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Służyć za zwierciadło naturze, 
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18GO 
29 stycznia (nowego stylu) w Taganrogu urodził się 
Antoni - trzeci syn (pochodzącego z rodziny 
woroneskich chłopów) Pawła Czechowa, właściciela 
sklepiku kolonialna-galanteryjnego. 

I8G7 
Antoni Czechow uczęszcza do miejscowej szkoły 
parafialnej przy greckiej cerkwi. 

18G8 
Rozpoczyna naukę w gimnazjum w Taganrogu. Antoni 
spędzi w szkole dziesięć lat, powtarzając klasę trzecią 
i piątą. 

1873 
Rozpoczął dodatkowo naukę krawiectwa w szkole 
rzemieślniczej. 

I87G 
Paweł Czechow plajtuje i wraz z rodziną opuszcza 
potajemnie Taganrog, udając się do Moskwy. Antoni 
zostaje sam w Taganrogu, uczęszcza do gimnazjum, 
utrzymuje się z korepetycji . 



1879 
Uz~skuje stypendium i wstępuje na wydział medyczny 
Uniwersytetu Moskiewskiego. Pomaga rodzinie 
borykającej się z kłopotami materialnymi. 

1880 
W czasopiśmie humorystycznym „Striekoza" („Konik 
polny") pojawiają się pierwsze opowiadania 
Czechowa: listy do uczonego sąsiada i Co najczęściej 
spotykamy w powieściach, romansach itp. W latach 
1880 - 86 publikuje w prasie humorystycznej 
(„Budzik", „Widz", „Rozrywka", „Światła i cienie", 
„Rosyjskie pisemko satyryczne", „Odpryski"). Używa 
pseudonimów: Antosza Czechonte, Antonson , Ruver, 
Brat swego brata. 

Na początku 1880 roku pisze dramat (Płatonow), 
o?rzucony przez Teatr Mały, zapomniany przez 
biografów, odnaleziony dopiero w roku 1923. 

1882 
Czechow zaprzyjaźnia się z Mikołajem Lejkinem, 
popularnym autorem opowiadań humorystycznych, 
wy_d~wcą humorystycznego czasopisma „Odpryski" . 
L~Jkm .drukuje wiele jego opowiadań m.in .: Zieloną 
mierzeję, Kor~spondenta, Wiejskich eskulap6w, 
Dziedziczkę, Zywy towar. 

1883 
Prowadzi w „Oskołkach" dział felietonowy pt. 
„Odpryski moskiewskiego życia". Opublikował m.in.: 
Śmierć urzędnika, Złego chłopca, Grubego i cienkiego. 

188l 
Prze~ pewien czas pełni funkcję ordynatora szpitala 
po_wia.towego w .zwienigrodzie. Ukazuje się pierwszy 
zbiór Jego opowiadań pt. Bajki Melpomeny zawierający 

opowiadania z życia aktorów, ukazujących żałosny 
stan rosyjskiego teatru. Czechow kończy studia 
medyczne. Pojawiają się pierwsze symptomy gruźlicy. 
Opublikował m.in.: Kameleona, Order, Egzamin, 
Wesele z generałem . 

1885 
Mieszka pod Moskwą, w Babikinie, majątku Aleksego 
i Marii Kisielowów, gdzie zaprzyjaźnia się z malarzem 
Izaakiem Lewitanem. Cenzura nie dopuszcza na scenę 
sztuki Czechowa Na szerokim gościńcu - przeróbki 
opowiadania Jesienią. 
Opublikował m.in.: W łaźni, Strzelca, Przestępcę, 
Zwłoki, Gniazdo kułackie, Edukowane drzewa, 
Kabotynów. 

1886 
Otrzymuje od Aleksego Suworina, redaktora 
i wydawcy gazety „Nowoje Wremia" , propozycję 
współpracy. Przyjaźń z Suworinem trwała wiele lat, 
została po niej obfita, arcyciekawa korespondencja. 
Opublikował m.in.: Dzieciarnię, Tęsknotę , Wiedźmę, 

ż.arcik, Agafię, Koszmar, Chórzystkę, Nauczyciela, 
Marzenia, Dobrych ludzi, Nudę istnienia, Cudzą niedolę. 

1881 
Odwiedza rodzinny Taganrog. Wrażenia z podróży 
legły u podstaw Stepu, Szczęścia i liścia na wietrze. 
Wydał dwa zbiory opowiadań O zmierzchu i Niewinne 
przem6wienia. Ukończył sztukę pt. Iwanow, którą 
wystawił (bez powodzenia) moskiewski teatr Fiodora 
Korsza. 
Opublikował m.in.: Wrogów, Ciemnotę, Wieroczkę, 
Szczęście, liść na wietrze, Syrenę, Pocałunek. 



1888 
Ukazu!e się_ kolejny zbiór opowiadań Czechowa pt. 
Opowwdant~. Akademia Nauk przyznaje mu premię 
w wysokości 500 rubli za zbiór opowiada11 
O zmierzchu. W teatrze Fiodora Korsza idzie 
z powodzeniem wodewil Czechowa pt. Niedźwiedź. 
Op_ubl_ikował m.in.: Step, Niep1:zyjemną sprawę, 
lnuemny, Atak, Niedźwiedzia , Swiatła. 

1889 
Wyjeżdża do Petersburga, gdzie w Teatrze 
Ale~sandryńskim wystawiono z powodzeniem nowy 
wariant Iwanowa. Zostaje wybrany na członka 
rzeczywistego Stowarzyszenia Miłośników 
Piśmiennictwa Rosyjskiego przy Uniwersytecie 
Moskiewskim. Spotyka go dotkliwy cios: umiera na 
gruźlicę w trzydziestym roku życia brat Mikołaj. 
Spotyka_ się w Odessie z występującymi tam gościnnie 
aktorami Teatru Małego . Na scenie teatru Marii 
Ab:amow_ej w Moskwie wystawiono sztukę pt. Diabeł 
Lesny - pierwszą wersję późniejszego Wujaszka Wani . 
Przedstawienie spotyka się z negatywną oceną 
krytyków. 

Opublikował m.in.: Księżną panią , Nieciekawą 
historię. 

1890 
Czechow wyjeżdża do Petersburga, gdzie w Bibliotece 
Pub_Iicznej zbiera materiały o Sachalinie, ówczesnym 
miejscu zesłania i katorgi. Ukazuje się kolejny zbiór 
opowiadań pt. Posępni ludzie. 29 kwietnia wyjeżdża 
z M~skwy na _ S~chaJin . Wracając z podróży badawczej 
odw1e~za Indie '.Cejlon. 8 grudnia wraca do Moskwy. 
Opublikował m.m.: Złodziejów, Gusiewa, z Syberii. 

1891 
Wraz z Suworinem odbywa podróż do Europy 
Zachodniej. Zwiedza: Wiedeń, Wenecję , Bolonię , 

Florencję, Rzym, Neapol, Niceę, Paryż. Pracuje nad 
książką p.t. Sachalin, pisze Pojedynek, Żonę, Trzpiotkę. 
Opublikował m.in.: Baby, Pojedynek. 

1892 
Bierze udział w akcjach społecznych na rzecz pomocy 
głodującym w różnych częściach Rosji. Kupuje 
majątek Mielichowo w pobliżu Moskwy, w którym 
zamieszka wraz z rodziną. Prowadzi praktykę lekarską , 

przyjmuje chorych w swoim domu, organizuje pomoc 
w czasie epidemii cholery. „Ruskaja Mysi " publikuje 
jedno z najistotniejszych opowiadań w twórczości 
pisarza pt. Sala nr 6. 
Opublikował m.in.: Żonę, Trzpiotkę , Na zesłaniu, Salę 
nr 6, Strach. 

1893 
Redaguje pracę o Sachalinie. Bierze udział w akcji 
zwalczania cholery. W październiku „Ruskaja Mysi" 
rozpoczyna druk Sacha/ina. 
Opublikował m.in.: Opowieść nieznanego człowieka, 
Wołodię dużego i Wołodię małego. 

1891 
W marcu przebywa w Jałcie. Jesienią podróżuje po 
Europie, odwiedzam.in.: Wiedeń, Mediolan, Genuę, 
Niceę, Paryż. 

Opublikował m.in.: Czarnego mnicha, Babiniec, 
Skrzypce Rotszylda, Studenta, Nauczyciela języka 
rosyjskiego, We dworze. 



1895 
Po kłopotach z cenzurą ukazuje się w formie 
książkowej Sachalin. W sierpniu Czechow jedzie po 
raz pierwszy z wizytą do domu Lwa Tołstoja w Jasnej 
Polanie. Pracuje nad Mewą. 
Opublikował m.in.: Trzy lata, Małżonkę, Łyska, 
Królową balu, Zabójstwo, Ariadnę~ 

189G 
Ponownie odwiedza Tołstoja w Jasnej Polanie. Zabiega 
o otwarcie w Taganrogu biblioteki miejskiej i założenie 
muzeum, finansuje budowę szkoły we wsi Teleż. 
W sierpniu-wrześniu odbywa podróż po Kaukazie 
i Krymie. 17 października odbywa się premiera Mewy 
w Teatrze Aleksandryńskim. Obecny na premierze 
Czechow wybiega z teatru zdruzgotany klęską 
spektaklu - dramatu nie zrozumieli ani twórcy 
przedstawienia, ani publiczność i krytyka. 
Opublikował m.in.: Dom zfacjatą, Moje życie, Mewę. 

1897 
W czasie pobytu w Moskwie zostaje, po silnym 
krwotoku, przewieziony do kliniki . Lekarze 
stwierdzają zaawansowane stadium gruźlicy. W czasie 
choroby odwiedza go Lew Tołstoj. 
Publikuje tom swoich sztuk, po raz pierwszy drukuje 
Wujaszka Wanię. Wyjeżdża na leczenie do Nicei. 
Śledzi przebieg słynnego procesu Dreyfusa. 

1898 
Po antysemickich publikacjach Suworina w „sprawie 
Dreyfusa", zrywa z nim znajomość. Nowo powstały 
Moskiewski Teatr Artystyczny (MCHAT) pod 
kierownictwem Konstantego Stanisławskiego 
i Niemirowicza-Danczenki wystawia z wielkim 
sukcesem Mewę. Czechow leczy się w Jałcie. 

Opublikował m.in .: Człowieka w futerale, O miłości, 
Zdarzenie z praktyki lekarskiej. 

1899 
Zawiera z wydawcą A.F. Marksem niezbyt kor~ystną 
umowę i przystępuje do przygotowania wyda.ma swych 
utworów zebranych. Poznaje Maksyma Gorkiego . . 
Uczestniczy w próbie Wujas zka Wani w '.'1~HAT-c1e. 
W sierpniu rodzina Czechowów przenosi się. 
z Mielichowa do Jałty, gdzie Czechow kupuje dom. 
Pisarz bierze udział w społecznej akcji budowy 
sanatorium przeciwgruźliczego dla Judzi 

niezamożnych. . 
Opublikował: Duszkę, Nowe letnisko.' Pamą. 
z pieskiem; ukazał się pierwszy tom jego dzieł 
zebranych. 

1900 
8 stycznia Antoni Czechow zostaje wybr~~y na 
honorowego członka Rosyjskiej Akademu .Nauk. 
W marcu do Jałty przyjeżdża na zaproszenie Czec~owa 
Gorki. W maju jadą razem na Kaukaz. Cze.c~o':" pisze 
na zamówienie MCHAT-u Trzy siostry.Wyjezdza do 
Moskwy, uczestniczy w próbach Trzech sióst~. Ze 
względu na stale pogarszający się stan zdrowia 

wyjeżdża do Nicei. . 
31 grudnia 1900 odbywa się premie~a Trzech sióstr 
w MCHAT-cie entuzjastycznie przyjęta przez 

publiczność. . . 
Opublikował m.in.: Na Boże Narodzeme, W parowie. 

1901 
25 maja Czechow zawiera związek małżeń~ki z Olgą 
Knipper, aktorką MCHAT-u. Wyjeżdża z mą do . 
sanatorium w guberni ufijskiej. W drodze p.owrotnej, 
odwiedza Gorkiego w Niżnym Nowgorodz1e. W koncu 



maja wraca do Jałty. We wrześniu odwiedza chorego 
Tołstoja. Często widuje się z Gorkim. 
Opublikował m.in. Trzy siostry; ukończona została 
publikacja pierwszego wydania jego dzieł zebranych. 

1902 
Dalsze pogorszenie stanu zdrowia Czechowa. 
11 stycznia MCHAT wystawia dla uczestników zjazdu 
lekarzy-społeczników Wujaszka Wanię, który wywarł 
na nich wielkie wrażenie. Czechow otrzymuje liczne 
depesze dziękczynne. Na wiadomość o unieważnieniu 
na rozkaz Mikołaja II dokonanego przez Rosyjską 
Akademię Nauk wyboru Gorkiego na członka 
honorowego Czechow zrzeka się wraz z Korolenką tej 
godności. Lato spędza z żoną w podmoskiewskiej 
daczy Konstantego Stanisławskiego. Stan jego zdrowia 
ulega dalszemu pogorszeniu . 
Opublikował Archijereja. 

190:1 
Pisze ostatnie swoje opowiadanie pt. Narzeczona. 
Bezskutecznie pertraktuje ze swoim wydawcą, 
A.F. Marksem, zmianę niekorzystnej dla niego umowy 
wydawniczej. W czasie pobytu w Moskwie bywa 
regularnie na próbach Wiśniowego sadu w MCHAT
c1e. 
Opublikował Narzeczoną; ukazało się 16 tomów jego 
dzieł zebranych. 

190~ 
30 stycznia ma miejsce premiera Wiśniowego sadu 
połączona z uroczystym przyjęciem przygotowanym 
przez zespół MCHAT-u i moskiewskich pisarzy 
z okazji urodzin Czechowa. Na wiosnę następuje 
dalsze pogorszenie stanu zdrowia pisarza. Zgodnie 
z zaleceniem lekarzy, 3 czerwca wyjeżdża wraz z żoną 

na kurację do Badenweiler. Umiera w nocy z 15 na 16 

lipca. . 
Antoni Czechow został pochowany 19 lipca 
w Moskwie na cmentarzu Nowodiewiczjim. 

C:ec/uH\' n· sH·oim sad:ie \1 ' Ja łcie 

Na podstawie Kalendarium życ:ia i Mórc:::ości Antoniego 

Czechowa opracowanego przez Rene Śliwowskiego 
w: Antoni Czechow w oczach krytyki PIW 197\(eb) 
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1902 
Stanisławskj z rodziną bawią za granicą . Czechowowie 
spędzają lato na daczy Stanisławskjego pod Moskwą 
„Bardzo mi s ię Lubimowka podoba. Kwiecień i maj mi
nął mi marnie, a teraz od razu odżyłem, w nagrodę za 
przeszłe dni tyle spokoju, zdrowia, ciepła , przyjemno
ści - to niepojęte. I pogoda ładna , i rzeka śliczna, a w do
mu karmimy się i śpimy niczym biskupi. Ślę Panu tysią
ce dziękczynień z głębi serca. Już dawno nie miałem ta
kiego Iata. Sztuki jeszcze nie zacząłem , dopiero wszyst
ko obmyślam." Olga Knipper w innym liście do Stani
sławskiego: „Zdaje się, że sztuka już dojrzewa, myślę, 
że lada dzień siądzie do pisania. Bardzo tu mu się podo
ba odgłos przejeżdżającego pociągu, stale myś_Ii, jak to 
wprowadzić na scenę." 

1903 
Stanisławski donosi w lipcu Czechowowi, że w Lubi
mowce „na wszelki wypadek zapisał na fonografie fu
jarkę pastuszka" dla nowej sztuki. 

Czechow: „Pański pastuszek dobrze gra. Tego nam wła
śnie potrzeba." Dźwięk fujarki został później użyty w fi
nale pierwszego aktu. Czechow pisze także, że sztuka nie 

\ 
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jest gotowa, „z trudem porusza się do przodu". „Pańska 
rola (rola Łopachina była pierwotnie przeznaczona dla 
Stanisławskiego - przyp. wyd.) - zdaje się, wyszła nicze
go sobie, choć zresztą nie mnie o tym sądzić, bo w sztukach 
w ogóle, przy ich czytaniu, rozumiem się nie najlepiej." 

18 października Olga Knipper przynosi do Teatru Arty
stycznego nadesłaną jej przez Czechowa sztukę. „Przy
jechał Konstanty Siergiejewicz i, nie witając się ze mną, 
wyciąga rękę po sztukę, którą trzymam" - pisze do męża. 

Stanisławski nazajutrz rano kończy lekturę i depeszuje 
do Czechowa: „Właśnie skończyłem czytać sztukę. Je
stem wstrząśnięty, nie mogę się uspokoić. Jestem nieby
wale zachwycony. Uważam, że jest to najlepsze spośród 
wszystkich pięknych rzeczy, które Pan napisał. Serdecz
nie pozdrawiam genjaJnego autora. Czuję, cenię każde 
słowo. Dzi_ękuję za dotychczasową i każdą następną przy
jemność. Zyczę zdrowia." 

Olga Knipper do męża: „Konstanty Siergiejewicz, mogę 
tak powiedzieć, oszalał na punkcie sztuki . Pierwszy akt, 
powiada, czytał jak komedię, drugim był poruszony, przy 
trzecim spocił się, przy czwartym po prostu płakał." 

Niemirowicz - Danczenko czyta sztukę zespołowi. Przy 
lekturze obecny jest Gorki. Stanisławski do autora: „Przy 
pierwszym czytaniu niepokoiła mnie taka okoliczność: 
byłem porwany i zadziwiony sztuką. Tego nie było ani 
przy Mewie, ani przy Trzech siostrach. Przywykłem, że 
pierwsza lektura Pańskich sztuk budzi niepokój. Dlate
go lękałem się, że kolejne czytanie minie bez wrażenia . 

Akurat! Płakałem jak baba, broniłem się, ale nie mogłem 
się powstrzymać" 

Dwa dni później wysyła do Czechowa kolejny list z uwa
gami: „To nie komedia, nie farsa - jak Pan pisał, to tra-



gedia, choćby Pan szukał najusilniej drogi ku lepszemu 
życiu w ostatnim akcie. Wrażenie ogromne, uzyskuje to 
Pan półtonami, lekkimi, akwarelowymi barwami. 
W tym jest tyle poezji i liryki, sceniczności; wszystkie 
role, łącznie z Przechodniem - wspaniałe ... Oświadczam, 
że sztuka jest poza wszelkim konkursem i nie podlega 
słowu krytyki. Kto jej nie pojmuje, jest głupcem. To moje 
najszczersze przekonanie. Zagram w niej z zachwytem 
wszystko, i gdyby to było możliwe, chciałbym spróbo
wać wszystkich ról, nie wyłączając przemiłej Szarlotty. 
Jakbym chciał rzucić wszystko, uwolnić się z jarzma 
Brutusa i przez cały dzień zajmować się Wi.i'niowym 
sadem. Znienawidzony Brutus gnębi mnie i wysysa ze 
mnie wszystkie soki." 

Czechow nalega, żeby rolę Łopachina grał Stanisławski. 
„To przecież nie jest kupiec w obiegowym sensie tego 
słowa." Po kilku dniach: „Stanisławski będzie bardzo 
dobry i oryginalny jako Gajew, ale kto w takim razie za
gra Łopachina? Przecież rola Łopachina jest centralna. 
Jeżeli ona nie wyjdzie, to przedstawienie padnie. Łopa
chin nie może być grany krzykliwie, nie należy robić 
z niego kupca. To człowiek pełen delikatności." W in
nym liście do Stanisławskiego: „Kiedy pisałem Łopa
china, to sądziłem, że to rola dla Pana. Jeżeli ona z jakie
goś powodu Panu się nie uśmiecha, to niech Pan bierze 
Gajewa. To prawda, Łopachin to kupiec, ale człowiek 
porządny pod każdym względem , zachowywać się po
winien elegancko, inteligentnie, bez miałkości, bez sztu
czek, i stale wydaje mi się, że ta rola, centralna w sztuce, 
wypadłaby Panu wspaniale." 

Stanisławski proponuje kompromis : „Sam zdecydowa
łem zrobić tak: uczę się i przygotowuję dwie role - Ło

pachina i Gajewa. Nie mogę powiedzieć, którą rolę wolę 
bardziej. I ta, i tamta są wspaniałe i bliskie mi. To praw-

da, Łopachina się boję ... Gajew, wedle mnie, powinien 
być lekkomyślny jak jego siostra. On nawet nie postrze
ga, że zaczyna mówić. Łapie się na tym, gdy już wszyst
ko wygadał. Dla Gajewa, zdaje się, znalazłem właściwy 
ton. Wychodzi mi, że jest nawet arystokratą, ale trochę 
dziwakiem." 

Niemirowicz - Danczenko do Czechowa: „Konstante
mu Siergiejewiczowi jako reżyserowi trzeba dać w Wi
śniowym sadzie więcej własnej woli. Po pierwsze, on już 
przeszło rok niczego nie wystawił i w związku z tym 
zebrało się w nim dużo i energii reżyserskiej, i fantazji, 
po drugie - on Ciebie świetnie rozumie, po trzecie - od
szedł już wreszcie od swoich dziwactw. Ale nie będę 
oczywiście spuszczał z niego ani na chwilę oka ... „ 

Stanisławski skarży się Czechowowi: „Pyta mnie Pan, 
dlaczego tak nie lubię Juliusza Cezara? To proste: dlate
go, że nie mam w nim powodzenia i bardzo ciężko mi 
się w nim gra.( ... ) Za to dzień w dzień w myśli dziękuję 
Panu za sztukę: co za rozkosz pracować nad nią. Biada z 
tym Cezarem. Chciałbym rzucić to wszystko i myśleć 
jedynie o Wiśniowym sadzie. Ledwo się w nim zadomo
wisz, wejdziesz w jego nastrój, a już znowu nadciąga 
Brutus w ciężkim, szczelnym płaszczu, z gołymj noaa-

• • b 

m1, zimnym pancerzem na piersi i niekończącymi się 
monologami." 

4 grudnia zjeżdża do Moskwy Czechow. 
Stanisławski: „Antoni Pawłowicz przyjechał okropnie 
chory. Mimo to był na prawie wszystkich próbach swo
jej nowej sztuki , tytułu której wtedy jeszcze nie potrafił 
ostatecznie ustalić. Podczas prób Czechowa niepokoiło 
i gnębiło, że nie wychodzi nam dźwięk pękniętej liny 
w drugim akcie. Wymyślaliśmy najrozmaitsze kombina
cje. Ale właściwego efektu ciągle nie było." 



1901 
Po jednej z ostatnich prób przedgeneralnych Wiśniowe
go sadu pisze Niemirowicz - Danczenko do Stanisław
skiego: „Celem wczorajszej próby porannej było zgod
nie z planem przepowiedzenie przez aktorów całego tek
stu sztuki . Gdy, o zgrozo, zajrzałem na widownię o wpół 
do czwartej, Pan był przy początku drugiego aktu!! Oka
zu je się, że Pan zajmował się tym, co nie mogło być już 
zagrane lepiej. Zapominając, że są ważniejsze sprawy, 
to znaczy powodzenie premiery. Kiedy podczas przed
południowej próby spojrzałem w foyer na Leonidowa, 
któremu Pan po raz setny kazał powtarzać jedno i to samo 
zdanie, a mówił je za każdym razem po nowemu - po
myślałem: ten aktor jutro złoży pismo, że dłużej w na
szym teatrze już być nie może. Nie zrobił tego, ale po
wiedział, że jeszcze jedna taka próba, a skończy to się 
atakiem nerwowym." 

Stanisławski pisze do Niemirowicza - Danczenki: „Nie
porozumienia między nami zaczęły się wtedy, gdy naru
szyliśmy główny punkt naszej umowy: Panu przysługu
je prawo veta w sprawach literackich, mnie w sprawach 
artystycznych. Pan przyswoił sobie oba veta i równowa
ga została naruszona." 

30 stycznia odbywa się premiera Wiśniowego sadu. 
W programie i na afiszu nie ma nazwiska reżysera. Do
piero przy wznowieniu, w sezonie 1935/ 1936, pojawiła 
się informacja: reżyserzy - Stanisławski i Niemirowicz
Danczenko. 

Stanisławski: „Samo przedstawienie miało średnie po
wodzenie, mieliśmy żal do siebie, że nie potrafiliśmy, 
już od pierwszego spektaklu, pokazać tego, co najważ
niejsze, najpiękniejsze, cenne w sztuce." 

Wiosną Teatr Artystyczny wyjeżdża na występy gościn
ne do Petersburga. 1 kwietnia gra Wiśniowy sad. 

Olga Knipper do Czechowa: „Graliśmy dobrze, lekko, 
koncertowo. Sukces u publiczności, na widowni oorom-

. 1 o ny, o wie e lepiej niż w Moskwie." 
Aleksander Kugel wyznaje, że pisarstwo Czechowa to 
d~a„niego „esencja beznadziei w smutku, bezsensu ży
cia , za~ Cze~how przy lekturze Wiśniowego sadu wy
d~ mu się wyjątkowo „smętnym pesymistą". „Stąd wiel
kie było moje zadziwienie, gdy obejrzałem Wiśniowy sad 
w le~ej, pełnej śmiechu, radości życia interpretacji na 
s~enie Te_atru Artystycznego. Komediowe poprowadze
nie sztuki wykonane było zadziwiająco subtelnie i bar
dzo inteligentnie. Mes compliments: to szczyty konse
kwentności reżyserskiej i wyobraźni". 

3 maja Czechow przyjeżdża do Moskwy, trwają przy
gotowania do nowego sezonu. 
Stanisławski: „Ostatnie moje spotkanie z Czechowem 
odbyło się w takich oto okolicznościach. Przywiozłem 
mu wiosną makietę z ostatnimi zmianami. Zdrowie jego 
b~ło_ bardzo kiepskie. Trwały przygotowania do wywie
zienia go za granicę. W czasie rozmowy opowiedział mi 
~~go dnia ~an_wę fabularną swojej przyszłej sztuki: Mąż 
1 Jego przyjaciel są zakochani w tej samej kobiecie. Roz
grywa się tragedia, której perypetie nie były wtedy do 
końca jasne dla samego autora. Kończy się to tym, że 
najp~erw mąż, a potem przyjaciel decydują się na wyru
szeme w daleką ekspedycję. Ostatni akt sztuki ma się 
rozegrać, wedle zamysłu Czechowa, na biegunie północ
ny~. Czechowowi rysuje się w finale miażdżony wśród 
l~dow statek, na którego pokładzie stoją obaj, mąż i przyja
ciel, _patrzą w nieskończoną przestrzeń i widzą jak przesu
wa się tam gdzieś cień ukochanej przez obu kobiety. W kil
ka dni później wyjechał wraz z żoną do Badenweiler." 



16 lipca Stani sławski dowiaduje się o śmierci Czechowa. 
„Bali śmy się rozej ść z przyjaciółmi , gada l i śmy, żeby nie 
milczeć i nie płakać . Ja i żona utracili śmy kogoś z naj
bliższej rodziny." 

Sad'" MeliclwH'ie 

Na podstawie czterotomowej kroniki Iriny Winogradzk iej 

Żiz1i i tworczest11 ·0 K. S. Stan islcnrskogo, Moskwa, WTO 197 1 

opracowa ł i przełożył jkg 

Dom C::,echou·a H ' Jałcie 



Dom rod:.ii1y C:.echow6H' u· Taganrog u 

Moje sanktuarium to ludzkie ciało, 
zdrowie, rozum, talent, natchnienie, miłość 
i absolutna wolność - wolność od przemocy, 
jakąkolwiek przybrałaby postać. 

Antoni Czechow 

Domek w majątku w Melichm\'fe 



IOUICHER 

Czyszczenie 
jest naszym 

zadaniem. 

Pamięć historii i znajomość dziedzic
twa kulturowego jest dla narodu 
sprawą najważniejszą . Zatem insty
tucjom powołanym do propagowania 
i ochrony tych nadrzędnych wartości 
obowiązani jesteśmy pomoc wszela
ką - tak swą misję wobec wartości 
narodowych postrzega Mecenas 
Kultury Krakowa Roku 1998 i 1999 
Karcher Poland Ltd. - przedstawiciel 
światowego producenta urządzeń 
czyszczących. Dlatego od roku 2000 
Karcher Poland Ltd. swym mecena
tem obejmuje także Stary Teatr 
w Krakowie. 



RMJM· 
Patron radiowy Starego Teatru 

Patron prasowy Starego Teatru 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
www.stary-teatr.krakow.pl 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 53 
e-mail: sekretariat @stary-teatr.krakow.pl 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiellor1ska I 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel. 428 47 OO 

Mała Scena 
ul. Slawkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagielloń ska I 
tel. 422 40 40 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- od wtorku do soboty I 000 - 1300 i t 700 - t 900 oraz 2 godziny 

przed przedstawieniem 
- niedziela 17oci - t 900 oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsługi Widzów, pl. Szczepański I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedzialku do piątku 900 - J 700 

sobota 900 
- J 300 

tel. 422 40 40, 0605 74 89 85 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety @stary-teatr.krakow.pl 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska I I pl. Szczepański I 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 

- J 700 

sobota 900 - t 300 

oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala tel. 422 80 20 

W programie wykorzystano drzeworyty Iwana Pawlowa zamieszczone w książce 
Wokrug Czechowa. Wstrieczi i wpieczatlienia 

Akademia, Moskwa - Leningrad I 933 

Redakcja programu: Elżbiera Bi11czycka 
Opracowanie graficzne: Lech Przybyi.<ki 

Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 
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DYREKTOR ARIYS1YCZNY JERZY KOENIG 

Antoni Czechow 

(WISZNIEWYJ SAD) 
Przekład: Jerzy Jarocki 

OBSADA 

Raniewska 
Ania 

Waria 
Gaj ew 

Łopachin 

Trofimow 
Piszczyk 
Szarlotta 

Jepichodow 
Duniasza 

Jasza 
Firs 

Nieznajomy 
Zawiadowca stacji 
Urzędnik pocztowy 

Alicja Bienicewicz 
Małgorzata Zawadzka 
Małgorzata Gałkowska 

Jerzy Grałek 
Roman Gancarczyk 
Adam Nawojczyk I Zbigniew W Kaleta 
Mieczysław Grąbka 

Dorota Pomykała 
Marek Litewka 
Monika Jakowczuk 
Radosław Krzyżowski 

Tadeusz Jurasz 
Edward Linde-Lubaszenko 
Marcin Sianko 
Edward Wnuk 

Goście 

Sandra Korzeniak, Adam Nawojczyk, Zbigniew W Kaleta, Michał Sitarski (PWST) 

Muzycy 
Michał Chytrzyński, Jarosław Kaganiec, Józef Michalik, Jacek Wać, Janusz Witko 



REŻYSERIA 

Remigiusz Brzyk 

SCENOGRAFIA MUZYKA 

Jagna Janicka Jacek Grudzień 

Asystent reżysera: Radosław Krzyżowski, 

Izabela Bosak (WRD PWST), Andrzej Majczak (WRD PWST! 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy 151JURCHER 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŻWIĘKOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 

światło 

d~ll'ięk 

b1ygadzisra sceny 
charak1e1}":tuja 

kostiumy: 
pracownia krmviecka dtunska 

pracmrnia krcm·iecka mrska 
dekoracje: 

pracownia buta/orska 
pracmn1ia malarska 
pracmn1ia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kieroH·11ictwo 1ech11ic::.t1e 

koordynacja pracy artystyc:Jiej 

Ewa Chr:anowska 
Iwona Galębiowslu.i 
Marek Kos 
Andr:.ej Kac-;J11c11i ·zyk 
Bronisław Na1iTOI 

Tere.W/ Nied1ygas 

Halina Dra/ws 
F1yderyk K alkus 

Barbara Paluch 
Malgor:.ara Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andr:ej Starzyk, Tadeus: Kulawski 
Malgor:ara Tusiell'icz. Urs:ula Wać 

'"PREMIERA NA DUŻEJ SCENIE ' 3 MARCA 2001 ROKU"! 
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Sezon 2000 / 2001 

P r e m e r a 

3 marca 2 O O 1 r. 

WIŚNIOWY SAD - 1954 
w reżyserii Władysława Krzemińskiego 

Zdzis ław Mrożewski (Gaj ew), Tadeusz Białkowski (Firs), Wiktor Sadecki (Łopachi11 ) , Mi czys ław Jabłoński (Piszczyk ). 
Zofia Jaroszewska (Raniewska) 

Bardzo interesująco wypadło przedstawienie 
Wiśniowego sadu, utrzymane w poetyce reali
zmu MCHAT-owskiego, natomiast bez - cha
rakterystycznych dla powstałego tam stylu cze
chowowskiego - pauz, półtonów i ewokowania 
nastrojów. Akcja rozwijała się potoczyście i w 
dość dużym tempie, a postaci określała nie tyle 
ich własna psychologia, co postawa wobec rze
czywistości i innych bohaterów sztuki oraz sy
tuacje sceniczne, niekiedy komiczne lub grote
skowe (np. za powracającą z Paryża Raniew
ską służba wnosiła tysiące paczek i tobołków) . 

Logiczne i jasne ujęcie tematu przez Krzemiń
skiego rozpięte było pomiędzy ironią - postaci 
Duni i Jaszy jak w krzywym zwierciadle odbi
jały słabostki ich państwa , a liryzmem sceny 
pożegnania sadu i śmierci Firsa. Aktorskie in
terpretacje postaci skomplikowanych, kryjących 
swe bolesne doświadczenia „niepotrzebnych 
egzystencji" w codziennych, niejednokrotnie 
banalnych zachowaniach uznali krytycy za do-

; 

skonałe, chwaląc jedn :lcześnie reżysera za cel
ne decyzje obsadowe. Jako najbardziej intere
sujące wymieniali role Gajewa (Mrożewski), 

Raniewskiej (Jaroszewska) i Warii (Kwiatkow
ska), a także Jepichodowa (Witkiewicz), Łopa
china (Sadecki) i Szar)otty (Bednarska). 

Krysty na Dziewańska 

W/adyf/aw Krzemi1lski ( 1907- 1966) 

Universitas, Kraków 199 1 

Nastrój i rytm nie wynika tu z domyślników i 
pauz myślowych - ale z ustawicznej czujności 
reżyserskiej i umiejętności współpracy zarów
no ze świetnymi aktorami , jak i ze scenogra
fem. 
W Wiśniowym sadzie i.cenografia Karola Fry
cza („.) spełnia wyraźnie określone zadanie ar
tystyczne, znakomicie uwydatnia sens przeno
śni, jaką drzewa owocLjące spełniają w pierw
szym i ostatnim akcie. 

Wojciech Natanson „Teatr" 2 1/ 1954 

WISNIOWY SAD - 1975 
w reżyserii Jerzego Jarockiego 

do Marii Witkiewiczowej 
Kopaszewo [Poiskaj, 23 czerwca 189 1 

Kochana Marysiu! 
Od dwóch dni jesteśmy tu wśród ciszy, zieleni i 
śpiewu słowików. Odpoczywam od Paryża, któ
ry mnie bardzo zmęczył - odżywiam się, chodzę 

dużo i czuję, jak powoli schodzi z mego mózgu 
powłoka gniotąca i przytępiająca władze umy
słowe, a skoro tylko będę zupełn ie swobodną, 

wezmę się znów do pamiętnika. 

Tu jest ślicznie - nic się nie widzi prócz drzew, 
trawy i kwiatów, nic się nie słyszy prócz śpiewu 
ptaków i wesołych śmiechów. Cały dom oddy
cha szczęściem. Wszędzie prostota i wesołość. 

Jest mi tu dobrze jak w Niebie, jeżeli Niebo bę

dzie takie, jak sobie go wyobrażam. W Paryżu 
męczyły mą duszę straszne zmory. Napisałam 

j eden list do Stacha, który musiałam podrzeć, 

tak przypominał Dantej ski czyściec. Panna 
Anna Wolska, moja dawna przyjaciółka, która 
się obecnie zajmuje okultyzmem i spirytuali
zmem, codzień mówiła mi o duszy, o ciemno
ściach trwających przez 500 lat, inkarnacji i o 
powrocie na tę planetę; i pokazało się, że ja je
stem inkarnacją Ś-tej Teresy, która we mnie 
obecnie pokutuie za to, że nigd y nie kochała 
człowieka. („.) 

Do widzenia - kiedy ? gdzie? nie wiem, ale za
wsze „ Do widzenia! " 
Ściskam Ciebie i Staszka [Witkiewicza juniora] 
z całego serca. Stachowi [Witkiewiczowi senio
rowi] serdeczne pozdrowienia posyłam. 

Mój mąż rączki Ci całuje. 

OZEOHOW 

Wasza zawsze 
Helena 

W STARYM TEATRZE 
22 lipca 1954- Wiśniowy sad 
reż. Władysław Krzemiński 

14 marca 1959 - Wujaszek Wania 
insc . i reż. Jerzy Grotowski 

16 marca 1969-Trzy siostry 
reż . Jerzy Jarocki 

l lutego 1975 - Wiśniowy sad 
reż . Jerzy Jarocki 

15 marca 1975 - Niedźwiedź. Oświadczyny 

reż . Jerzy Bińczycki 
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WISNIOWY SAD - 1975 
w reżyserii Jerzego Jarockiego 

~ J 
Ewa Lassek (Raniewska), Wiktor Sadecki (Gajew), Elżbieta Karkoszka (Waria), Anna Dymna (Ania) , Jerzy Stuhr (Jasza) 

( ... )Jarocki wycofał się ze sceny, w momencie, 
gdy na niej pojawił się Czechow. I w tym wła
śnie wycofaniu się upatruje uczuciowe, mądre 
zaangażowanie się aitysty w przedstawienie, w 
tekst dramatyczny, w czechowowską sztukę i 
czechowowską mądrość. „Wycofując" s ię Jaroc
ki jednak zostawia coś istotnego na scenie. Przede 
wszystkim nastrój - ten najbardziej ulotny( ... ) 
Element nastroju osiągany jest przez niesłycha
nie skromne, a może przez niesłychanie precy
zyjne stopniowanie wszelkich elementów skła
dających się na przedstawienie. Muzyka Ko
niecznego, stale obecna, a przecież ledwo sły
szalna, światło - ledwie wyłapujące kontury 
postaci z mroku, aktorzy cisi i jakby zahamo
wani, wytłumieni. Scenografia nadzwyczaj 
oszczędnie poczynająca sobie z kolorem, z re
kwizytami. Za to szafująca przestrzenią sceny 
w sposób naprawdę imponujący, przywodzący 
na pamięć magiczną, wciągającą przestrzeń sur
realistów czy de Chirico. 

Maciej Szybist ,,Echo Krakowa" 12 lutego 1975 

Uwolniono Czechowa od balastu małego reali
zmu oraz od wszelkich odmian naturalizmu i 
dokumentacji obyczajowej - od tego, co było 
mu z gruntu obce, a co tak długo ciąży ło nad 
jego inscenizacjami. Nic z rzeczy materialnych 
nie zamieniono tu w symbol, usunięto nawet 
sławetne ga łęzie wiśni, zaglądające przez okna. 
Symbolikę zastąpiło lekkie odrealnienie każdej 
postaci - delikatne napomknięcie o przemijal
ności świata ( ... ) sztuka w tym przedstawieniu 
sta ła się wielobarwnym obrazem losów ludz
kich, przez okoliczności splecionych w jeden 
węzeł; opowieścią o bezradności ludzkiej , o nie 
podjętych działaniach i nie spełnionych nadzie
jach, o biernym uleganiu biegowi zdarzeil, o 
goryczy rezygnacji, o trudności trwania i bólu 
odejścia. 

Natalia Modzelewska „Dialog" 11/1 975 

1 lutego 1975 - Wiśniowy sad 
reż. Jerzy Jarocki 

15 marca 1975 - Niedźwiedź. Oświadczyny 

reż. Jerzy Bińczycki 

22 listopada 1979 - Dziesięć portretów z czajką w tle 
reż. Jerzy Grzegorzewski 

12 stycznia 1988 - Płatonow 

reż. Filip Bajon 

13 maja l 993 - Wujaszek Wania 
reż . Rudolf Zioło 

KRONIKA Starego Teatru 

?U Jubileusze U? 

HALINA KUŹNIAKÓWNA 
80 rocznica urodzin 

HALINA KWIATKOWSKA 
80 rocznica urodzin 

60-lecie pracy artystycznej 

?U Nag1•ody !!! 

SPAGHETTI I MIECZ 
Tadeusza Różewicza 

• 

w reżyserii Kazimierza Kutza 
Pierwsze miejsce w plebiscycie czytelników 

„Gazety w Krakowie" 
na wydai·zenie teatralne - Parada 2000 

KRYSTIAN LUPA 
Austriacki Krzyż Zasługi I klasy 

w dziedzinie sztuki i nauki 

?U Premiery U? 
w przygotowaniu 

FANTOM 
Ingmara Villqista 

w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej 

ZBIGNIEW HERBERT 
- PRZYJACIELE ODCHODZĄ 

w adaptacji i reżyserii Tadeusza Malaka 

WIELEBNI 
Sławomira Mrożka 

w reżyserii Jerzego Stuhra 

U? Teatr gościnnie ?U 

BRACIA KARAMAZOW 
Fiodora Dostojewskiego 

w inscenizacji Krystiana Lupy 
Rennes Theatre National de Bretagne, 

Francja 
15-17 marca 2001 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
Witolda Gombrowicza 

w reżyserii Horsta Leszczuka 
Recklinghausen Festival, Niemcy 

25-27 maja 200 1 

011rne o"'anie 

Elżbiefa Bhlczycka 

(tpr&u!Ou'anle grnOt:•zne l ..et:.'h 1-..zyb,·L<itkl 

Oprnt"ou·nnle km11pufc_•nnn~ PioCr Kolodziej 


