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Breve cronologia da vida e da obra de
Anton Pávlovitch Tchekhov



1860   Nasce em Taganrog, cidade portuária no sul da Rússia.

1869  Ingressa no ginásio.  

1876  O pai vai à falência e a família muda-se para Moscou. Tchekhov permanece em Taganrog para 
concluir os estudos. Dá aulas  particulares para se sustentar.

1879  Conclui o curso ginasial. Reúne-se à família, em  Moscou, e ingressa na 
Faculdade de Medicina.

1879 Começa a publicar contos curtos em jornais e revistas. Sustenta a família, que se 
encontra em di�ícil situação �inanceira.



1883 Publica o conto “Pamonha”.

1884 Forma-se em medicina e começa a exercer a pro�issão.

1884-85 Aparecem os primeiros sinais da tuberculose que o levará à morte.

1886 Publica o conto “Angústia”.

1887 Recebe o Prêmio Púchkin de literatura.

1889 O irmão Nikolai morre de tuberculose.



1890  Viaja à colônia penal de Sacalina, onde entrevista colonos, presos e  funcionários públicos e recolhe 
informações sobre as condições de vida, o clima, faz o recenseamento da população

1891 Viaja ao exterior: Viena, Veneza, Roma, Paris...

1892 Adquire uma propriedade rural nos arredores de Moscou, onde passa a viver com a família. Presta 
assistência, inclusive médica, à população local.  Escreve o conto “Enfermaria n. 6”.

1893-94 Publica Ilha Sacalina e a novela Minha vida. Por causa do agravamento da 
tuberculose, viaja para o sul da Rússia e depois para o exterior.

1895  Escreve a peça “A Gaivota”. Visita Liev Nikoláievitch Tolstói em Iásnaia Poliana.



1896  A estreia de “A Gaivota” é um grande fracasso. Escreve a novela Três anos. 

1897 Publica a novela Os Mujiques.

1898 Morre o pai de Tchekhov. “A gaivota” é encenada em Moscou com grande êxito.

1899 Muda-se com a família para Ialta. Publica o conto “A  Dama do Cachorrinho”.

1900 Escreve a peça “Três irmãs”. 



1904 Viaja para o exterior, segundo o próprio escritor, não para se tratar, mas para morrer.
Morre em Badenweiler, na Alemanha.

1902 Escreve a peça “O jardim das cerejeiras”. 

1904  A peça “O Jardim das Cerejeiras” estreia em Moscou.

1901  Viaja para o exterior. Casa-se com a atriz Olga Knipper.  Visita Tolstói na Crimeia. 
A peça “Três Irmãs”estreia em Moscou.


