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Szanowna Publiczności I 

Oto anegdota : 
upalny wrzesień w Gasparze. 

Hrabia Lew Nikolajewicz Tolstoj trochę niedomaga 
i odwiedza go Antoni Pawlowicz Czechow. 

Mila rozmowa o wszystkim. Polityka, literatura, nieśmiertelność. 
Wreszcie Czechow wstaje, żegna się. Wtedy hrabia przytrzymuje 
jego rękę i mówi: „Niech mnie pan pocaluje". I kiedy wymieniają 

pożegnalne pocalunki, Tolstoj nagle z energią i starczym pośpiechem 
szepcze: „A jednak nie znoszę pańskich sztuk. Szekspir pisal 

paskudnie, ale pan jeszcze gorzej". 
Antoni Pawlowicz by/ przez sekundę bliski utraty przytomności. 

Tak mi się przynajmniej wydaje. 
Tym bardziej więc życzę Państwu przyjemnych omdleń podczas 

oglądania naszego przedstawienia. 
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CD ył począte k roku 1888, Czechow trafił pevvnego razu w teatrze 

D Fiodora Korsza w Moskwie na prze dstawieni e Zll!,vcięzców nie 

sądzą, gdz ie gorąco ok laskiwano akto rów Nata li ę Rybczyń s ką 

i Mikołaja Sołowcowa. Pisarz tak zach"'rycił się ogromną posturą, donoś

nym głosem i gburowatymi manierami aktora, że postanowi! napisać spe

cja lnie dla ni ego rol ę ni edźwiedz iowatego ziem ia nina rosyjskiego. W ta ki 

oto sposób powstał pomysł Niedźwiedzia, żartu sce nicznego w jednej od

słonie, opublikowanego w lu tym 1888 roku w „Nowych Czasach" i wy

stawionego j eszcze w paździ erniku tego roku w teatrze Korsza. 

W tym samym roku spoci pióra Czechowa wyszedł też inny wo

dewil - Oświadczyny, w którym za kpił on, podobnie jak w Niedźwiedziu, 

z obyczajów rosyjsk iego z i e miaństwa . Obi e j ed noaktówki stały się od razu 

- jak pisał Iwan L eontiew Szczegłow - „ukochanym dziecki em prowin

cjonalnych scen". Niedźwiedź zresztą w rekordowo szybkim czas ie trafił 

za granicę - 17 października 1889 roku wystawi ł go Teatr M iej ski 

w Brnie , a za życia Czechowa prze łożono go m.in . na niemiecki, polski , 

bułgarski i węgierski. 

Al e s kąd u Czechowa zam iłowani e do wodewilu ? Późniejszy 

twórca Trzech sióstr i Wiśniowego sadu mistrzem humoru syt uacyjnego? Czy

telnikom i widzom nasuwają s i ę dwa różn e obrazy autora, w za l eżnośc i 

od tego, czy zdarzyło im się przeczytać jego opowiadania młodz i e ń cze, 

czy opowiadania z okresu cl oj rzałośc i, obejrzeć j edną z j ego j eclnoa k tówe k 

a lbo j eden z tych dramatów, które uczyniły z niego, na przełomie XIX 

i XX wieku, największego odnowicie la rosyjskiego teatru i jedną z naj

wybitniejszych postaci całego teatru współczesnego. Z j ednej strony ma

luj e nam się obraz Czechowa humorysty i bezt roskiego kpiarza, drugiej 

Czechowa poważnego, skupionego, można by nawe t rzec smutnego, 

mrocznego pesymisty, j eś li będziemy m i eć na uwadze przeci e wszys tkim 

atmosferę j ego tea tru. 

7 



Niektórzy badacze współczesnej literatury rosyjskiej uznają rok 

1886 (rok ukazania sic,: Barwnych opowieści - zbioru opowiaclafi) za datę 

graniczną w życiu autora, między Czechowem młoclzieficzym, beztroskim 

i wesołym a poważnym i melancholijnym Czechowem lat dojrzałych. 

Jednak już we wspomnianym tomie znaleźć można opowiadania na pozór 

tylko vvesołe, a i we wcześniejszej twórczości pisarzowi zclarzalo się 

zbaczać z linii narzuconej mu przez pisma humorystyczne, z którymi 

współpracował. 

Tuk naprawdę w większości jego utworów, również żartobliwych 

krótkich formach, możemy dopatrzeć się smutnych tonÓv1< V\ywoływany 

przez absurdalne sytuacje śmiech prowadzi do tragicznego zakończen i a, 

jak w przypadku opowiadan ia Śmierć urzędnika, albo przykryvva smutną 
prawdę o ludziach, np. w Oświadczynach. Bo Czechow, z zawodu lekarz, 

był świ etnym, przenikliwym obserwatorem. Świ ata . Ludzi. Zclarzefi. 

W komizmie postaci czy sytuacji wyczuwał przecie wszystkim smutek 

człowieka. Smutek, nie gorzki, niesiony przez ostrze satyry, nie ma w nim 

potrzeby rewolucji czy buntu. W podglądanych sytuacjach dostrzegał ich 

wie lobarwność, a le zawsze pozostawał przy człowieku. 

Nie można też jego zabawnych jednoaktówek traktować jako zro

dzonych z irytacji, ogarniającej go na widok bzdur piętrzących się na sce

nach stołecznych ku uciesze gawiedzi teatralnej. Pisał je raczej dla 

przyjemności, z chęci pofolgowania swojej ironicznej naturze, którą 

z pewnością cło kofica życ i a zachował, i która dawała o sobie znać nawet 

w jego najpoważniejszych utworach. 

Zarówno Niedźwiedź, jak i Oświadczyny wydają s i ę z pozoru proste, 

były jednak dla Czechowa w pełni absorbujące , czerpał z nich naukę, jak 

tworzyć Lo, co nazywał „jakimś specyficznym rodzajem nastroju", a co 

było, mówiąc wyraźnie: „nastrojem pełnym uniesienia". Są to sztuki od 

początku do kofica sytuacyjne, komiczne w oparciu o jawny bezsens. 

Pełno w nich zabawy, gry mimicznej i humoru, wiele nonsensownego na 
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pozór dialogu i „załatwiania interesów". Ale kiedy przychodzi do ode

grania którejś z tych sztuk, okazuje się, że nie ma w nich nic zbędnego 

i że wiele pomniejszych absurdów zastosowano dla wzmocnienia zasad

niczej sprzeczności, wokół której cała sztuka się obraca. Fakt ten nie tylko 

\\!)'Stawia najlepsze świadectwo autorowi, który, mimo swoich licznych 

niepochlebnych komentarzy na ich temat, z pewnością traktował te utwory 

poważnie, ale jest też ogromnym vryzwaniem dla aktorów, odtwarzających 

postaci z Czechowowskich krotochwili. 

Opracowała Marta Więcławska 
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Kalendarium życia i twórczości 
Antoniego Czechowa 

® /860 e-. 
Antoni Czechow przychodzi na świat 29 stycznia (nowego stylu) w Tar

norogu, mieście portovrym nad Morzem Azowskim.Jego ojciec, Paweł, 

pochodził z rodziny woroneskich chłopów. Prowadził w Tarnorogu własny 

sklepik kolonialno-galanteryjny. 

R:J /867 & 

Rozpoczyna naukę w miejscowej szkole parafialnej przy greckiej cerkwi. 

c0' 1868 f5':r; 

Zostaje oddany do miejscowego gimnazjum, gdzie spędza dziesięć lat 

życia. Powtarza klasę trzecią i piątą. 

® 1873 '&' 

Nie przerywając nauki w gimnazjum, uczy się jednocześnie w miejscowej 

szkole rzemieślniczej. 

riS3' 187 6 '&) 

Paweł Czechow plajtuje i wraz z rodziną opuszcza potajemnie Tarnoróg, 

udaje się do Moskv.ry, dokąd już wcześniej przenieśli się jego dwaj starsi 

synowie Aleksander i Mikołaj. Antoni zostaje sam w Tarnorogu. Uczy się 

w dalszym ciągu w gimnazjum, utrzymując się z korepetycji. 

rJ0" 187 9 'f?J'. 

W czerwcu kończy gimnazjum i na początku sierpnia, uzyskawszy 

stypendium, vryjeżdża do Moskv.ry, gdzie wstępuje na v.rydział medyczny 

Uniwersytetu Moskiewskiego. Pomaga rodzinie będącej w trudnej sy

tuacji materialnej. 
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~ 1880 1"h 

W czasopiśmi e humorys tycznym „Striekoza" („Konik polny") pojawiają 

się j ego pi e rwsze opowiadania: Lisi do uczonego sąsiada i Co najczęściej 

spotykamy w powieściach, romansach itp. , mające parodystyczny charakter. 

W latach 1880-1886 pod różnymi pse udonimami (Antosza Czechonte, 

Antonson, Ruve r, Brat swego brata i in.) publikuj e w prasie humory

stycz nej (m.in. „Budilnik" - „Budzik ", „Zritiel" - „Widz") miniatury 

hu morys tycz no-sa tyryczne, które przyniosą mu rozgłos. 

Na początku roku 1880 pisze dramat , odrzucony podówczas przez Teat r 

Mały i zawierający ni emal wszystkie probl e my, motywy, postacie póź

ni ejszych j ego sztuk. Dramat ten, zapomniany i ni e znany biografom 

Czechowa, odnaleziony został dopi e ro w roku 1923. 

rY; 1882 fr' 

Antoni Czechow zawiera z najomość z Mikołajem Lej kinem, popularnym 

autorem opowiadań humorys tycznych o tematyce obyczajowej i wydawcą 

czasopisma humorystycznego „Oskołki ", gdzie wydrukuj e wi e le swoich 

utworów m.in. Zieloną mierzeję, Korespondenta , Wiejskich eskulapów, Nieocze
kiwane ZWJ>cięstwo, Dziedziczkę, Żywy towar, Hamleta na Puszkinowskiej scenie . 

n'i')- 1883 fr' 

Prowadzi w „Oskołkach" (od lipca 1883 do roku do końca 1885) dział 

fe li etonowy pt. „Odpryski moskiews kiego życia" („Oskołki moskowskoj 

żyzni"). 

Publikuj e m.in.: Tiy urrif zwycięzcy, Śmierć urzędnika, Złego clzlopca, Córkę 
Albionu, Grubego i cienkiego, Szwedzką zapalkę . 

rq 1884 ~ 

Spędza lato w Woskri es i e ńsku, małym miasteczku podmoski ews kim (dzi

siaj: Istra). Przez pewien czas pe łni funkcj ę ordynatora szpitala powia

towego w Zwienigrodzi e. Równocześ ni e ukazuj e się pi e rwszy zbiór j ego 

opowiadań pt. Bajki Malpomeny (Skaz.ki Mielpomieny) zaw i eraj ący druko

wane "" różnych czasopismach opowiadania z życia aktorskiego (Żony 
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artystów, On i ona, Ti-agik, Dwa skandale, Baron, Zemsta) ukazujące ża łos ny stan 

ówczes nego teatru rosyjskiego. W cze rwcu koń czy studia medyczne. 

Pojawiaj ą się pi e rwsze symptomy gruź li cy. „Oto ju ż trzec i dz i eń minął 

od chwili, ki edy ni stąd, ni zowąd poc i e kła mi krew z gardła . Przesz kadza 

mi to pisać i ni e będę mógł poj ech ać do Pe te rsburga ... Widoczn ie pę kło 

jaki eś naczynie krwionoś n e" (z listu do Lej kina) . 

Publikuj e m.in. Order, Egzamin, Chirurgię, Kameleona, Part ię winta, A!faskę, 

Ostrygi, Łzy, których świat nie widzi, Wesele z generalem. 

~ 1884-1885 0--

Pracuj e nad nie doprowadzonym do końca dziełem z historii medycyny 

rosyjskiej Wraczebnoje dieto w Rossi i. 

'"'3 1885 'fr' 

Mieszka pod Moskwą, w Babkini e, w maj ątku Aleksego i Marii Kisie ło

wów, gdzie zaprzyjaźnia s i ę z ma larzem Izaakie m Lewi ta nem , impresyj

nym pejzażys tą. Cenzura ni e dopuszcza na sce nę sz tuki Czechowa 

Na szerokim gościńcu - przeróbki opowi adaniajesienią. 'vV g rudniu Antoni 

Czechow udaj e się po raz pierwszy do Pe te rsburga. „Bylem zdumiony -

donosi bratu - jak mnie przyj ę li pe t e rs burża ni e. Suworin, Grigorowicz, 

Burienin [ ... ]cale to bractwo pi ało, zapraszało[ ... ] aż strach mnie ob l ecia ł , 

że pisz ę niedbale, byle jak. Gdybym wiedział, że mni e czytaj ą pisałbym 

in aczej , ni e na kolanie". 

Publikuj e m.in.: W łaźni, Skasowano.', Strzelca, Przestępcę, Zwłoki, Kaprala 

Priszybiejewa (pt. Klauznik - Pieniacz), Zgryzotę, Gniazdo kalucki, Edukowane 

drzewo, Kabol)>nów, Impresario pod kanapą. 

rq 18861"h 

W styczniu otrzymuje od Aleksego Suworina, reda ktora i wydawcy ga

zety „Nowoje Wri emia" propozycj ę współpracy. Będzi e odtąd publikować 

tu wiele ze swych utworów. Znajomość z Suworinem przemieni się w za

żyłość, która trwać będzi e kilk a łat i zapoczątkuje arcyciekawą kores

ponde ncj ę . W marcu Dimitr Grigorowicz, a utor g łoś n ego w Rosji 
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opowiadania Anton-Nieborak, przyjaciel Bielińskiego, Dostojewskiego, 

przesyła Czechowowi list, który sprawia mu ogromną radość. Pochwaliw

szy Czechowa za „trafne v.ryczucie psychologiczne, mistrzostwo opisów 

[ ... ],zmysł plastyczny", radzi mu równocześnie „raczej głodować", zrezyg

nować z prac terminovvych, „aby gromadzić wrażenia dla dzida przemyśla

nego, starannie v.rykończonego,jakie się pisze nie za jednym zamachem, 

lecz w szczęśliv.rych godzinach nastroju twórczego". „Jeś li mam rzeczy

wiście talent - odpowiada Czechow sędziwemu pisarzowi - który należy 

szanować, to v.ryznam ze skruchą przed Pańskim czystym sercem, Że do

tychczas nie szanowałem go wcale [ ... ] traktowałem swoją pracę literacką 

nader lekkomyślnie, niedbale, lekceważąco. Nie przypominam sobie, 

żebym nad jakimkolwiek opowiadaniem pracował dłużej niż jeden dzień, 

a Strzelca, który się Panu spodobał, napisałem w budce kąpielowej. Cała 

moja nadzieja w przyszłości. Mam dopiero dwadzieścia sześć lat. Może 

jeszcze zdążę zrobić coś niecoś". W maju ukazuje się kolejny zbiór jego 

utworów prozatorskich Barwne opowieści (Piostryje raskazy).Jesienią rodzina 

Czechowów przeprowadza się do domu Korniejewa na ulicy Sdowo-Kud

rinskiej (obecnie muzeum Czechowa). 

Pu bi i kuje m. i n.: Dzieciarnię, Tęsknotę, Wiedźmę, Zarcik, Aga.fię, Koszmar, 
W świętą noc, Chórzystkę, Nauczyciela, Pasażera pierwszej klasy, Ciężkie charaktny, 

Grzęzawisko, Marzenia, Dobrych ludzi, Mówcę, Dzieło sztuki, Wańkę, W drodze, 
Na rzecz:,e, Nudę istnienia, Cudzą niedolę, i# młynie. 

c01887 'f!r 

W kwietniu i maju odwiedza strony rodzinne, przebywa w Tarnorogu. 

Wrażenia z tej podróży legły u podstaw Stepu, Szcz:,ęścia i Liścia na wietrze . 
W sierpniu ukazał się zbiór opowiadań O zmierzchu (W sumierkach), w paź

dzierniku - następny: Niewinne przemówienia (Niewinnyje riec;::,i). Kończy też 
sztukę pt. Iwanow, która ,,vystawiona w moskiewskim teatrze Fiodora 

Korsza spotkała się z nijakim przyjeciem. 

Publikuje m.in.: Wrogów, Ciemnotę, Wieroc;::,kę, Bezbronną istotę, W domu, 1jjus, 
Wołodię, Szczęście, Liść na wietrze, Syrenę, Fujarkę, Zimną krew, Pocałunek, 

Chłopców, Kasztankę. 
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~ 1888 'f'r' 

Ukazuje s i ę kolejny zbiór opowiadań Czechowa pt. Opowiadania (Rasskazy) . 
W j ednym ze swych listów do Aleksego Pl eszczej ewa, znanego poety, 

prozaika i tłumacza, Czechovv wyraża następująco swoj e credo artystyczne: 

„Boj ę się tych, którzy szukają t end encji między wi e rsza mi i którzy 

koniecznie chcą mni e za liczyć bądź do liberałów, bąd ź do konserwatystów. 

Nie j este m an i libe rał e m, an i konserwatystą, ani ewolu cj onistą, ani mni

chem, ani incłyfe re ntyst ą. Chc iałbym być wolnym pisarzem - i tyle, a ża

łuj ę, ze Bóg ni e ci a ł mi sił, aby nim zos t ać . Nienawidzę kłamstwa i prze

mocy w każd ej formie [ ... ] Firm i e tykie tki uważam za przesąd. Moje san

ktuarium to ludzkie ci ało, zdrowie, rozum, talent, natchnienie, miłość i ab

solutna wolność - wolność od przemocy, jakąkolwiek przybrałaby postać . 

Oto program, którego bym się trzymał, gdybym był artystą dużej miary". 

Akademia Nauk przyznaj e mu prem i ę w wysokości 500 rubli za zbiór opo

wiadań O zmierzchu . W teatrze Fiodora Korsza idzi e z powodze ni em wo

dewil Czechowa pt. Niedf,wiedJ,. Ukazał się a lmanach poświęcony pamięci 

znakomitego nowe listy Wsiewołocla Garszyna, który t egoż 1888 roku po

pełnił samobójstwo. Znalazło się tum.in. opowiadan ie Czechowa pt.Atak 
Publikuj e m.in.: Spać się chce, Step, Nieprzyjemną sprawę, Piękne, Jmienirry, 

Atak, Niedźwiedzia, Oświadczyny, Światła, Naszą nędzę (Nasze niszczenstwo ). 

rYJ /889 ~ 

W)jeżdża do Pe tersburga, gdzie w Teatrze Al eksandryjskim wystawiono 

z powodzeniem nowy wariant Iwanowa . Zostaje wybrany na członka rze

czywistego Stowarzyszenia Miłośn ików Piśmi en nictwa Rosyjskiego przy 

Uniwersytecie Moskiewskim. Spotyka go dotkliwy cios: umi era na gruź

li cę w trzydziestym pierwszym roku życ i a brat , Mikołaj . 

J edzi e do Odessy, gdzie ma spotkanie z występującymi tam gościnnie a k

torami Teatru Małego, następnie wyjeżdża do Jałty. W grudniu na scenie 

teatru Marii Abramowej w Moskwie grana j est sztuka Czechowa Diabel 

leśn)I, s tanowiąca pierwszą we rsj ę późni ej szego Wujaszka Wani. Spotyka 

s i ę z n egaty·vvn ą oceną krytyków. 

Publikuj e m.in.: Księżną panią, Nieciekawą historię. 
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Czechow wyjeżdża cło Pete rsburga, gdzie w Bibliotece Publicznej zbie ra 

materiały o Sachalinie, ówczesnym miejscu zesłan ia i katorgi . Rozpoczyna 

starania o uzyskanie zezwolenia na przedsi ęwzięci e podróży na Sachalin, 

pisze "" tej sprawie do głównego Zarządu do Spraw Więz i e nnictwa. Po po

wrocie cło Moskwy czyni dalsze przygotowania cło tej podróży. „S i e dz ę 

cały dzi e ń w domu, czytam i robi ę notatki - zwierza s i ę Pl eszczej ewowi. 

- W głowie i na papierze nie ma nic - oprócz Sachal inu . Zupełny obłęd . 

Mania Sachalinosa". Ukazuje się w tym czas ie zbiór opowiadań Posępni 

ludzie (Mraczn)lje ludi). 29 kwie tnia wyjeżdża z Moskwy na Sachalin. Trasa 

wiodła z Moskwy do Jarosławia (pociągi e m), nastę pnie zjarosławi a przez 

Niżnij Nowgorocl, Kazań , Perm - Parostatkiem i nastę pni e znowu paro

stat ki em przez j ekate rinburg, Tium e ń, Tomsk , Acz ińsk, Krasnoj a rsk , 

Błagowi e szcze ńsk, Nikołajews k cło Sachalinu. W drodze do Sachalinu 

powstał szkic pt. Z S)lberii. 11 czerwca dociera do Al eksandrowska, gdzie 

mieściła się siedziba kom endanta wyspy. W końcu lipca otrzymuje ze

zwolenie na zwiedzani e wi ęz i e ń i os iedli oraz zbieranie mat e ri ałów do 

zamierzonej pracy o ,M')'spie skarbów" . We wrześniu udaj e s i ę na połu

dniowy Sachalin, by wyj echać cło Odessy. W październiku wyrusza w drogę 

powrotną wiodącą przez Indie, Cejlon. 8 grudnia wraca do Moskwy. 

Publikuje m.in.: Złodziejów, Gusiewa, Z Syberii . 

r<ry 1891 'Cr> 

W marcu jedzie cło Petersburga, do Suworina, z którym odbywa podróż cło 

Europy Zachodniej. Zwiedza Wiede ń , We necj ę, Boloni ę, Flore ncj ę, Rzym, 

Neapol, Niceę, Paryż. W maju wraca do Moskwy. Pracuje nad książką pt. 

Sachalin, pisze Pqjedynek, Żonę, Trzpiotkę . W a lmanachu pt. Pomoc dla głodują
cych (w grberni ni.tegorodzkiej) ukazuj e s i ę fragm ent j ego ksi ąż ki o Sachali

nie (Zbiegowie na Sachalinie -Bieg{yje na Sachalinie). 

Publikuj e m.in.: Baby, Pqjedynek . 
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re 189 2 e::-> 

W styczniu wyjeżdża na tydzień do Niżnego Nowgorodu, by wziąć tam 

udział w społecznej akcji pomocy dla głodujących. W lutym udaje się 

w tym samym celu do guberni woroneskiej, również nawiedzonej głodem. 

W marcu rodzina Czechowów przeprowadza się do świeżo nabytego przez 

Czechowa niewielkiego folwarku Miełichowo, koło Moskwy. W lipcu 

i sierpniu Czechow kieruje tam organizacją pomocy lekarskiej podczas 

epidemii cholery, objeżdża obejmujący dwadzieścia trzy wsie teren, przyj

muje chorych u siebie w domu. W numerze 11. czasopisma „Russkaja 

Mysi" pojawia się opowiadanie pt. Sala nr 6, o którym znakomity pisarz 

Mikołaj Leskow napisał: ,Y/ Sali nr 6 w zmniejszonej skali odmalowane 

zostały w ogólnych zarysach porządku u nas istniejące i nasze charak

tery. Wszędzie jest pełno sal nr 6. Sala nr 6 - to Rosja". 

Publikuje m.in.: Żonę, Trzpiotkę, Na zesłaniu, Salę nr 6, Strach. 

r?J /893 ~ 

Redaguje rękopis pracy o Sachalinie. Przekazuje go redakcji czasopisma 

„Russkaja Mysi", pracuje nad Czarnym mnichem. Bierze znów udział 

w akcji zwalczania cholery. W październikowym numerze „Russkaja 

Mysi" rozpoczyna druk Sachalinu. 

Publikuje m.in.: Opowiefć nieznanego człowieka, f!Volodię dużego i Wołodię małego. 

r© /894 ~ 

W marcu przebywa w Jałcie. Sierpień i połowę września spędza pod

różując po Wołdze. Jedzie do Tarnorogu, zwiedza Krym. 14 września 

z Odessy wyjeżdża za granicę. Trasa: Wiedeń - Mediolan - Genua -

Nicea - Paryż - Moskwa. 19 października wraca do Mielichowa. 

Publikuje m.in. Czarnego mnicha, Babiniec, Skrzypce Rotszylda, Studenta, Nau

czyciela języka rosyjskiego, Mle dworze, Opowiadania starszego ogrodnika. 

<0 1895 ~ 

Na początku roku Sachalin ukazuje się w formie książkowej. Na półki 

księgarskie trafi dopiero latem, kiedy to cenzura wyrazi zgodę na sprze-
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daż książki. W sierpniu jedzie po raz pierwszy do Jasnej Polany, gdzie 

gości u Lwa Tołstoja. Pracuje nad Mewą i Domem zfacjatą. 

Publikuje m.in.: Trzy lata, Małżonkę, Łyska, Królową balu, Zabójstwo, Ariadnę. 

re 1896 f!r'i 

W styczniu i lutym dwukrotnie przebywa w Petersburgu. Pertraktuje 

z Teatrem Aleksandryjskim w sprawie wystawienia Mewy. W drodze po

wrotnej do Mielichowa zatrzymuje się w Jasnej Polanie u Tołstoja. 

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, jedzie do Taganrogu. 17 września jest obecny w teat

rze Aleksandryjskim na premierze Mewy, która - niezrozumiana ani przez 

twórców spektaklu, ani przez publiczność - przyniosła sromotną klęskę. 

„Widownia tchnęła wrogością - pisze rozgoryczony do Włodzimierza 

Niemirowicza-Danczenki - powietrze stężało od nienawiści ija - zgodnie 

z prawami fizyki -wyleciałem z Petersburga jak bomba". 

Publikuje m.in.: Dom zfacjatą, Moje zycie, Mewę. 

<0 /897 -e> 

Bierze udział - w Mielichowie - w przeprowadzaniu powszechnego spisu 

ludności. Przyjeżdża do Moskwy. W marcu po silnym krwotoku zostaje 

przewieziony do kliniki, gdzie stwierdzono zaawansowane stadium gruź

licy. Odwiedza go tu Lew Tołstoj, z którym miał, jak pisał, „arcyciekawą 

rozmowę. [„.] Rozmawialiśmy o nieśmiertelności". IO kwietnia wraca 

do Mielichowa. W maju ukazuje się tom jego sztuk, gdzie po raz pierwszy 

opublikowany zostaje Wujaszek Wania. We wrześniu wyjeżdża na leczenie 

cło Nicei. Pilnie śledzi przebieg sprawy Dreyfusa, która nim wstrząsnęła, 

studiuje stenograficzne sprawozdania z przebiegu procesu sądowego . 

<e /898 ~ 

Sprawa Dreyfusa staje się punktem zwrotnym w stosunkach Czechowa 

z Suworinem, którego pismo przyłącza się cło kampanii antysemickiej 

rozpętanej przez francuskie ugrupowania nacjonalistyczne. Na początku 
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maja Czechow wraca do Mielichowa. W domu zastaje go wiadomość od 

Niemirowicza-Da ncze nki, i ż zam ierza wystawić Mewę w dopiero co po

wstałym Moskiewskim Teatrze Artystycznym (MChT). Wyjeżdża we 

wrześniu na lecze nie do Ja łty. 18 grudnia otrzymuj e telegram o wielkim 

sukcesie Mewy. 
Publikuje m .in. Człowieka wjuterale, Agrest, O milości, Jonycza, Zdarzenie 

z praktyki lekarskiej, U znajomych. 

rYJ 1899 Th 

W stycznie zawiera z wydawcą A. F. Marksem niezbyt korzys tną umowę, 

na mocy której zrze ka s i ę na korzyść wydawcy wszelkich praw do utwo

rów już opublikowanych oraz zamierzonych, w zam ian za okreś lon e ho

norarium. Zgodnie z tą umową przystępuje do przygotowani a wydania 

swych utworów zebranych . Wiosną zawiera znajomosć z Maksymem Gor

kim . Odwiedza go też Lew Tołstoj. W maju jest obecny na próbie Wu-

jaszka Wani w Moskiewskim Teatrze Artystycznym. W sierpniu rodz ina 

Czechowów przenosi s i ę z Mielichowa do Ja łty, gdzie Czechow kupuj e 

dom . 26 października odbywa s i ę premiera Wujaszka Wani . W końcu roku 

Czechow bierze udz i ał w spo ł ecznej a kcji budowy sa na torium dla cho

rych na gruź li cę pozostających w c i ęż ki ej sytuacj i materialnej. 

Publikuj e m.i n.: Duszkę, Nowe Letnisko, 11)jazd slui:.bowy, Panią z pieskiem; 
ukazuje się pierwszy tom j ego dzieł zebranych w "'')'daniu A. F. Marksa. 

<?5 /900 'fr; 

8 styczn ia zostaje wybrany na honorowego cz łonka Rosyjs ki ej Akademii 

Nauk (działu literat ury pięknej). W marcu doJałty przyjeżdża na zapro

szen ie Czechowa Gorki. W maju jadą razem na Kaukaz. Po powrocie 

z Kau kazu pisze na zamówienie MCHAT-u Trzy siostry. W październiku 

wyjeżdża do Moskwy, gdzie czyta sztu k ę zespołow i teatru i jest obecny 

na pierwszych próbach.Jego stan zdrowia ulega pogorszeniu. 11 grudni a 

wyjeżdża do Nicei . 

Publikuj e m.in. Na Boże Narodzenie, W parowie. 
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r'0' 1901 -en 
Po icei zwiedza Pizę, Florencję, Rzym. 31 grudnia odbywa si~ premiera 

Trzech si6str w MCHAT-cie, entuzjastycznie przyjęta przez publiczność. 

15 lutego wraca do Moskwy, 25 maja zawiera zwi ązek małżeński z Olgą 

Knippei·, aktorką MCHAT-u. Wyjeżdża z nią do sanatorium w guberni 

ufijskiej . W drodze povvrotnej odwiedza Gorkiego w Niżnym Nowgorodzie. 

W końcu maja wraca do Jałty. We wrześn iu odwiedza chorego Tołstoja. 

Widuje się często z Gorkim. 

Publikuje m.in.: Trzy siostry; ukończona została publikacja pierwszego wy

dania jego dzieł zebranych. 

rVJ 1902 -en 
Dalsze pogorszenie stanu zdrowia Czechowa. 11 stycznia MCHAT wysta

wia dla uczestników zjazdu lekarzy-społeczników Wigasz/;;a Wanię, który wy

wiera na nich wstrząsające wrażenie. Otrzymuje od nich liczne depesze 

dziękczynne. „Lekarze ziemstwa z głuchych zakątków Rosji - brzmiała 

jedna z nich - którzy widzieli utwór lekarza-artysty w wykonaniu znako

mitego zespołu, pozdrawiają kolegę i zapewniają, że na zawsze zachowają 

w pamięci datę 11 stycznia". Na wiadomość o unieważnieniu na rozkaz 

Mikołaja II dokonanego przez Rosyjską Akademię Nauk wyboru Gorkiego 

najej członka honorowego Czechow zrzeka się wraz z Korolenką tej god

ności. Lato spędza wraz z żoną w podmoskiewskiej willi Konstantego 

Stanisławskiego. Stan jego zdrowia ulega dalszemu pogorszeniu. 

Publikuje Archijereja . 

rY)' 1903 1V"°' 

Pisze ostatnie swoje opowiadanie pt. Narzeczona zawierające zapowiedź 
rewoluc)jnej burzy 1905 roku . W maju wyjeżdża do Petersburga, by bez

skutecznie pertraktować z A. F. Marksem w sprawie zmiany umowy wy

dawniczej. Odmawia przyjęcia 5 tysięcy rubli zaoferowanych mu przez 

wydawcę na wyjazd za granicę. W czas ie bytności w Moskwie bywa regu

larnie na próbach Wiśniowego sadu w MCHAT-cie. 

Publikuje: Narzeczoną, nakładem A. F. Mar kasa ukazały się dzieła zebrane 
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Czechowa w 16 tomach (jako suplement do czasopisma „Niwa") 

07 /904 ~ 

30 styczn ia ma miejsce premiera Wiśniowego sadu połączona z uroczystym 

przyjęciem przygotowanym przez zespół MCHAT-u i moskiewskich pi

sarzy z okazji urodzin Czechowa. 1 a wiosnę zastępuje dalsze poważne 

pogorszenie stanu zdrowia Czechowa. Konsylium lekarskie zaleca mu 

wyjazd do Badenweiler, małej miejscowości kuracyjnej w Niemczech. 

3 czerwca Olga Knipper wyjeżdża z mężem cło Bacłenweiłer. W nocy 

z 15 na 16 lipca o godzinie trzeciej Czechow umiera. 19 lipca Antoni Cze

chow zostaje pochowany w Moskwie na cmentarzu Nowodiewiczjim. 

opracował Reni Śliwowski 

Kalendarium zycia i twórąoJr:i Antoniego C~echowa. 

oprac. Rcnć Ś l iwowski w: C~echow w oa.ach krytyki fwiatowej, 

wyb. Renć Śliwowski , PIW 1971 Warszawa. 
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list do Marii Kisielowej, 13 września 1887, Moskwa 

[ . . . ]Byłem dwukrotnie w teatrze Korsza i za każdym razem Korsz usil

nie prosit mnie o sztukę. Odpowiedziałem: z przyjemnością. Aktorzy za

pewnia Ją, ze napiszę dobrze, bo umiem grać na nerwach. 

Odpowiedziałem: merci. Ale sztuki oczywiście nie napiszę, niech pisze 

Gołochwastowa, mnie zaś nic nie obchodzą teatry ani cała ludzkość ... 

Do licha z tym! [ . .. ] 

list do Jakuba Polońskiego, 22 lutego 1888, Moskwa 

Z nudów napisałem błahy, francuzikowaty wodewil pod tytułemNiedźwiedć. 

[ ... ] Ach, gdyby w „Przeglądzie Północnym" dowiedziano się, że piszę 

wodewi le, zostałbym wyk l ęty! Ale co robić skoro ręka swędzi, by urządzić 

jakieś tra-la-la! Usiłuję zachować powagę, lecz mi nie wychodzi - powaga 

zawsze idzie u mnie w parze z czymś płochym! Chyba taki już mój los. 

A mówiąc serio, może właśnie ten mój los świadczy o tym, że nigdy nie zo

stanę poważnym statecznym literatem. [ . .. ] 

list do Aleksego Pleszcloejewa, 1888 

[ ... ]Nie jestem ani liberałem, ani konservvatystą, ani ewolucjonistą, ani 

mnichem, ani inclyferentystą. Chciałbym być wolnym pisarzem - i tyle, 

a żałuję, że Bóg nie ciał mi sił, aby nim zostać.[ . . . ] Firmę i etykietki uwa

żam za przesąd. Moje sanktuarium to ludzkie ciało, zdrowie, rozum, ta

lent, natchnienie, miłość i absolutna wolność - wolność od przemocy, 

jakąkolwiek przybrałaby postać. Oto program, którego bym się trzymał, 

gdybym był artystą dużej miary. 
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list do Marii Kisielowej, 2 listopada 1888, Moskwa 

[ ... ] Udało mi się napisać głupi wodewil, który dzięki temu, że jest głupi, 

odniósł zadziwiający sukces. Wasiliew zbeształ mnie w „Dzienniku Mo

sk iewskim'', reszta krytyków wraz z publicznością nie posiada się z za

chwytu. Na widowni ogólny rechot. Zrozum tu, człowieku, jak komu 

dogodzić! [ ... ] 

list do Aleksego Pleszczejewa, 13 listopada 1888, Moskwa 

[ ... ] Sawina chce grać mojego Niedźwiedzia - była u Suworina, wzięła mój 

adres i numer z Niedźwiedziem . W Moskwie wodewil ma szumne powo

dzenie, pójdzie i na prowincji. No i jak tu zgadnąć - na czym człowiek 

zyska, a na czym straci? [ ... ] 

list do Aleksego Suworin.a, 23 grudnia 1888, Jl;foskwa 

[ . .. ]Niedźwiedź ukaże się w drugim wydaniu. A Pan powiada, że nie jes

tem pierwszorzędnym dramaturgiem. [ . .. ] W przyszłości, gdy się wypi

szę, zajmę się wodewilami i będę z nich żył. Mam wrażenie, że mógłbym 

tego pisać ze sto sztuk rocznie. Tematy wodewilowe tryskają ze mnie, jak 

nafta ze źródeł w Baku. Czemu swojej działki naftowej nie mogę odstą

pić Szczegłowowi? [ ... ] 
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List do Iwana Leontiewa Szczeglowa, 121.'Wietnia 1889, Moskwa 

Dzień dobry Kapitani e! Moja matka powiedziała, że Letniskowy dom 

i Oświadczyny na pewno zrobią klapę, bo wystawia je pan trzynastego. 

Ja jednak j este m przekonany, że Pański geniusz reżys e rski pokona 

wszystkie przesądy i odniesie Pan tryumf. Ale, kochasiu, po co to papla

nie? Trąbi Pan o moich Oświadczynach codziennie, niemal od paździer

nika, we wszystkich gazetach! Po co? O rzeczach małych ni e wolno pisać 

dużo, trzeba zachować miarę i nie pozwalać swemu nazwisku migotać 

w prasie jak pęche rze w kałuży. [ ... ] 

List do Iwana Leontiewa Szczeglowa, 29 sierpnia 1889, Sum:y 

[ . . . ] Dowiedziałem się z listów, że Swobodin był niezrównany w Oświad

czynach v.rystawianych w Krasnym Siole; on i Warłamow z nędznej kome

dyjki uczynili v.rydarzenie: nawet car powiedział ponoć komplement pod 

moim adresem. Czekam teraz na Order Stanisława i nominację na 

członka Rady Państwa. [ . . . ] 

Antoni Czechow Listy 

wybór i red. Na ta li a lVlodze lews ka, 

przcl. i\' ata lia Galczyńska, Ałła Sarachanowa, 

1988 Wydawnictwo Literacki Kra kówe 
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PODŻAROW 
Takie to nasze życ i e ... Płakać się chce .. Pracujesz, tworzysz, i c i ągle 

myślisz - jakby to ulepszyć, no i co ... Z jednej strony - publiczność nie 

zawsze wykształcona, prymitywna, daję im dramat a lbo komedię, 

ale - czy im tego właśnie potrzeba?! Czy ona cokohviek z tego 

zrozumie .. ? Buda jarmarczna, oto co trzeba jej dawać! Po prostu zgroza. 

Kiedyś - aktor mówił nienaturalnym, grobowym głosem, grzmocił 

pięścią w stół, pod ziemię się zapada ł, a le za to, ile było w tym 

ekspresji . A teraz co? Teraz ma być jak w życ iu ... Patrzysz na scenę 

i widz isz ... tfu! Widzisz wycirusa jakiegoś ... filuta. Patałacha 

w podartych portkach, plotącego trzy po trzy. Byleby było jak w życiu! 

A czy tego nam potrzeba? Życia i tak mamy po dziurki w nosie, znasz je 

na pam i ęć, do znudzen ia, a odczuwasz potrzebę czegoś takiego ... 

czegoś takiego, żeby mróz poszedł po kościach. 

DOLSKA 

Boże,jak to boli. 

PODŻAROW 
Nic już więcej nie powiem .. . Pardon pour l'expression. 

Antoni Czechow 

Historia zakulisowa, fragment 
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Andrzej Domalik 
rezysena 

Reżyser teatralny i filmowy. Absolwent Wydziału Reżyserii łódzkiej 

PWSFTviT. Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetujagiel
lońskiego . 

Przez wiele lat związany z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, w któ

rym zrealizował m.in. Mewę A. Czechowa, Hamleta W. Shakespeare'a, 

Pokojówki]. Geneta orazRewiz:,ora M. Gogola. Reżyserował również m.in . 

w warszawskim Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hi.ibnera: Ożenek 

M. Gogola, Swidrygajlowa F. Dostojewskiego oraz Marię Calla,s. Lekcję śpiewu 
T. McNally'ego, w krakowskich Teatrze Słowackiego (m.in. Orkiestra 

„Titanic"C. Bojczewa) oraz Bagateli (m.in. Trzy siostry A. Czechowa, Wi?Ji<.eck 
G. Bi.ichnera). 

Ma na swoim koncie znakomite spektakle Teatru Telewizji: Płatonowa 

oraz Wiśniowy sad A. Czechowa, Dz:,ieci słońca M. Gorkiego czy Sonatę 

petersburską F. Dostojewskiego. 

Do jego najbardziej znanych filmów należą: Schodami w górę, schodami 

w dól, Nocne ptaki oraz Zygfryd. Za ten ostatni otrzymał wiele prestiżowych 

nagród m.in. w 1986 r. nagrodę za debiut reżyserski na Festiwalu Pol

skich Filmów Fabularnych w Gdyni (do 1986 w Gdańsku) oraz przyzna

waną przez PWSFTviT w Łodzi nagrodę Andrzeja Munka, a w 1987 r. 

Nagrodę Szefa Kinematografii w dziedzinie filmu fabularnego i Brązową 

Charybdę na Międzynarodov.rym Festiwalu Filmowym w Taorminie. 

Reżyser cieszącego się ogromną popularnością spektaklu Boska! 
P. Qui] tera granego od czterech łat w Teatrze Polonia. 
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Jagna Janicka 
scenografia i kostiumy 

Kostiumolog i scenograf. Absolwentka Wydziału Konsenvacji Malarstwa 

i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w To

runiu oraz Wydziału Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej ASP 

w Krakowie. 

Zaprojektowała scenografię i kostiumy cło kilkudziesięciu filmów, spek

takli teatralnych i telewizyjnych. Współpracowała z takimi reżyserami, 

jak: Krzysztof Zanussi (Życie jako śmiertelna choroba prz:,enosz:,ona drogą płciową, 
Suplement, Persona non grata), Peter Greenaway (Nightwatching),Jerzy Stuhr 

(Spis cudzołożnic), Robert Gliński (Matka swojej matki), Tadeusz Bradecki 

(m.in. Widma S. Moniuszki,Iwona, księżniczka Burgunda W. Gombrowicza, 

Marat/ Sade P. Weissa, Pirukownica M. Walczaka, Wiele hałasu o nic W. Sha

kespeara'a), Krzysztof Jasiński (Hamlet W. Shakespeara'a), Andrzej Do

malik (Ożenek M. Gogola, Pokojówki]. Geneta, Woyzeck G. Bi.ichnera), 

Barbara Sass (Trzy siostry A. Czechowa, Elektra Sofoklesa), Mariusz Grze

gorzek (Królowa aniolów).Jej kostiumy i scenografie można podziwiać na 

scenach Teatru Narodowego, Teatru im. Słowackiego i Teatru Starego 

w Krakowie, Teatru im. Jaracza w Łodzi, Teatru Powszechnego w War

szawie, Opery Śląskiej i innych 
Za kostiumy cło filmów: Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 
Persona non grata, Boże skrawki, Nightwatching, Rysa oraz Miasto z morza była 
nominowana cło Polskiej agrody Filmowej Orzeł. Laureatka nagrody 

teatralnej Ludwik za rok 2002 za najlepszą scenografię w Krakowie za 

spektakl Idiota w reżyserii Barbary Sass oraz nagrody za scenografię do 

Europa? Mikrodramaty na IV Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii 

Współczesnej w Zabrzu w roku 2004. 

31 



Katarzyna Łuszczyk 
światło 

Studiowała Wi edzę o Teatrze w Akademii Tea tralnej w Warszawie 

i Poloni s tykę na Uniwersytecie \!\la rszaws kim . Od 2002 roku j est stałym 

asystentem Krzysz tofa Warlikowskiego, m.in. przy spektak lach: Dybuk, 
Krum , Aniof'.y w Ame~1ce, (A)pollonia , Koniec i najnowszym Opowieści ąfrykmiskie 

według Szekspira. 

W spektaklach K. Warlikowskiego zajmuje się równi eż rea li zacją wideo. 

Podróżuj ąc z tymi spektaklami pracowała w ponad 40 teatrach na całym 

świecie . 

Jako reżyse r światła współpracowała m.in. z Przemysławe m Wojci esz

kiem(Dwąje biednych Rumun6w m6wiących po polsku D. Masłowski ej), Agatą 

Dudą-Gracz (Według Agafii M. Gogola, La Boheme G. Puccini ego, .. . rewo
lucyjna i Ojciec do tekstów r eżyse rki) , Redbad e m KJijnstrą (Ti·agedia 
Makbeta W. Shakespeare'a), Jackiem Orłowskim (Przypadek Iwana Iljic;:.a 
L. Tołstoj a) i Małgorzatą Bogaj cwską (Kotka na ro;:.pal011:J1m blas<_(ll1)1m dachu 
T Williamsa). 

Współpracowała również jako proj ektant oświet l e nia z Muzeum Powstania 

Warszawskiego przy spektaklach rocznicowych"" reż .: M. Grochowskiej, 

M. Libra,]. Klaty, przy cz terech edycjach Fes tiwalu Niewinni Czarodzieje 

oraz przy otwarci u Roku Zbigni ewa H e rbe rta w Tea trze Narodowym 

w Warszawi e. 

Ostatniąj ej pre mie rąj es t zrea li zowany"" Operze Krakowski ej Maf'.y Lord 
w reż.Janusza Szydłowskiego orazAniof'y w kolor;:.e w reż . Pawła Pass iniego. 

W przygo towaniu ma r eżyse ri ę świateł m.in. do Apokalipsy w rez. 

A. Dudy-Gracz i Kosmosu w reż . Renate J e tt. a stałe związana z 1owym 

Teatrem Krzysztofa Warlikowski ego. 
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Ignacy Gogolewski 

Aktor teatralny i filmowy. Abso lwent warszawski ej PWST Współpracował 

z warszawsk imi tea trami: Dramatycznym, Narodowym, \Nspółczesnym 

oraz Polskim. Pełnił funkcj ę dyrektora naczeln ego i artystycznego w teat

rach: Ś l ąs kim w Katowicach, im. J. Osterwy w Lublini e i Rozmaitośc i 
w Warszawi e. W ł atach 2005-2006 był prezese m ZASP. 

Do jego najważniejszych ról teatralnych należą: Gustaw-Konrad w Dziadach 
w reż . A. Bardiniego, Achill es w Achillesie i pannach w reż . K. Boro,,·skiego, 

tytułowa rola w Ma;:.epie w reż. R. Zavvistowskiego, Nero w Brytaniku w reż . 

W. Laskowskiej, Zygmunt August w Kronikach Kr6lewskich w reż . L. Rene, 

Tartuffe w Świętos;:.ku w reż . W. Skarucha, Rej ent w Zemście w r eż .]. Świ
derski ego (w Lublini e) i w reż . A. Łapickiego (w Warszawie), Przybysz 

w Szc::.ęśliwym wydar;:.eniu w reż. K. Dejmka, Stanisław August Poniatowski 

w Popołudniu kochanków w reż. J. Bra tkowskiego, On w Kr::.eslach w reż . 

M. Prusa, Hrabia Szarm w Operetce w reż .]. Grzegorzews ki ego, Konred 

w Żar;:.e w re ż. E. Wojtaszka, La urenty w Na czworakach w reż. K. Kutza, 

Kardynał fazanin w Diable w purpurze w reż. R. Szejda. W Teatrze Tele

wizji zagrał m.in. w: Cydzie w reż. L. Rene, Ma;:.epie w reż . G. Holoubka, 

Granicy w reż . J. Warmińskiego, Portrecie Doriana Graya w r eż. J. Gruzy, 

Horsztyńskim w reż. Z. Zapasi ewicza, Braciach Karama;:.ow w r eż . J. Kra

sowskiego i Kąpielisku Ostr6w w reż. M. Engl erta i Rosyjskich konfiturach 

w reż . K.Jandy. Ma w swym dorobku wiele ról filmowych, m.in.: w Samo
tności we dwoj e i w Romantycznych w reż. S. Różewi cza, J.1'.ystrzale i Hrabinie 
Cosel w reż .]. Antczaka, Ur::.ędzie w reż .]. Maj ewskiego. Zagrał t eż tytu

łowego Bolesława Śmiałego w obrazie W. L es iewicza. Wie lką popular

ność przyniosła mu rola Antka Boryny w e kranizacji Chlop6w, w r eż. 

J. Rybkowski ego. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orde ru Odro

dze nia Polski „za wybitn e zasług i w pracy artystycz nej , za osiągni<;cia 

w działalności na rzecz rozwoju kultury". Laureat wie lu pres ti żowych na

gród, m.in. Nagrody im. Zelwe rowicza, Nagrody im Boya i Splendoru 

Splendorów. 
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J est a uto rem k s i ąże k Ws;;ysryjesteśmy aktorami .. . oraz Od Gustawa-Konrada 

do ... Antka Boomy. 
W Teatrze Poloni a zagra ł ro l ę O nufrego C ia putki ewicza w Grubych 

rybach M. Bału ckiego w reż . K.Ja ndy. 

Krystyna Janda 

Aktorka, reżyse rk a, auto rka k s i ąże k i fe lie tonów. Absolwentka Pań s two

wej Wyższej Sz koły Teat ra ln ej w Wa rszawie. Na sce ni e zade biutowała 

w 1976 r. w warszawskim Teatrze Ateneum rolą Anieli w Ślubach panieii
skich w reż .]. Świd e rs ki ego, i j ednocześni e w Teatrze Małym ro l ą Doriana 

Graya w szt uce Osbo rne'a. J eszcze j ako st ud entk a wys t ąpiła w lege n

da rnym spe ktaklu telewizyjnym Trzy siostry Czechowa w reż . A. Bardi

ni ego. Zagra ła Maszę. W filmi e zade biu towała w Człowieku z marmuru 

w reż. A. Wajdy. Zagrała blisko 80 ról filmowych w Polsce i za gra ni cą, 

z któ rych najwi ę kszą okaza ła s i ę kreacja w Przesluchaniu w reż. R. Bugaj 

ski ego, za k tórą ot rzyma ła n agrodę d la najlepszej a kto rki na Fes tiwalu 

Filmowym w Cannes. 

Od ponad 1 O la t reżyse ruj e dla tea tru i dla telewizji . Ma na swoim koncie 

reżyser ię filmu fa bularnego Pestka, według kultowej powi eśc i o miłośc i a u

torstwa Anki Kowalski ej . w tea trze występuj e od 30 ł at. Przez I 1 la t była 

ak torką warszawskiego Teatru Ate neum, a późn i ej , przez 16 la t, Teatru 

Powszechnego w Wa rszawi e. Zagra ł a t a kże wiele ró l i wyreżyserował a 

kilkan aśc i e spektakli "" Teatrze Telewizji. W 2005 r. o tworzyła a utorski 

Teatr Polonia prowadzony przez Fundację Krystyny J a ndy Na Rzecz Kul

tury. W roku 2006 otrzym a ł a Eu rop ejs k ą Nagrod ę Mediów Meda ill e 

Cha rł e magn e. Wyb ra na do grona najwybi tni ej szych a ktorów polskich 

XX wieku przez czytelników „Poli tyki". W 2007r. nagrodzona Złot ą Kaczką 

w ka tegorii ajł e psza Aktork a os ta tni ego 50-Iecia kinema tografii pol

ski ej, a w 2009 dwiema Złotymi Kaczka mi w kategorii : Najlepsza Aktorka 
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sezonu 2008/2009 oraz Najlepsza Aktorka Filmów Historyczno-Kostiu

mowych z okazji !OO-lecia Polskiego Kina. Odznaczona m.in. Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i oraz Krzyżem Komandorskim 

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 20 I O r. Fundacja 

Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury otworzyła nową scenę, Och-teatr w daw

nym kinie Ochota. Weekend z R. był trzecim, po Wassie Zeleznowej i Bialej 

bluzce, tytuł z udziałem Krystyny Jandy wyprodukovvany w Och-teatrze. 

Jerzy Stuhr 

Aktor teatra lny i filmowy, reżyser. Wykładowca w krakovvskiej PWST. 

W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor tej uczelni. Od 1998 roku członek 

Europejskiej Akademii Filmowej. Ukończył Wydział Aktorski PWST 

w Krakowie oraz polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Przez wiele lat związany ze Starym Teatrem w Krakowie, w którym za

grał znakomite role w spektaklach K. Swinarskiego (Dziady A. Mickie

wicza), J. Jarockiego (m.in. Proces F. Kafki, Wiśniowy sad A. Czechowa, 

Sen o bez:grzesznej S. Zeromskiego), A. Wajdy (m.in. Noc listopadowa S. Wys

piańskiego, Emigranci S. Mrożka, Tragiczna historia Hamleta księcia Danii 

W. Shakespeare'a, Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego, Zemsta A. Fredry), 

J. Grzegorzewskiego (Wesele S. Wyspiańskiego, Tak zwana ludzkość w obłę

dzie J. Grzegorzewskiego, Dziesięć portretów z Czajką w tle A. Czechowa). 

Stworzył niezapomniane kreacje w najlepszych polskich filmach Wodzireju 
w reż. F. Falka, Amatorze oraz Trzech kolorach. Bialym w reż. K. Kieślowskiego, 

Seksmisji oraz Kilerze w reż.J. Machulskiego. 

\tVyreżyserował kilkanaście spektakli teatra lnych, teatrów telewizji oraz 

filmów (m.in. Historie miłosne, 'Ijdzień z zycia mężczyzny, Duże zwierzę oraz 

Pogoda na jutro) . Za swoje obrazy filmowe otrzymał wiele prestiżowych na

gród w tym „Złote Lwy" na FPFF w Gdyni (do 1986 r. Gdańsk), nagrody 

FIPRESCI, ANICA Flash, OCIC na MFF w Wenecji, Nagrodę Publicz-
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ności na MFF w Denver, czy Grand Prix oraz Nagrodę SpecjalnaJury na 

MFF "Złoty Rycerz" w Moskwie. Jest laureatem „Złotych Kaczek" dla 

Najlepszego Aktora 50-lecia oraz dla Aktora Komediowego !OO-lecia, 

Nagrody Specjalnej dla Polskiego Artysty za Całokształt Twórczości Fil

mowej, przyznanej na XV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów 

Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage" w Łodzi, Za swoje osiągnięcia 

w pracy artystycznej został odznaczony m.in . Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria 

Artis. 

Jest autorem książek Stuhrowie. Historie rodzinne. oraz Sercowa Choroba, czyli 

Moje Życie w Sztuce. 
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