




w 2010 roku przypadają dwie daty - 150 
rocznica urodzin Antoniego Czechowa i 100 rocznica 
zgonu Lwa Tołstoj a . Opracowując koncepcję ekspozy
cji, pracownicy muzealni postan owili p orównać życi e 
i twórczość dwóch pisarzy, któ rzy na wiele lat naprzód 
zadecydowali o kształtach literatury nie tylko rosyj
skiej , lecz również światowej. 
Między tymi dwoma złożo nymi osobowościami stosun
ki także były złożone . Antoni Czechow uwi elbiał ge
niusza Lwa Tołstoj a , traktując go także jako niezap rze
czalny autorytet moralny. Zna na jest jego wypowi edź: 
"Dopóki żyje ten sta rzec, można mieć spokój o Rosj ę ". 

Tołstoj, ze swej strony, uważnie śledził rozwój talentu 
młod szego ko legi po pió rze. Tym nie mniej, Tołstoj od
móv,~ł Czech owowi, ki edy ubiegał si ę on o rękę jednej 
z jego trzynastu có rek. W życiu pisarze spotkali się tyl
ko dziesięć razy. W naszej ekspozycji są zdjęcia, które 
utrwaliły ich spotkania . Myś lę, że eksponaty pomogą 
zwiedzającym w lepszym zrozumieniu myśli i uczuć 
tych ludzi, ich percepcji świata, wartości rodzinnych. 

(Swietłana Blinowa, kuratorka wystawy otwartej 
w lipcu 2009 r. pt. „ Tołstoj i Czechow - Czechow 

i Tołstoj" w Tule, w galen"i „Jasnaja Polana") 

Pierwszym, który n azwał Czechowa wielkim 
pisarzem nie tylko rosyjskiego, ale i światowego fo r
matu, był Lew Tołstoj . Miało t o miejsce sto Lat temu, 
gdy do Rosji d otarła wi adomość o ś mierci Czechowa. 
Za życi a był znany, sza nowany, popularny - ale nie 
znakomity. I tu zabrzmi ały słowa Tołstoja : „Czechow 
stworzył nowe, według mnie zu pełni e nieznane światu 
formy pisania , których nigdzie jeszcze nie s potkałem . 

Od rzucając jakąkolwi ek fałszywą s kromność, twierdzę 
że pod względem techniki Czechow zdecydowanie 
mnie przewyższa." 
Wtedy do słów Tołstoja odniesiono się sceptycznie, 
wielu wydało si ę, że stary hrabia ocenił go wyżej niż 
na to zasłu guj e. Po upływie stu lat okazało się, że au
tor Anny Ka reniny mi ał da r przewidywania. Dziś w Rosji 
Czechow jako pisarz stoi w jednym rzędzi e z wielkimi 
klasykami - Puszkinem, Gogolem , Dostojewskim , Toł
stojem . A obok Szekspira zajmuje n ajwyższą pozycję 

na li ście n ajwiększych twórców światowego teatru . 
(Anatolij Korolow, tłum . Dan"usz Gancarz, 

Dziennik Polski, 16 lipca 2004) 

lidia chrza nówna i anna konieczna 

MI RO GAVRAN (ur. 1961) 
Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych pi
sarzy chorwackich. W 1999 roku został uznany za 
najlepszego dramatopisarza Europy Środkowej i na
grodzony międzynarodową nagrodą „Central Europe
an Time", przyznawaną przez międzynarodowe jury 
w Budapeszcie. 
W roku 2003 
otrzymał presti
żową Eu ropian 
Circle Awa rd w 
dziedzinie kultu
ry. Jego utwory 
p rzetłu ma czo no 

na kilka naści e 

języków. Jest 
też pi erwszym 
chorwackim au
torem gra nym w 
Stanach Zjed no
czonych. 
Gavran studio-
wał dramaturgię w Akademii Teatru, Filmu i Te lewizji 
w Zagrzebiu, a następn ie pracował w teatrze, naj pierw 
jako dramaturg, a potem jako dyrekto r artystyczny. 
W latach 1990-92 ki erował własnym projektem „Współ

czesny Dramat Chorwacki", redagowałta kże serię „Bi
blioteka Dramatu". Od 1990 roku prowadzi szkołę kre
atywnego pisania dra matu i prozy. W 1995 roku założył 
w Zag rzebiu Teatr Epilog , którego jest stałym drama
topisa rzem. Reżyserował także własne sztuki . 
Gavra n n api sał ki lka powieś ci dla do rosłych i młodzi e

ży, słuchowi sk radiowych i scenariuszy filmowych , ale 
jego główny dorobek stan owią sztu ki teatralne: An
tygona Kreona, Szekspir i Elżb ieta (autor przedstawia 
na kanwie miłości pisarza i królowej skomplikowa ne 
zwi ązki między światem teatru i światem polityki ), Cze
chow Tołstojowi powiedział ,,żegnam ", Mąż mojej żony 
(komedia pokazująca przypadek bigamii i za bawnej 
rywalizacji dwóch mężów jednej żony) oraz Wszystko 
o kobietach (trzy aktorki w pięciu rolach splataj ą ze 
sobą pięć historii z życia pięciu różnych kobiet. Sztuka 
pokazuje różne oblicza życia kobiet: miłość, przyjaźń, 
karierę; problemy rodzinne i zawodowe; świat uczuć 
i relacji od dzieciństwa aż po starość). 



LEW TOŁSTOJ hrabia 
(ur. 9 września 1828 w Jasnej Polanie - mająt

ku rodowym Tołstojów; zm. 20 listopada 1910 
na stacyjce Astapowo) - rosyjski powieściopi
sarz, dramaturg, krytyk literacki, anarchista 
i myśliciel. Jeden z najwybitniejszych przed
stawicieli realizmu w literaturze europejskiej. 
Pochodził z rodziny szlacheckiej z tytułem 
hrabiowskim. Matkę utracił w wieku niemow
lęcym, ojca, gdy miał lat 9. Na Uniwersytecie 
Kazańskim rozpoczął orientalistykę i prawo, 
studiów nie ukończył. W 1852 r. Tołstoj zacią
gnął się do wojska, w czasie wojny krymskiej 
walczył na Bałkanach oraz w oblężonym Sewa
stopolu. Po wojnie w 1856 roku zrezygnował 
ze służby wojskowej, mieszkając na przemian 
w Petersburgu i Moskwie. 
Podróżował po Europie Zachodniej , od 1861 
osiadł w Jasnej Polanie. W roku 1862 r. oże
nił się z Zofią Bers (córką lekarza), poświęcił 
się wyłącznie rodzinie, obowiązkom i gospo
darstwu wiejskiemu oraz swej twórczości. 

W 1869 r.założył w Jasnej Polanie szkołę dla 
dzieci, wydawał periodyk pedagogiczny. 
Pod koniec lat siedemdziesiątych kształtują 

się jego pog lądy na tle przeciwieństwa mi ędzy 

życiem a nauką Chrystusa, odrzuca wszelką 

przemoc (w tym państwo i Kościół, głosi hasło 

„niesprzeciwiania się złu złem"), głosi powrót 
do natury (tylko praca chłopska jest bogoboj
na, ziemia i rola należą do wszyst kich) , czyn ną 
miłość bliźniego , odrzuca wszelkie zdobycze 
cywi lizacji, jako dostępne tylko niektórym, 
występuje przeciw sztuce uprawianej z potrze
by estetycznej; popada w zatarg z rządem (za
kaz rozpowszech niania jego pism) i z Cerkwią 
(został ekskomunikowany i wydalony z niej 
w 1901). W tym czasie nominowany był do Li
terackiej Nagrody Nobla (mówiono o nim jako 
o najważniejszym kandydacie), której osta
tecznie nie otrzymał. 
Pod koniec życia popadł w konflikt z rodziną 
z powodów majątkowych, chciał rozdać mają
tek ubogim. Niekonsekwencja pisarza i opór 
rodziny uniemożliwiły realizację zamierzeń . Do 

aktu desperacji doprowadziła Tołstoja chęć oczyszcze
nia się z zarzutów, że głosząc ubóstwo otacza się zbyt
kiem. Jesienią 1910 zachorował na zapalenie płuc, co 
stało się bezpośrednią przyczyną jego śmie rci. 

Wielkością hrabiego Toł

stoja jako pisa rza i człowie

ka jest nieugięte dążenie 
do prawdy bezwzględnie 

stosowanej w życi u, oraz 
niezwykła siła twórcza, 
łącząca obiektywną ob
serwację rzeczywistości 

z postawą własnego poglą
du na świat. 
Debiutował trylogią auto
biograficzną: Dzieciństwo 

(1852), Lata chłopięce 

(1852) orazMłodość(1855-

1857). Udział pisarza 
w wojnie krymskiej 1853-
1856 zna lazł wyraz w cyklu 
reportaży Opowiadania se
wastopolskie (1855-1856). 
W Jasnej Pola nie powsta
ła powieść Wojna i pokój 
(1863-1869) - wielka epo
peja zawierająca panora
mę życia Rosji w burzliwym 
okresie 1805-1820. W 1872 
ukazała się powieść Jeniec 
kaukaski o nowatorski m, 
dynamicznym wątku fabu
larnym. Lata 1873-1877 
pisarz poświęcił pracy nad 
głośną powieścią społecz

no-obyczajową Anna Kare
nina. 
Pasją demaskowania obłu
dy społecznej nacechowa ne 
są m.in. dramaty: Ciemna 
potęga, Żywy trup , a także 
opowiadania: Śmierć Iwana 
Iljicza (1886), Sonata Kreutzerowska (1891) . 
Uchodził za najwyższy autorytet moralny w Rosji na 
przełomie XIX-XX w. Jego twórczość wywarła olbrzymi 
wpływ na literaturę światową XX w. 

ryszard malinowski 
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ANTON PAWŁOWICZ CZECHOW (ur. 29 stycznia 1860 
w Taganrogu, zm. 15 li pca 1904 w Bad enweiler, Niem cy) - rosyjski nowelista i dramatopisarz . 
Pochod ził z ni eza możnej rodzi ny ku pieckiej . U rodzi ł s i ę w Taga nrog u, mi eście położonym nad 
Morzem Azowskim . Po u ko ńcze niu gim nazjum w mi eści e rodzinnym ud ał się na studia medyczne 
do Moskwy, któ re uko ń czył w 1884. Jed nak zawód lekarza zu pełni e go nie poci ągał. Już jako stu
dent medycyny pub likował utwory humorystyczne i satyryczne: Śmierć urzędn ika (1883), Kame
leon (1884), łączące li ryzm z i roni ą . Pi sał na ogół krótkie utwory, gdyż jak sa m twierdził „sztu ka 
pisania jest sztu ką skracania , a zwi ęzłość jest siostrą ta lentu". 

Główn a część jego doro bku powsta
ła w dług i m okresie prowadzenia 
pra ktyki leka rskiej , zanim jeszcze 
jego dzieła p rzebiły si ę do szerszej 
pub li czn ości. Jego nowele były pu
bli kowane w tym czasie, ale ci eszyły 

si ę niezbyt d użym zainteresowaniem 
czytelników, zaś jego skomplikowa
nych i trudnych do adaptacji sztuk 
nikt nie chciał wystawiać. 
Teatrem interes ował się od mło

dzieńczych lat , kiedy to jako gim na
zjali sta ch arakteryzował się, by go 
wpuszczono na spektakle teatru za
wodowego, zabronione dla młodzie
ży szkolnej. Przez całe życi e pi sał 

felietony teatralne oraz opowiada
nia z życi a rosyjskiej sceny. Jego pierwsza sztu ka, jednoaktówka Płatonow, została wystawiona 
w Moskwie, w 1881 r. i spotkała si ę z całkowitym niezrozumieniem widowni i krytyków. Wartość 
jego sztuk od krył dopiero Konstanty Stanisławski, słyn ny twórca MC hAT-u, który p rem i erą Mewy 
(1898) przyczynił się do rozgłosu Czechowa . Trzy ko lejne sztuki pisane na zamówienie MChaT-u 
(Wujaszek Wania, Trzy siostry, Wiśniowy sad) cieszyły się podobną popu larnością, co Mewa i są 
one do dzisiaj najbardziej zna nymi utworami Czech owa . 
Duet Stanisławski-Czechow na przełomie XIX i XX w. praktycznie zdominowała działaln ość MChA
T-u. Obaj się świetnie rozumieli i wspólnie stworzyli podwaliny naturalizmu w teatrze, znacznie 
wyprzedzając swoją epokę. Istotą tego teatru było zerwa nie ze sztucznymi konwencjami gry ak
torskiej i zachowywanie się na scenie w możli wie jak najbardziej natura lny sposób. W 1901 r. 
Czechow poślubił Olgę Knipper, ulubioną aktorkę Stanisławskiego, która grała większość pierw
szoplanowych ról kobiecych w sztukach Czechowa. 
Chorował na gruźlicę, jednak pomimo choroby udał się w morderczą podróż na wyspę zesłańców, 
by zebrać materiały do książki o katorżnikach (Sachalin). Na zachodzie jego sztuki rozpropago
wał A.S. Suworin, zamożny właścici el prawicowego dziennika „Nowoje Wriemia", który za własne 
pieniądze drukował i wystawiał dzieła Czechowa w Paryżu i Londynie, oraz fina nsował i organi
zował podróże Czechowa po Europie zachodniej. 
Czechow zmarł 15 lipca 1904 r. na skutek wyniszczenia gruźlicą . Pochowano go z honorami na 
Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. Do dziś jego książki są w zestawie lektur, należą do pod
stawowego kanonu literatury światowej. 



Spektakl klasyczny, mam nadzieję 
- w najlepszym tego słowa znaczeniu 
Rozmowa z Małgorzatą Siudą, 
reżyserem sztuki Czechow Tołstojow; pow;edzfoł „żegnam" 

MAŁGORZATA SIUDA - bielszcza nka, abso l
wentka Wydziału Reżyserii warszawskiej Aka
demii Teatralnej , studiowała na roku ws pólnie 
z Bogda nem Ko kotkiem , kierownikiem arty
stycznym Sceny Polskiej . Wcześniej u ko ń czyła 
studia kulturoznawcze ze specjalizacją antro
pologiczną na Uniwersytecie Ś ląskim w Kato
wicach. 

Masz na swojm konde k;lka dekowych reaU
zacjj teatralnych. 
De biutowałam po lską p raprem i erą Czaszki 
z Coonemary Marti na McDonagha w Teat rze 
Lubuskim w Zie lonej Gó rze, przedstawienie to 
s potkało się z pozytywnym przyjęciem, tak ze 
strony pu bliczności, jak i krytyki. Późni ej zre
alizowałam Obłąkany czyli upadek III Rzeszy 
Herberta Bergera , również w tym samym te
atrze. Była to duża inscenizacja , wieloosobo
wy zespół, kontrowersyj ny spektakl, przyjęty 
przez niektórych z zachwytem , przez innych 
ze złości ą niezwykłą . Z ciekawostek teatra l
nych polsko-czeskich: Miała m to szczęście, że 
przy okazji wydania w Polsce dramatów Pavla 
Kohouta odbyła się w mojej reżyserii „próba 
czytana" w teatrze Collegium Nobilium. Wzię li 

w niej udział najwięksi polskiego teatru i kina 
Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłłowicz, Olgierd 
Łukaszewicz. Miałam również okazję insce
nizować w Fabryce Trzciny „próbę czytaną" 
Szwedzkiego stołu Davida Drabka. Mieszkałam 
i pracowałam w swoim życiu w różnych miej
scach, wykonując różne zajęcia, niekoniecz
nie związane z zawodem. Przez dłuższy czas 
mieszkałam we Francji. Jestem pasjonatem 
kina. 
Czy zakochanje w k;nje jakoś rzutuje 
na pracę w teatrze? 

Nie. To są jednak dwa różne światy, ale mam 
nadzi eję, że kiedyś moja miłość do fi lm u za
owocuje na ekra nie. Chociaż ... jako scenograf 
debiutuje przy okazji naszej realizacji Robert 
Mleczko, mój wieloletni przyjaciel, świetny 

polski operator. Mi ał on już kontakt zawodo
wy z teatrem, współtworzył wideoin stalacj ę 

w spektaklu Krystiana Lupy, ale jako twórca 
przestrzeni teatralnej pracuje po raz pierwszy. 
Wspomnę również o autorze muzyki do Czechow 
Tołstojowi powiedział „żegnam", jest ni m Zby
szek Siwek, osoba ogólnie znana i ceniona. 
Czy obecna praca z tekstem Mfro Gavrana 
jest twojm pjerwszy kontaktem ze sztukom; 
tego dramatopjsarza? 
Czytałam wcześniej jego teksty, nato miast 
w pracy teatralnej jest to pierwszy ko ntakt. 
Co wynjkało z lektury tekstów, które czyta
łaś? 

Są to inteligentne teksty, autor ma świado
mość teatru, co jest bardzo ważne . Teksty są 
napisane sprawnie, co jest ich ogrom n ą zale
tą. Gavran jest fachowcem , i nie bez powodu 
jest uznanym dramatopisarzem. 
Czy k;edy Scena Polska zaproponowała d 
reżyserię sztuk; Czechow Tołstojowi powie
dział „żegnam", nje mfołaś wątpUwośd? 

Niejestto do końca mój najukochań szy rodzaj 
teatru. Cenię k lasykę, teatr oparty na tek
stach, dotykających tajemnicy. Ale jest jeden 
Szekspir, jeden Eurypides. Natomiast oprócz 
nich są ludzie, którzy dążą do tego, by stać się 
wielkimi. A to „stawanie się" w przypadku Ga
vrana jest ciekawe. Powiedziałabym, że są to 
dobrze napisane, ciekawe teksty. 
W sztuce Gavrana od era my s;ę jednak 
o klasykę, bo przedeż mowa jest o Czecho
me; Tołstoju. 

Zanim przystąpiłam do realizacji tekstu, prze
prowadziłam szczegółowe badania nad jedną 
i drugą posta cią. Oczywiście twórczość obu pi
sarzy była mi znana. Czechowa z racji zaintere
sowania teatrem, Tołstoja z miłości do wielkiej 
literatury rosyjskiej. Natomiast moja wiedza 
na temat ich postaci, życiorysów była wiedzą 
ogólną, fragmentaryczną. 

Mfro Gavran, posługując s;ę przykładem 
małżeństw Tołstoja ; Czechowa, móm o spra
wach ogólnoludzk;ch, maluje portret współ
czesnego człomeka, zagub fonego w chaosje 
sprzecznych emocjj, pragnjeń, poszukujące
go celu ; sensu żyda. Ile jest w sztuce praw
dy Mstorycznej, a Ue ftkcjj Uterack;ej? 
Gavran nadał ich spot kaniu własny ogląd arty
styczny. Kiedy Czechow spotkał się z Tołstojem 
wygląd ało to troszeczkę inaczej, nazwałabym 
to artystyczną interpretacją ich życiorysów 

i temperamentów, które zostały uteatralnione 
dla potrzeb tekstu i teatru. Oczywiście tylko po 
to, by były bardziej interesujące dla widzów. 
W tym tekś cie zainteresowało mnie przeciw
stawienie sobie dwóch różnych światopoglą-

dów. Te dwie pary małże ń s ki e reprezentuj ą 

dwa odmienne sposoby pod ej ścia do małże ń 

stwa, świata, twó rczości, nawet do sposobów 
komuni kowa nia s i ę. Na tym kontraś ci e zbudo
wany jest tekst i cały nasz spektak l. 
Jak układa s;ę współpraca z aktoram;? 
Moim zdaniem, dobrze zrobiona obsada to jed
na z najważniejszych rzeczy przy podejmowa
niu decyzji o realizacji przedstawienia. Znała m 
już wcześniej akto rów, z którymi teraz p racuj ę, 
oczywiście poza Mateuszem Wądrzykiem, któ
ry występ uje gościnnie. Widziałam ich wie
lokrotnie na scenie, poni eważ przyj eżdża m 

od ładnych paru lat na spektak le Sceny Pol
skiej. Dokonania sceniczne osób, które g rają 
u mnie w spektaklu , znam i bardzo cenię. U kło n 

w stronę moich aktorów, bo jest to sztuka t rud
na, t ak zwany kon cert na czterech aktorów. 
Doceniam ich ogromną pracę i se rce, które 
w to włożyli i mam nadzieję, że będzie to widać. 
Myślę, że nasze przedstawienie jest klasycznie 
zrealizowanym spektaklem w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. 

Rozm awiała JOANNA WANIA 
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