ślepymi i jednooki jest królem - toteż Sasza 
wyróżnia spośród innych trzydziestopięcioletniego Iwanowa. Jest 
lepszy od wszystkich . Znała go już za swoich dziecinnych lat, 
widziała z bliska jego aktywną działalność wtedy, gdy jeszcze nie 
był znużony. To przyjaciel jej ojca. 

To samica, którą samiec podbija nie jaskrawym upierzeniem, 
urodą, odwagą, ale skargami, lamentem, niepowodzeniami. To ko
bieta, która kocha mężczyzn w okresie ich upadku. Przecież ma 
przed sobą takie wdzięczne, wzniosłe zadanie! Wskrzesi upadłego, 
podeprze go, da mu szczęście ... Kocha nie tyle Iwanowa, co właś
nie to zadanie. Nie wie, że dla Iwanowa miłość to tylko niepo
trzebna komplikacja, jeszcze jeden cios w plecy. Więc co? Sasza 
przez rok morduje się z Iwanowem, a on ani myśli zmartwych
wstać, przeciwnie, stacza się coraz niżej. 

Jeżeli publiczność opuści teatr z przeświadczeniem, że Iwanow 
jest oszustem, a doktor Lwow wielkim człowiekiem , będę musiał 

przejść w stan spoczynku i cisnąć swoje pióro do diabła. Poprawki 
i uzupełnienia nic nie dadzą. Żadne poprawki nie strącą wielkiego 
człowieka z piedestału i żadne uzupełnienia nie przerobią szu
brawca na zwykłego grzesznego człowieka. Saszę można pokazać 
w finale, ale Iwanowa i Lwowa już nie mogę zmienić. Nie potrafię. 

Nie umiałem napisać sztuki. Oczywiście, że szkoda . Iwanowa 
i Lwowa widzę w wyobraźni jako żywych ludzi. Powit.:m Panu 

szczerze, tak jak jest: ci ludzie zrodzili się w mojej głowie nie z 
morskiej piany, nie z tendencyjnych idei, nie z mądrzenia się, 

nie przypadkowo. Są wynikiem obserwacji i znajomości życia. 

Tkwią mi przed oczami, toteż wiem, że nie skłamałem ani trochę 
i nie przegiąłem pałki ani o cal. A jeżeli w czytaniu są papierowi 
i niewyraźni, to nie oni zawinili, tylko moja własna nieudolność·. 
Widocznie jeszcze nie dojrzałem do pisania sztuk. 

Do A. Suworina Moskwa, 8 lutego 1889 

( ... ) Na temat „Iwanowa" dostaję mnóst listów anonimowych 
podpisanych. Jakiś socjalista (prawdopodobnie) oburza się w 

anonimowym liście i robi mi gorzkie wymówki; pisze, że po wy
stawieniu mojej sztuki zastrzelił się jakiś młodzieniec, że sztuka 
jest szkodliwa itp. Interpretacja „hvanowa" we wszystkich lis
tach ta sama. Widocznie ludzie zrozumieli., z czego się bardzo 
cieszę . ( ... ) 

Rady dla dramaturgów 

Do N. Lejkina Nloskwa, 21 lutego 1889 

( ... ) Pisanie sztuk opłaca się, ale zawód dramaturga jest męczą

cy , nie na moje usposobienie. Nie nadaję się do owacji, zakuliso
wej szarpaniny, sukcesów i niepowodzeń, albowiem dusza moja 
leniwa jest i nie znosi gwałtownych skoków i spadków tempe
ratury. 

Do P. Siergiejenki Moskwa, 6 marca 1889 

( .. . ) Skądżeś sobie uroił, że dużo piszę? 
Żyję z wydań książkowych i ze sztuk. Właśnie należałoby pisać 
więcej - cóż, kiedy rozpędu brak. 



Do W. Tichonowa Moskwa, 7 marca 1889 

( ... ) Żeby pisać dla teatru, trzeba tę pracę lubić, inaczej nic do
brego nie wyjdzie. Gdy zamiłowania brak, to i sukces nie cieszy. 
Od przyszłego sezonu zacznę regularnie chodzić do teatru i kształ
cić się sceniczne. ( ... ) 

Do A. Suworina Moskwa, 8 kwietnia 1889 

( ... ) Czytać jest przyjemniej aniżeli pisać. 
Myślę, że gdybym żył jeszcze czterdzieści lat i przez całe te czter
dzieści lat tylko czytał i czytał, i uczył się pisać z talentem czyli 
zwięźle, to po czterdziestu latach palnąłbym w was wszystkich 
z tak wielkiej armaty, że niebiosa by się zatrzęsły. 

Do Al. Czechowa Moskwa, 11 kwietnia 1889 

( ... ) Moja rada: w sztuce, którą piszesz, staraj się być oryg inal
ny i w miarę sił mądry, ale nie bój się, że się wydasz głupc em; 

potrzebna jest wolność myśli, a ma ją tylko ten, kto nie boi się 
pisać głupstw. 

Zwięzłość to siostra talentu. Pamiętaj też, że miłosne wyznania, 
zdrady żon i mężów, wdowie, sieroce i wszelakie inne łzy dawno 
już są opisane. Temat powinien być nowy, a fabuła w ogóle może 
nie istnieć. ( ... ) 

Moskwa, 8 maja 1889 

( ... ) Najważniejsze - wystrzegaj się elementu osobistego. Sztuka 
nic nie będzie warta, jeśli wszystkie postacie będą podobne do 
Ciebie. 
Wystrzegaj się wyszukanego języka. Język powinien być prosty 
i przejrzysty. Służba niech mówi normalnie, bez „tera" i „ni ma". 
Eks-kapitanowie z czerwonymi nosami, zapici reporterzy, głodu
jący literaci, zaharowane żony ,uc:l(:iWi młodzieńcy bez najmniej
szej skazy, dziewice o wzniosłych charakterach, dobroduszne niai\
ni - to wszystko już było, to trzeba omijać jak dziurawy most. 

I 
J 

i 
J 

Jeszcze jedna rada: pójdź parę razy do teatru i przypatrz się 
dobrze scenie. 
Będziesz mógł porównać, ~ to bardzo ważne. Picr v._,zy akt może 
się ciągnąć nawet bitą godzinę, ale nastc;pne na_iwyżej p::i trzy
dzieści minut. Najwa · 1iejszy w szt ce jest akt t z :.: ci, ale nie tak 
dalece, żeby przyćmił ostatni. I \\Te8zcie pami<;bj o c cnzurz~ . 

Jest surowa i czujna. ( ... ) 

Do A. Suworina Moskwa, 7 stycznia 1889 

( ... ) Oprócz talentu i bcgactwa materi;.;:u p:::>trzcbne jest coś jesz
cze, niemniej ważne. Potrzebny jest wiek mc;ski, to po pi l rwsze, 
po drugie, nieodzowne jest - p o c z u c i e w u 1 n o ś c i, a to 
poczucie zaczęło we mnie rosnąć dopiero od niedawna. Przedtem 
nie miałem go; całkowicie mi je zastępowaiy lekkomyślność, nie
dbalstwo i brak szacunku do własnej pracy. ( .. . ) 

Adresaci listów A. Czec howa: 

Alek sy Suworin (1834-1912) pi s:.irz i publicys ta; reduktnr i wydawca ga
zety „Nowe czasy". 

l\·Yikoła j Lejkin (1841 - 1906), pisurz, humorysta , reduktor ]Jeter:->bur:;klego 
pisma „Oskołki". 

Piotr Sergiejenk <J - pisarz i dramaturg , k olega szkolny Czcch:i wa. 

Włodzimierz Tichonuw (1857-10 14) pisarz i dramaturg, redaktor czaso
pisma „Północ". 

1 leksander Czech :;w (18.'i5-1913) naj starszy brat zechowa. Miał niewąt
pliwy talent literacki, ale brak mu było puważnego st isunku do własn ~"1 

pisarstwa. Z wykształcenia matematyk i biolog. 



Do Al. Czechowa 
Moskwa, 20 listopada 1887 

No, już po premierze ... Opowiem po kolei. Przede wszystkim: 
Korsz zapowiedział dziesięć prób, a dał zaledwie cztery, z których 
tylko dwie można nazwać próbami, ponieważ pozostałe dwie wy
glądały jak turnieje, gdzie panowie artyści zaprawiali się do utar
czek słownych i wymysłów. Role umieli tylko Dawydow i Głama
-Mieszczerska, reszcie wystarczał sufler i własne natchnienie. 

Akt pierwszy. Jestem za sceną w małej loży przypomi
nającej celę więzienną. Rodzina siedzi w loży parterowej: dygo
cze. Wbrew oczekiwaniom zachowuję zimną krew i nie czuję tre
my. Za to aktorzy są stremowani, pełni napięcia, żegnają się krzy
żem. Kurtyna. Wejście beneficjanta. Jego niepewność siebie, nie
znajomość roli i wniesiony na scenę wieniec wystarczają, żebym 
już od pierwszego zdania przestał poznawać własną sztukę. Ki
sielewski, w którym pokładałem tyle nadziei, ani jednego zdania 
nie powiedział prawidłowo. Dosłownie a n i j e d n ego. Mówił 
od siebie. Mimo to i mimo wszystkie potknięcia reżyserskie 

pierwszy akt miał duże powodzenie. Aktorów wywoływano kilka
krotnie. 

Akt drug i. Na scenie mnóstwo ludzi. Goście. Roli nie umie 
nikt, wszyscy się mylą, plotą brednie. Każde słowo dźga mnie 
jak nożem. Ale - o muzo! - i ten akt miał powodzenie. Publicz
ność wywołuje wszystkich, mnie też dwa razy. Gratulacje . 

Akt trzeci. Grają nieżle. Powodzenie ogromne. Mnie wy
wołują trzykrotnie i za każdym razem Dawydow potrząsa moją 
prawicą, a Głama, zupełnie jak Maniłow1), tuli do serca moją 
lewicę. Triumf talentu i cnoty. 

Akt cz w arty, odsłon a pierwsza. Idzie nieźle. 

Wywołują. Potem bardzo długa męcząca przerwa. Publiczność nie 
przyzwyczajona do odwiedzania bufetu w przerwie między dwie
ma odsłonami, zaczyna sarkać. Kurtyna się podnosi. Ładnie: za 
arkadą stół nakryty do kolacji (wesele). Fanfary. Wchodzą druż
bowie; są pijani, a więc, uważasz, muszą koniecznie błaznować 
i robić kawały. Słowem cyrk i knajpa, które doprowadzają mnie 
do szału. Następnie wejście Kisielewskiego: fragment pełen poezji, 

chwytający za serce, ale mój Kisielewski nie umie roli, jest pi
jany jak szewc, więc z króciutkiego, poetycznego dialogu robi się 
jakaś tasiemcowa ohyda. Publiczność jest zdziwiona. Przy końcu 
sztuki bohater umiera, ponieważ nie może znieść doznanej znie
wagi. Zobojętniała i zmęczona publiczność nie rozumie tej śmierci 
przy której uparli się aktorzy; mam inny wariant). Wywołują 
aktorów i mnie. W pewnym momencie słychać wyraźne sykanie 
zagłuszone po chwili oklaskami i tupotem nóg. 

W sumie - znużLnie i irytacja. Odczuwam niesmak chociaż 

sztuka odniosła znaczny sukces (co n &uje Kiczejew2 i S-ka). 
Bywalcy mówią, że nigdy nie byli świ2.dkami takiego fermentu, 

takiego ogólnego aplauzo-sykania i że nigdy nie słyszeli tylu dys
kusji, co na mojej sztuce. A i u Korsza jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby autora wywołano już po drugim akci . 

Teraz sztuka będzie szła dwudziestego trzeciego, z wariantem 
i zmianami: wyrzucam drużbów. 

Szczegóły przy spotkaniu. 
Twój A. Czechow 

Antoni Czechow, D;:icl.a - tom XI, Li~ty, 
Cz·ytd n~k, Waro.::awa. 1962 

1) Maniłow - pustać komiczna z „Martwyt h dusz" Gogola, uosobienie 
zmanierowanej ckliwości. 

2) Piotr Kiczejew (1845- 1902) pneta i recenzeut teatra lny. Słowem 

„kiczejewszczyzna" Czechow określał zazwyczaj cynizm i zakłamanie 

sprzedajnej prasy. 



KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
ANTONIEGO CZECHOWA 

1860 Antoni Czechow urodził się 29 stycznia w Taganrogu. 
1867 Uczęszcza do szkoły parafialnej przy greckiej cerkwi. 
1868 Rozpoczyna naukę w gimnazjum. 
187:3 Nie przerywając nauki w gimnazjum uczy się krawiectvva 

w miejscowej szkole rzemieślniczej. 
1876 Ojciec Czechowa plajtuje (był właścicielem sklepiku kolo

nialno-galanteryjnego) i wraz z rodziną opuszcza potajemnie 
Taganrog. Udaje się do Moskwy. Antoni zostaje sam w 
Taganrogu. 

1879 Kończy gimnazjum, uzyskuje stypendium i wstępuj e na 
wydział medyczny Uniwersytetu Moskiewskiego. 

1880 W czasopiśmie satyrycznym „Striekoza" pojawiaJą siG 
pierwsze opowiadania Czechowa. W latach 1880-1886 pod 
różnymi pseudonimami publikuje w prasie humorystycznej 
(„Budilnik", „Zritiel", „Oskołki") miniatury humorystycz
na-satyryczne, które przynoszą mu rozgłos. Na początku 
1880 r. pisze dramat, zawierający niemal wszystkie pro
blemy, motywy, postacie jego późniejszych sztuk. Dramat 
ten zapomniany, odnaleziony został w 1923 roku. 

1882 Zawiera znajomość z Mikołajem Lejkinem autorem opo
wiadań i wydawcą pisma „Oskołki", gdzie drukuje wiele 
swoich utworów, m.in. Korespondenta, Wiejskich eskula
pów, Dziedziczkę, Zywy towar. 

1883 Prowadzi w „Oskołkach" dział felietonowy (do 1985) i dru
kuje m.in. Smierć urzędnika, Złego chłopca, Córkę Albionu. 

1884 Pełni funkcję ordynatora szpitala w Zwienigrodzie. Wy
daje pierwszy zbiór opowiadań pt. Bajki Melpmeny, uka
zujące żałosny stan ówczesnego teatru rosyjskiego . Poja
wiają się pierwsze symptomy gruźlicy. Publikuje m.in. 
Order, Egzamin, Chirurgię, Partię winta. 

1885 Od 1884 pracuje nad dziełem z historii medycyny. Mieszka 
pod Moskwą, w Babkinie w majątku Kisielowów. Cenzura 
nie dopuszcza na scenę sztuki Czechowa N a szerokim goś
cińcu . W grudniu po raz pierwszy jedzie do Petersburga. 



Publikuje m.in. W łaźni, Strzelca, Przestępcę, Zwłoki, 

Gniazdo kułackie. 
1386 Otrzymuje od Aleksego Suworina, redaktora i wydawcy 

gazety „Nawoje Wriemia" prop::;zycję współpracy . Będzie 

tu publikować wie:le utworów, a znajomość z Suworinem 
przekształci się w długoletnią zażyłość, która zaowocuje 
ciekawą korespondencją. Czechow publikuje m.in. Dzie
ciarnię, Tęsknotę, Nauczyciela, Agafię, Dobrych ludzi, Na 
rzece, Nudę istnienia, Cudzą niedolę. 

1887 Odwiedza strony rodzinne, m.in. Taganrog. Ukazuje się 

zbiór opowiadań O zmierzchu (w sierpniu) i następny: 

Niewinne przemówienia (w październiku) . Ukończył sztukę 

Iwanow. Wystawiona w moskiewskim teatrze Korsza mija 
bez echa. 
Publikuje m.in. Wrogów, Ciemnotę, Bezbronną istotę, Liść 
na wietrze, Zimną krew, Chłopców, Kasztankę. 

1888 Kolejny zbiór opowiadań pt. Opowiadania. Akademia Nauk 
przyznaje mu premię za zbiór opowiadań O zmierzchu. W 
teatrze Korsza idzie wodewil Niedźwiedź. Publikuje m.in 
Spać się chce, Step, !mieni.ny, Atak, Swiatla , Naszą nędzę. 

1889 Wyjeżdża do Petersburga, [idzie w Teatrze Aleksandryj
skim wystawiono z powodzeniem nowy wariant Iwanowa. 
Zostaje wybrany na członka rzeczywistcc g:) Stowarzyszenia. 
Miłośników Piśmiennictwa Rosy jskiego przy Uniwersytecie 
Moskiewskim. Na gruźlicę umiera jego brat Mikołaj (w wie
ku 31 lat). Wyjeżdża do Odessy, potem do .Jałty . Na scenie 
t eatru Marii Abramowej grana jest sztuka Czechowa 
Diabeł leśny (pierwsza wersja późniejszego Wujaszka Wani) 
spotyka się z n egatywnym przyjęciem krytyki . 
Publikuje m.in. Księżną paniq, Nieciekawą historię . 

1890 Wyjeżdża do Petersbi.:rga, gdzie zbiera materiały o Sacha
linie, ówczesnym miejscu z€słania i katorgi . Rozpoczyna 
starania o pozwolenie na wy:jazd na Sachalin. Po powrocie 
do Moskwy kontynuuje przygotowania. W kwietniu wy
jeżdża na Sachalin, w czerwcu dociera do Aleksandrowska, 
gdzie mieści się siedziba k()mendanta wyspy. Zwiedza wię
zienia i osiedla. W październiku wyrusza w drogę powrotną 
wiodącą przez Indie, Ce jlon. W grudniu wraca do Moskwy. 

Publikuje m .'m. Złodziejów, Gusiewa, Z Syberii. 
1891 Wyjeżdża do Petersburga. Razem z Suworinem wyrusza w 

podróż do Europy Zachodniej . W maju wraca do Moskwy. 
Pracuje nad książką Sachalin . Pisze Pojedynek, Żonę, 
Trzpiotkę. 

1892 W styczniu i w lutym bierze udział w społecznych akcjach 
pomocy dla głodujących w Niżnym Nowogrodzie i w gu
berni woroneskie j. Rodzina Czechowów przeprowadza si(: 
do nabytego przez Czechowa folwarku Mielichowo koło 

Moskwy. W czasopiśmie „Russkaja Myśl" publikuje opo
wiadanie Sala nr 6. 

1893 W „Russkiej Myśli" zaczyna druk Sachalina . 
Publikuje m.in. Opowieści nieznanego c:dowieka, Wolodię 
dużego i W olodię małego. 

1894 Wyjeżdża za granicę : Wiedeń - Nicea - Paryż. Wraca do 
Moskwy i Mielichowa. Publikuje m.in. Czarnego mnicha, 
Skrzypce Rotszylda, Studenta, Nauc zyciela języka rosyjs
kiego, We dworze . 

1895 Sachalin ukazuje się w formie ksi ążkowe j . Latem jedzie 
do .Jasnej Polany do Lwa Tołstoja. Publikuje m.in. Trzy 
lata , Małżonkę, Łyska, Zabójstwo . Pisze Mewę . 

1896 Pertraktuje z Teatrem Aleksandry jskim w Petersburg u w 
sprawie wystawienia Mewy. Ponownie odwiedza Tołstoja. 
Finansuje budowę szkoły w Teleżu, zabiega o otwarcie bi
blioteki w Taganrogu. 17 października - na premierze 
Mewy w Teatrze Aleksandryjskim. Sztuka pada. Publiku
je m.in. Dom z fac jatą, Moje życie , Mewę. 

1897 Po silnym krwotoku z płuc zostaje przewieziony do kliniki. 
Odwiedza go Lew Tołstoj. W maju ukazują się sztuki Cze
chowa, wśród nich po raz pierwszy Wujaszek Wania . We 
wrześniu wyjeżdża na leczenie do Francji. Śledzi przebieg 
sprawy Dreyfusa. 

1898 Od Niemirowicza-Danczenki dowiaduje s ię, że nowo po
wstały Moskiewski Teatr Artystyczny (MCI-IAT) zamierza 
wystawić Mewę. 18 grudnia dostaje do .Jałty depeszę o 
wielkim sukcesie premiery Mewy. 
Publikuje m.in . Człowieka w futeral.e, Agrest, Zdarzenia 
z praktyki l.ekarskiej, U znajomych. 



1899 Przygotowuje wydanie swoich utworów zebranych. Zawie
ra znajomość z Maksymem Gorkim. Rodzina Czechowów 
przenosi się z Mielichowa do Jałty . 29 października - pre
miera Wujaszka Wani w MCHAT-cie. Publikuje m.in. Dusz
kę, Wyjazd służbowy, Damę z pieskiem; ukazuje się I tom 
dzieł zebranych. 

1900 W styczniu zostaje wybrany na honorowego członka Ro
syjskiej Akademii Nauk. W maju podróżuje z Gorkim po 
Kaukazie. Na zamówienie MCHAT-u pisze Trzy siostry. 
Sbn jego zdrowia ulega pogorszeniu. 
Publikuje m.in. Na Boże Narodzenie, W parowie. 

1901 W grudniu - ·premiera Trzech sióstr w MCHAT-cie, entu
zjastycznie przy jęta przez publiczność. W maju żeni się z 
Olgą Knipper - aktorką MCHAT-u. Odwiedza chorego 
Tołstoja. Widuje się często z Gorkim. Zostaje ukończona 
publikacja pierwszego wydania dzieł zbiorowych. 

1902 Dalsze pogorszenie stanu zdrowia. 11 stycznia MCHAT 
wystawia dla ucz stników zjazdu lekarzy Wujaszka WaniQ. 
Czechow otrzymuje liczne depesze gratulacyjne. Lato spę
dza w podmoskiewski·:: j willi Konstantego Stanisławskiego. 
Publikuje Archijereja. 

1903 Pisze swoje ostatnie opowiadanie pt. Narzeczona, zawiera
jące zapowiedź burzy 1905 roku. W Moskwie bywa na pró
bach Wi.śniowego sadu w MCHAT-cie. Ukazuje się 16 to
mów dzieł zebranych. 

1904 30 stycznia premiera Wiśniowego sadu połączona z uro
czystym przyjęciem z okazji urodzin Czechowa. Na wiosnę 
- dalsze pogorszenie stanu zdrowia. W czerwcu z Olgą 
Knipper wyjeżdża do sanatorium \V Niemczech. Umiera 
16 lipca. Zostaje pcchowany na cmentarzu Nowodiewiczym 
w Moskwie (19 lipca) . 

Opracowanie według:Czechow w oczach 
krytyki światowej, PIW 1071 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWĄ MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE- BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
NINA KAISER 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje codziennie w godz. 
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386-53, w. 91. 
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