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PAWEŁ GABARA 

ANTONI CZECHOW 

Antoni Czechow, 
ur:zc1l ql nrnozjum 

w Togonrogu. 

An tor i Pawłowicz Czechow u rodził s iq 29 stycz·- ia 1860 roku w Taganro
gu w rodzinie drobnych mieszczan. Ojciec, wtai.c icd rr:ciłcgo sklepu kolo
nialnego, pochodził z rodziny chło;Jski8 j . Antoni uczył się w szko le 
rzemieślniczej i równocześnie w gimnazjum kl:isycznym, które ukończył 
w 1879 roku, następ n ie w ślad za rorl?.iccmi pzcniósł się do Moskwy. Tutaj 
podjął studia medyczne, dy-lom lekarski otrzym:it w 1384 roku. W później
szych cza sach, gdy był ju ż uznarym dra "T'-Jto;;is::irzem, lubił aktorom pro
szącym go o udzielen ie w::ka~ćwck żartobliwie odpowiadać, że jest leka
rzem a nie reżyserem . 

Eugenia Jakowlew na Czecl1ow. Paweł Jcgo1owicz Czechow. 
Mot ko. O;cie,c . 
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Debiutował jeszcze jako student w 1880 roku w pisemku humorystycznym 
„Konik polny" opowiadaniami „List do uczonego sąsiada" i „Co najczęściej 
spotykamy w powieściac h, romansach itp.". 

W tych i następr.ych próbach poddał parodystycznej rewiz ji styl i język 
literacki odbiegający od realistycznej prawdy. W 1884 roku wyszły jego 
„Bajki Melpomeny" - opowiadania o życiu aktorów rosyjskich. W dwa lata 
póżniej ukazał się drugi zbiorek - „Pstre opowiadania", zawierający hu
moreski publikowane najczęściej pod pseudonimem Antosza Czechonte. 
Owe humorystyczne obrazki z czasem uzyskują typową dla Czechowa lapi
darność i precyzję języka . Pod satyrycmym ostrzem znalazła się obyczajo
wość różnych grup !>połecznych. 

Opowiadaniom nieodłącznie jednak towarzyszył wslrząsający często wi
zerunek wewnętrzn y postaci: „śmierć urzędnika" , „Kameleon", „Sala nr 6". 

W 1890 roku odby ł podróż na Sachalin - wyspę, na którą zsyłano na 
katorgę. Zwiedz ił Sybe rię. Z podróży tej pows t::iła późrliej książka naukowa. 

Rozwijająca się już od studiów choroba płuc zmu s iła go do ucieczki 
z miasto. Os i e dlił się więc początkowo pod Moskwą w Mielichochowie, 
póżniej prze bywoł w Jałcie, gdzie budował sanatorium dla chorych na 
grużlicę. 

Utrzymywał bliskie stosunki z Lwem Tołstojem i Maksymem Gorkim. 
Gdy władze rie zatwier dziły przyjqcia Gorkiego do Rosyjskiej Akademii 
Nauk, Czechow na znak protes tu ostentacyjnie zrezynnował z godności 
członka honorowego. 

Czc r: how i Gork i w Jałcie. 
~ rnaio 1900 r. 

Najżywotn i e j szym nurtem jego twó rczości był dramat. Jeszcze w latach 
młodzieńczych powstał zarzucon y póżniej „Płatonow". W okresie ścisłych 
związków z pismami humorystycznymi powstały wodewilowe jednoaktówki: 
„Niedżwiedż" (18S8), „Oświadczyny" (1888), „Jubileusz " (1891), „O szkodli
wości tytoniu" (1896), odznacza jące się ogromną dynamiką doskonale 
wyważonym dialogiem. 

Czechow, m istrz sytuacji scenicznej, w jednym obrazku potrafił dwukrot
nie odwrócić wszystkie relacje pomiqrlzy postaciami stwarzając komicznie 
scharakteryzowane tyr y. 
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Była to istot:·a cecha dramatopisarstwa Czechowa w szczegó lny sposób 
rozwinięta w sztukach pełnospektaklowych. 

W .,Iwanowie" (1887) rozpoczyna s ię prezen tac ja psych o logicz·nych 
portretów ludzi przegrywającyc h, tęsk niących, oczekujący ch na zmianę losu 
i sytuacji, czy też tylko prze czekujących. 

Akcja uzewnęlrzn·iona w ich prze~yciac h budowcina jest przez nastroje, 
znaczące ge!'>ty i symbole psychologicz:~e ujawnione w rea li stycznych zda
rzeniach i sytuacjach. Teatr nie był je,;cze przygotowany do takiego reper
tuaru - „lw:rnow" wystawiony w te0 ~ rze Fiodora Korsza zos tał chłodno 
przyjęty, a „Mewy" (1896) w Teatrze Aleksandryjskim w Petersburgu nikt 
n·ie zrozumiał. Tylko jaw1~ i e humorystyczne jedno:Jktówki cieszyły się dużym 
powodzeniem. 

W 1898 roku Czechow za pośrednictwem Włodzimierza Niewi.::irowicza
Darczer.ki związał się z Moskiewskim Teatrem Artystycznym (MCHAT), 
w którym powtórnie wystawiono „M ewę", tym razem z wielkim sukcesem. 
Był to dla Czechowa moment pzełomowy. W MCHAT-cie wystawił cztery 
najwybitniejsze i najdojrzalsze utwory: wspomn i ::iną „M e wę", „Wujaszka 
Wanię" (1899), „Trzy siostry" (1901) i „Wiśr.iowy s:::d " (1904), przy czym 
„Trzy siostry" napisane zostały specjalnie na z:imówienie Tea tru, a pomysł 
„Wiśriowego sadu" pows tał w tr:ikcie prób „Trzech sióstr". Czech owa łą
czyły bardzo żywe stosunki z zesrałem MCHAT-u. W 1901 roku ożenił się 
z aktorką Olgą Kniriper, znakomitą odtwórczynią Arkadiny z „Mewy", Maszy 
z „Trzech sióstr" i Raniewskiej z „Wiśniow2go sadu''. Dramatopisarz 
uczestniczył w próbach, niekiedy podejmowa ł się wsoółpr:Jcy inscenizacyj
nej. Tylko w tym teatrze Czechow mógt znaleźć kont::ikt z akto rem i żądać 
właściwej real1izacji. Z drugiej strony tak i autor był również niezbędny dla 
samego zespołu i jego twórcy, Konst·antego Stanisławs kiego, który wy
pracował nową szkołę gry polegające j na poszukiwa niu w2wnętrznego rea
lizmu postaci. Stanisławski pisał o Czechowie : „Czechow jest niezgłębiony, 
gdyż mimo codzienności , którą niby to zawsze przeds tawi::i, swą głęboką 
myślą przewodnią mówi nie o czymś przypadko wym, osobistym, lecz 
o Ludzkim (przez duże L)". 

Współbrzmienie poglądów tych twórców nie było jednak do końca zgod
ne. Czechow bowiem zarzucał Sta nis ławskiemu zagubienie komediowości 
; n;edo-:.\o\eczne odczytanie dys\onsu i1or.ic2n!:>.90, k+,órym cład"J.nyt uwi!f,!o
nych we własnych niemożnościach bohaterów. 

Mimo to właśni e Stanisławs k i jest twórcą systemu przez długie lata 
określającego zasady gronia Czechow:i. Szkoła ta stworzyła stały kanon do 
dziś jeszcze przyjmowany przez twórców teatralnych. 

Postępująca grużlica p o waliła 44-letniego pi sarza, zmarł 15 lipca 1904 
roku w kurorcie Badeuweile r w Niemczech. 

PAWEŁ GABARA 
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JAN PIERZCHAŁA 

WUJ ASZEI< WANI A 
na scenach polskic h 

Żródla „Wujaszka Wa.r. i" sięgają o;iowiad·Jnia o stmym profesorze, 
pierwowzorze Sier iebriokowa, pt. „N ieciek°'wa historia". Za wersję wcześ
n·iejszą zaś uznać trzeba dramat „Diabeł leśny" (1890), opowiadający 

o dziejach trzech i:ar: zarozumiałego Profesora, jego dr·ugiej żony Heleny, 
Astrnwa, lekarza zamiłowanego leśnika , „diablo leśnego", Sani, córk i Profe
sora z pierwszego małżeństwa i dwo]ga młodych: Fiodora i Julii. Są to 
trzy trójkąty miłosne, w następstwie czego Wania strzela do siebie. Po 
tej śmierci autor nie był już w star.ie obrócić sztuk i ku l e kkości i zabaw

ności. Przedsla,wienie padło. Czechow uciekł z Moskwy. 

Na prapremierę „Wu jaszka Wani" trzeba było czekać 10 lat, kiedy to na 
Wielkanoc 1900 wystawił tę sztukę z wielkim powodzeniem MCHAT. Cenzu
ro uniemoi'liwiła wystawien ie „Wujaszka Wani" w Cesarskim Teatrze Ma
łym. Było sprawą niedopuszczalną strzelać z rewolweru do profesora uni

wersytetu . 

.... nx:::.:;:;~;!!~i;T ___ _ 
ami.:1 e:urm„. 

~h ~·~t;jt~~~"~· ~·{. :> „~~f l. >Y. '.~·,' ~ 
lll@>;~8;m tlJ~ A" 

JlRlit E!B~ 
~~~-4<11'~·'4~ .;,~, „ ;;_ >'<;·:·«. 

~ '*'"'1j;i""~)'~:n<S<• . Y °'" 

~- i.''-'r"'"-«-• 
( .t ~-... --~ 

~ ~(-·<->~- $ <« 

.;~-~·n·'> :'~''':·:'-'' 

tui,~ ~8'-~ $', ~ 4:H>.;;.1is<»;~»J 

~~~~,,..,i ~:itll~:V'<~·k-:>J-~ 
~"···~~ 

·'~~-;z:;·~~-.„-»,t..l•"'"' ,, 

Prnpremierowy afisz. Wi e lkanoc. 

16 kwietnia 1900 r. 
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„Wmc·ając z występów zagranicznych teatr Sta nisła wskiego daje w maju 
1906 roku gościnne występy w Warszawie. Repertuar wyłącznie rosyjski 
(„Wujaszek Wania", „Car Fiodor" i „Na dnie") oraz dwu języczne aHsze 
wywołały zrozum iały opór i bojkot przedstawienia. N ie pomogły starania 
Stantsła·,wskiego i zabiegi o pozyskanie przychylnośc i artystów i kry•tyków. 
Spotkały się z prywatnymi objawami uznania i kurtuazji, z grzecznymi wy
mówkami. I choć no występach teatru widownia była wyprzedana, jednak 
publiczności polsk ie j znalazła się tylko garstka". (TadeuS'Z Kudl.i ński 
„Rodowód ROiskiego teatru " . s. 263). 

„Wujaszek Wan ia" trafił na scenę polską w tym samym 1906. Stalo 
się to w Krakowie w Teatrze Miejskim za dyrekcji Ludwika Solskiego. 
W przedstawieniu reżyserowanym przez Józefa Sosnowskiego Stanisława 
Wysocka grała He lenę, Wojn ickiego zaś Aleksander Zelwerowicz, który 
uczestniczył we wznowieniach przedstawień w 1907, 1908, 1910. „Wujaszka 
Wanię" z Zelwerowiczem ujrzeli widzowie : Sosnowca, Częstochowy, Łodz·i, 
KaHsza. Tego pobytu Teatru Miejskiego w Sosnowcu nie odnotował autor 
„Z kronik teatralnych Zagłębia i Śląska". 

W latach 1906-1909 wystaw ił „Wujaszka Wanię" Teatr Miejski we Lwo
wie w reżyserii Maksymil iana Węgrzyna, w 1908 i 1909 Teatr Mały w War
szawie. 

W okresie międzywojennym „Wujaszek Wania" realizowany był w 1919 
w Łodzi z Zelwerowiczem, w 1925 w Teatrze Polskim, w 1936 w teatrze 
„Na Pohulance " - w Wilnie, w 1926 w teatrze „Nowości" we Lwowie, 
również z Zelwerowiczem jako Wojnickim. 

Od połowy 1934 działało w Warszawie Rosyjskie Stud io Dramatyczne 
pod kierunkiem Bazylego Sikiewicza, który w 1937 wystawił „Wujaszka 
Wanię". 

Antoni Czechow 

1883. 

Wszystkie rea lizacje dawniejsze i ówczesne starały się 1sc za prawdą 
życia i odczuć, jak ie wyraził au tor. Opierano się o tradyc ję wystawienniczą 
ugruntowaną przez model artystyczny teatru Stanisławskieg o, który polegał 
na głębokim, demonstracyjnym przeżywaniu. 
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Po woin1e, wś ród kilkuna stu realizatorów przedstawień „Wujaszka Wani" 
widzimy w 1959, term in ującego u Władysława Krzemińskiego, w Sta·rym 
Teatrze w Krak owie, Jerzego Grotowskiego. Niebawem zaś równie młody , 
Jerzy Jarocki, gdy po ukończeniu studiów podejmie pracę w Teatrze im. 
Wyspiańskiego w Katowicach, w sezonie 1958/ 59 zacznie współp rac ę z te
atrem „Rozmai tości" we Wrocławiu. Na przełomie lutego i morca 1959 zre
alizuje tam między innymi „Wujaszka Wanię". 

Marta Fik napisze : „Miał wówczas Jarocki za sobą ( ... ) parę rzeczywi
stych sukcesów. Real i zował z k on i ecz ności dość różnorodny repertuar - od 
klasyki po współczes n ą drama turgię zachodnią. Jedna z pozycji klasycznych 
wzbud21iła nawet żywe kontrowersje - „Wujaszek Wania" (1959), wyros ły 
na dość wówczas powszechne j fali „uwspółcześniania". W prze dsta wieniu 
tym jedynym rekwizytem o ok re ś lone j symbolice był samowar, zaś aktorów 
umieszczono wokół wielkiego sto łu, który w akcie li i Ili stawa ł s ię także 
sceną; tu bohaterowie wyrwa ni jakby z letargicznego snu, odgrywal i swój 
pseudodramat. Była to jednak metoda w istocie Jarockiemu obca , in tereso
wał go też inny rodzaj dramaturgii - współczesny repertuar po lski". (Trzy
dzieści pięć sezonów. s. 216). 

Józef Kellera nazwie to równie zwięźle : „ ... był to ostry eksperyment, 
skrajny, brawurowo młodzieńczy, demonstracyjnie przeciwstawny całej tra
dycji Czechowa w MCHAT-c ie; niedo s ko ri ały, bo zbyt forsowny i „okrutnie 
konsekwentny", ale znamienny i dla klimatu ideowego, i dla kierunku 
skrajn•ie nowatorskich inscenizac ji tego czasu . (Wrocław teatralny 1945-1980 
s. 135). 

Motyw „uwspółcześniania" „Wujaszka Wa·ni" pojawi się jeszcze w nie
jednej inscenizacji, jako wynik próby soojolog izowa•nia lub sprowadzania 
wymiarów podmiotowych osób dz iała ją cych do owych skrajnie brzmiących 
pytań, wynikają cych choćby z filozofii re du kując e j wszelką ideolog ię artysty
cmą do problemów egzystencjoralnych. 

Antoni Czec how 

w M1elic howie. 

1898 r. 

Tymcza sem 29.X ll.1 968 w Tea trze „ Ateneum" w Warszawie, Kazim ierz 
Dejmek dał jedno z wybitnie oryg inalnych prze dstawie ń „Wujaszka Wani", 
które stało się przede ws zystkim „ koncertem aktorskim" znakomitych arty
stów polsk ich z udz i ałem m. in . : Gustawa Holoubka „Wojnicki", A leksa·ndry 
Sląskiej (Hele na), Elżbiety K ępińs kie j (Sonia), Jana Swiderskiego (Sierieb ria
kow), Krzysztofa Chamca (Astrow). 
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Rene Sliwowski pisa ł: Nowość propozycji Dejmka po lega ... ,;na wyelimi

nowaniu wne~k·ich dźwięków (nawet gitara, z którą nie rozstaje się Tielegin, 
nie r ozbr zmiał.a w wa.rs•zowskim przedstaw ieniu a·ni r·azu ), co pozwo l iło wi

dz.owi na skup·ienie swej uwagi na samym tekście, podanym oszczęd n1ie 

i dyskretnie i od twarzającym z pastelową subtelnością toczące się mono

ton nie życie ludzi zwichniętych, rozcza rowanych, pozbawionych perspektyw, 
z c hw i lą g·dy uświadomili sobie, że całe życie poświęcili f ałszywemu bóstwu". 

(Od Turgieniew a do Czechowa. s. 505). 

„Uws półcześnianie" realizacji sceniczn ych „Wujaszka Wani" w naszej 
praktyce teatralnej dotyczyło nie ty lko obiektywnie fun k cjonującej form y 
lecz także metody interpre tacji materH li•teroackiej, ku czemu od lat popycha 
filologia współczesna. Warto przypomnieć uwag i E lżbiety Ba·niewicz do 
pnedstawienia „Wujaszka Wani" zrna lizowanego przez Jerzego Wróblew
skiego 17.X. 1972 w Bałtyck im Teatrze Dramatycznym im. Słowackieg o 

w Kosza linie: „ Tradycja tea tralna rode m ze S tan is ła wskiego przeka.zała nam 
sztuk i Czecho wa jako łzawe tragedie, mocno podlane sosem obyczajowym. 
Stąd na scenie k limat sentymenta lny, a u widza współczucie dla losu boha
terów. Zgodnie z tą tradycją uważano „Wujaszka Wanię" w najbardziej pe
symistyczną ze s•ztuk Czechowa, podkreślano motyw życia zmar.nowanego, 
zaprzepaszczonego w imię złudnych ideałów. Nawet sławny spektakl Dejmka 
w warszawskim „Ateneum", choć zrywał z łzawo-koronkowymi nastrojami 
i kładł nacisk na racjonalne zaznaczenie słowa, mieścił się w nurcie tak 
pojętego pesymizmu. Tymczasem dziś coraz bardziej w odczuciu społecznym 
problematyczny staje się sam tragizm. Poprzez wiedzę o człowieku, wy
ciągn i ętą ze znajomości dramaturgii współczesnej i prozy, zdajemy sobie 
sprawę z praktycznych, życiowych konsekwencji wolności wyboru i odnowia
dającej jej odpowiedzialności za los własny, los cudzy. Metody anal izy, 
jakich dopracowała się psycha i socjolog ia, stosowane są nieoma l do an a
lizy zjawisk dnia codziennego a nie ulega wątp liwości, że i w tych kate
goriach rozumiemy także w sposób współczesny utwory dawne; przestało 
to nawe t w tej chwili mieć posmak rewelacji". (Teatr 22, 1972. s. 22. „Wu
jaszek Wania bez tragizmu".). 

Anton i Cz echow. 
1893 r. 
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Owa metoda analizy stała się zapewne Iłem i podstawą przedstawienia 
„Wujaszka Wani" w reżyserii Stanisława Hebanowskiego, zreai'iz.owanego 
26.11. 1977 w Teatrze Wybrzeża w Gdańsku. Hebanowski podjął styl wypo
wiedzi artystycznej Stani·sławskiego lecz tylko po to, by go obinażyć przy 
pomocy smutnego komizmu, czym nie tylko w prozie posł•ugiwał s·ię sam 
Czechow. Zrazu jest kac, pijacki kac Astrowa, potem Weltschmerz. Andrzej 
Żurowski tak to ujmuje na przykładzie kilku pos.\aci: „Wa•nlia trag iczny? 
Tak. Wania śmieszny? Tak. Tak właśnie jak śmieszna bywa rozpacz i bez
radność. Tak właśnie, jak wybuch śmiechu na widowni wywołuje ch wi la, 
w której pijany Wania wypluwa najskrytszą intymność, mówi o Helenie 
i tuli. .. karafkę z wódką. ( ... ) „Wan'ia kołysze się na granicy rozpaczy i hi
sterii. I w której jest śmieszny. I on, i chowający się za fotel profesor. Pra
wie farsa". (Wieczory popremierowe. s. 270-71.). 

Puentą przedstawien ia Hebanowskiego jest myśl: „Trzeba um1ec iść 

między śmiechem i łkaniem, choć wyglądać to będzie na tragiczną błazena

dę, choć cierp1ienie to postronnym wyda się pewnie śmieszne". (Ibidem). 

Nikt w naszych czasach nie był tak bliski samego Czechowa. 
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Antoni Czechow. 
Jałta 1899 r. 

JAP 

NASZA 
INSCENIZACJA 

Swiadomi oryginalnych doświadczeń inscenizacyjnych oraz tyle znaczą
cych sukcesów artystycznych wielu wybi·tnych twórców i w ielu scen pol
sk ich - w imię odwagi wszystk ich poszuku jących w sztuce, nasze przed
sta wrien ie „Wujaszka Wani" Czechowa, w reżyserii Jana Klemensa, ze sce
r.og rra tią A!icji Kuryło, opieramy, najogólniej mówiąc, na formie jaka wyra
zić może efekty analizy owej trag icznej rzeczywistości, nie bez przyczyny 
opisanej przez Czechowa. 

Naszego „Wujaszka Wanię" gramy nie przykł·adając wiele wagi do de
koracji a więc ze scenograNą raczej malmską, poetycką, opartą o dostrze
żone właśnie nowe symbole, przen iesione z tych fragmentów bytowan ia 
postaci, których najwyższą rangę, l iczącą się również w na·szym ethosie 
społecznym prngn iemy wyrazić i na leżyoie uwzniośl ić, na co zasługują nie
wątpliwie ekolog iczne pasje Astrowa lub miejsce jakie w świadomości my
ślowej Soni zajmuje praca. 

Wsze lkie dzianie się, więc również udział w nim sztuki aktorskiej, pod
porządkowane zostały w naszym przedstawieniu słowu, mowie lub jeszcze 
inaczej mówiąc - literotunze. 

Niektóre znaki - symbole Czechowa, które pisarz tak lubił i cenił, mo
że i przeceniał , zatraciły już dzis iaj dawny swój sens. Jedne zdeaktualizo
wane zostały na skutek obycia widzów z nowoczesnymi technikami teatral
nymi, f ilmowymi, telewizy jnymi. Wymowę innych zakwestionował czas. 
Weź.my chociażby tę za1wieszoną przez Czechowa w pokoju Woni, nikomu 
n1iepo\rr.zebną mapę Afryki! Miał to być symbol u naoczn ia jący bezsens tam
toczesnego życia, co widz dzisie jszy odczytać mógłby zgoła przeciwn ie -
jako ~nak niepokoju myślowego i c iekawości szerokiego świa ta, już nie 
mówiąc o i1nnych procesach charakteryzujących ten kontY'nent. 

Nasze nowe symbole, zarówno malarskie jak 
NADZIEI. 

muzyczne, to znak•i 

Z szacunkiem do literatury i jej geniuszu, z miłośc ią do słowa i jego 
znaczeń, ufn·i w siłę i urok, w prawdę przekazu aktorskiego, przedsta.wiomy 
nie na.jpiękniejszy ze światów, w którym lepsi, prawdztwi ludzie zna leź l i się 
w gorszej, poż.ałowa nia godnej sytuacji, na co zezwalają obowiązujące za
sad y życia i oficja lna moralność. 

Ukazu jemy życie ludzi mądrych, ambiitnych, pracow itych, całkowicie uza
leżn ionych od osobników nieudolnych, nijakich, skrytych za pozommi, legal
nie fał szujących równowagę życia. Pierws i z ca łą be,zwzg lędnośc ią obez
władnia ją drugich, podcinają ich s iły, zapał, okradają nawet z nodziei. 

Do trag1icznych za liczyć trzeba przekona nie, iż na•wet po ode jściu tam
tych „wszystko będzie po dawnemu", zaś wszystkim uwolnionym od zgubnej 
presji nie zos·ton ie nic innego, jak tylko, by ich „cierp ienie rozpłynęło we 
wszechmiłosierdzoiu, które wypełni s·obą cały świat", jak to ujął kiedyś 
Czechow, aby pocieszyć krzywdzonych, jak oni sam i zwykl i pocieszać się 
do dzisia j. 
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Z żoną, 
Olgą Knipp ~r-Czechową. 

1901 r. 

„Wujaszek Wania" to sztuka o cierpieniu duszy i pracy dla cudzego 
szczęścia, o pięk~ie, które odchodzi z życia ofiarnych, wrażliwych ludzi bez 

-n odzie i powrotu. 

Widz współczesny zauważy, iż opowiadamy o sprawach dobrze mu zna
nych, że w imię prawdy i sprawiedliwości razem z nim przyjmujemy posta
wę braku zgody r.a podobnie kształtowaną rzeczywistość. 

ROCH 

• w ZYCIU 

Fotografio, 1880 r. 

LIDIA MIZINOWA (LIKA) Sta
chijewna (1870-1937) przyja
ciółka Czechowa i jego siostry 
Marii. Od 1902 żona reżysera 
Sonina. W liście do pisarza: 
„Za moją sprawą stracił Pan 
głowę? Cóż mam powiedzieć 
ja, biedna? Straciłam głowę do 
tego stopnia, że mogę uwie
rzyć, iż Pan chciałby mnie wi
dzieć! Zakochan i tak chętn ie 

wierzą w to, co wróży radość". 

KOBI ETY 
CZECHOWA 
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LIDIA ALEKSIEJEWNA AWIŁO
WA (1864-1943) pisarka, z do
mu Strachowa, autorka parn ię!· 
ników i wspomnień o Czecho
wie. Jej m iłość do pisarza od
krył I. Bunin: „Lidia Awiłowa 
była wyjątkowo prawdomówna. 
Nie zataiła nawet ujemnych 
uwag Czeohow<l o jej pisarst
wie i o n iej samej. Niezwykła 
kobieta! A ileż lat milczała. Ani 
słówkiem nie zdradziła się za 
życia ze swej miłości. Wszystko 
w niej było czarujące: głos, 
pewr;a n ieśm iałość, spojrzenie 
cudownie szaroniebieskich 
oczu". 

Fotografia, 1892 r. 



Fotografio, 17 stycznia 1903 r. 

MARIA PAWŁOWNA 
CZECHOWA (MASZA) 
(1863-195"7) siostra 
pisarza. Opiekowała 
się bratem przez całe 
życie. Założycielka 

pierwszy dyrektor 
muzeum Czechowa 
w Jałcie. 
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OLGA LEONARDOWNA KNIP
PER-CZECHOWA (1870-1959) 
aktorka MCHAT-u, od 1901 żo
na pisarza. Czechow w liście 
do siostry Mori i: „Nie wiem 
czy po::iełniłem błąd, czy r.ie, 
ale ożeniłem s ię przede wszyst
kim z lego względu, że po 
pierwsze, przekroczyłem czter
dziestkę, po drugie, Olga po
chodzi z zacnej rodziny i, po 
trzecie, gdyby z·aistniała ko
r.i eczność, zawsze mogę bez 
przeszkód się z nią rozwieść, 
jakbym się nie żenił. Wszak sa
modzielny z niej człowiek i u
trzym•Jje się z własnych docho
dów". 

Fotografia, 1890 r. 

Fotografia, 1901 r. 

Rodzinna fotografia z 1901 r. Czechow z matką, żoną Olgą Knipper 

siostrą Marią. 

Wybrał JAP 



Zastępca Dyrektora 

ALFRED KOWALSKI 

Główny Księgowy 

EDWARD DANEK 

Sekretarz Literacki 

PAWEŁ GABARA 

Koordynator Pracy Artystycznej 

GRAŻYNA MIECHONSKA 

Dział Upowszechniania Teatru 

BARBARA GADACZEK - kierownriczka, URSZULA CIESIELSKA, 
BOŻENA KAŻMIERCZAK 

Kierownik Techniczny 

JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny: 

Sekcja światła i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierown ik, PAWEŁ ADAM

SKI, CZESŁAW CZAJKA, MARIAN DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI. Mon
tażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, ANDRZEJ MARCINKOW
SKI, MIROSŁAW PIEGA, MARIAN ROBAK, ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. 

Pracownia perukarska : ZDZISŁAWA OTRĘBA - brygadzistka, LIDIA DROB
NIK, ZOFIA SEGDA. Garderobiane : JAN! NA KURDZIEL - bryga·dzistka, JA
NINA BIELSKA, MARIA BRUDEK, HELENA CZWARNOWSKA. Rekwizytorn ia : 
JOANNA DĄBROWSKA, ALINA KORNOBIS. 

Pracownia krawiecka : 

ADAM SZYMANSKI - kierownik, HILDEGARDA MUSIOŁ, MARIA STEFANIK, 
JOLANTA STOMPEL, JANINA STĘPIEN, JÓZEF BIEDRA, STANISŁAW KAWEC
KI. 

Pracownia malarska: 

WALDEMAR GRELEWICZ 

Pracownia modelarska 

ANDRZEJ SŁOWINSKI, GRZEGORZ TRZCIONKA 

Pracownia stolarska: 

WIESŁAW SWITKOWSKI, TADEUSZ WOJCIK, KAZIMIERZ ZIMNY 
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Korekta: 
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Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Upowszechniania Teatru w dni 
powsze . nie w god ~ n::ich 8.00-16.00. 

Sprzf'daź biletów w Kas'e Teatru codzicnn'e (z wyj".;!k iem poniedziałków) w godz i
nach 15.00-18.00. 

Dział Upowszechniania Teatru i kasa biletowa 66-11-27, centrala 66-04-94. 
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