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Lew Nikołajewicz Tołstoj 
Urodził się 9 września 1828 

roku w Jasnej Polanie w rodzinie 
hrabiowskiej jako piąte dziecko 
starzejących się już rodziców. 
Był wychowywany głównie przez 
guwernerów i swoje ciotki, gdyż 
mając półtora roku został osierocony 
przez matkę, a w siedem lat później 
również przez ojca. W wieku 
szesnastu lat rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Kazańskim, najpierw 
studiował or i entalistykę , a następnie 
prawo, jednak po trzech latach 
porzucił uniwersytecką edukację i wrócił do Jasnej Polany, gdzie oddal 
się samodzielnym studiom filozoficznym i prawniczym. Pod wpływem idei 
Jeana-Jacques'a Rousseau otworzył szkolę dla wiejskich dzieci, w której 
był nauczycielem, co jakiś czas odwiedzał również Moskwę i Petersburg, 
gdzie z kolei pasjami oddawał się hazardowi, życiu towarzyskiemu 
wyższych sfer, a także składał wizyty w domach publicznych. Wszystkie 
swoje młodzieńcze przygody i związane z nimi poczucie winy opisał 
w powstających wówczas pamiętnikach . 

W roku 1851 zaciągnął się do wojska, wziął udział najpierw 
w wojnie kaukaskiej, a następnie krymskiej, jednak nie został 
zapamiętany jako wzorowy żołnierz. Niechętnie , żeby nie powiedzieć 
wręcz ostentacyjnie nie słuchał się przełożonych, a poza tym już wtedy 
ba rdziej od służby wojskowej interesowała go literatura. Niestety okres 
ten to również bardzo czynna kontynuacja jego zainteresowań hazardem, 
która skończyła się roztrwonien iem znacznej części rodzinnego majątku . 

W roku 1852, podczas odbywania służby wojskowej, wydal pierwsze 



opowiadanie z cyklu trylogia autobiograficzna, pt. Dzieciństwo, w dwa 
lata później Lata chłopięce i wreszcie w roku 1857 Młodość. W roku 1956 
zwolnił się z wojska i rok później ruszył w podróż po Europie Zachodniej. 
Pierwszą z dwóch, jakie odbył w tamtym czasie. Podczas nich odwiedził 
Paryż, Brukselę, Wiochy i Szwajcarię, gdzie m.in. spotykał się z pisarzami 
i intelektualistami, których cenił i czytał (był wśród nich również Joachim 
Lelewel]. Na początku lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku 
po zniesieniu pańszczyzny w Rosji rozbudował swój prywatny system 
szkolnictwa, założył. kilka nowych szkól dla wiejskich dzieci, sam również 
w nich nauczał i pisał podręczniki dla dzieci, a nawet wydawał periodyk 
pedagogiczny „Jasna Polana". 

W roku 1862 wziął ślub z osiemnastoletnią wówczas córką moskiewskiego 
lekarza Zofią Andiejewną Bers i zamieszkał z nią w Jasnej Polanie. Przez 
najbliższych piętnaście lat Tołstoj zajmował się swoją rodziną, nauczaniem 
w szkołach, gospodarstwem, ale przede wszystkim literaturą . W tym czasie 
napisał dwa swoje największe dzieła: Wojnę i pokój (1863 -1869) oraz Annę 
Kareninę {1873-1877). Jednak czas największej literackiej świetności 
okazał się również czasem wielkiej przemiany. Po napisaniu Annv Koreninv 
Tołstoj postanowił zerwać z literaturą, a za granicą wydal wyznanie nowej 
wiary pt. Spowiedź. Zerwał tym samym z rosyjską Cerkwią, która na skutek 
tego dwadzieścia lat później ekskomunikowała go. Do dziś Tołstoj nie jest 
uznawany przez rosyjską Cerkiew. 

Ostatnie trzydzieści lat życia Tołstoja to próba życia zgodnie z wyznawaną 
przez siebie nauką {niesprzeciwianie się złu silą, rezygnacja z własności, 
a także wszelkich przyjemności, praca na roli), czemu częściowo stanęła 
na przeszkodzie jego żona Zofia Andriejewna, a częściowo także sam 
pisarz, który mimo wszystko lubił przypisane swojemu stanowi wygody. 
Dość powiedzieć, że choć chodził na co dzień w chłopskich koszulach 
to higienicznie zmieniał je każdego dnia, w szafie miał ich kilkadziesiąt, 
zawsze leżały na pólkach poprzekładane płatkami róż {do zapachu 
róż pisarz był bardzo przywiązany). Tołstoj miał z żoną ośmioro dzieci 
(pozostałych pięcioro zmarło], mimo to pod koniec życia postanowił rozdać 
cały swój majątek chłopom. Dlatego między innymi ostatnie trzydzieści 

lat życia Tołstoja to również bardzo burzliwy okres małżeńskiego pożycia. 
Tołstoj chciał się zrzec nie tylko majątku, ale także wszystkich należności 
za wydawane utwory. Apogeum konfliktu z żoną znalazło miejsce 
w listopadzie 1910 roku. Tołstoj po przyłapaniu żony na potajemnym 
przeglądaniu jego prywatnych zapisków postanowił uciec z domu, w czym 
pomógł mu jeden z jego przyjaciół i jedna z córek. I pewnie wyprawa 
ta powiodłaby się, gdyby Tołstoj nie uparł się jechać w pociągu trzecią 
klasą - tak jak chłopi. Skutkiem tej decyzji było zapalenie płuc, dlatego 
osiemdziesięciodwuletni wówczas Tołstoj musiał przerwać podróż na stacji 
Astapowo. Dróżnik stacji rozponawszy w osobie nieznajomego słynnego 
pisarza Lwa Tołstoja odstąpił mu swoje mieszkanie, a sam wraz z rodziną 
wyniósł się z domu. Niestety poświęcenie dróżnika nie zdało się na nic 
- 20 listopada 1910 roku o szóstej nad ranem ciężko chory pisarz zmarł na 
stacji, która dziś nazywa się, jakżeby inaczej: Lew Tołstoj. Pisarz już przez 
żyjących uważany był za sumienie narodu, a wyklęcie go przez Cerkiew 
i nieuznawanie jego twórczości przez cara, tylko dodało mu sławy. Dość 
wspomnieć, że codziennie otrzymywał od 30 do 40 listów od swoich 
czytelników i wyznawców tolstoizmu. Niemal na wszystkie odpisywał {nie 
odpisywał tylko na te, które były prośbami o pieniądze]. Nigdy nie dostał 

nagrody Nobla, choć kilkakrotnie był głównym kandydatem do zostania jej 
laureatem. 

Na szczęście po napisaniu Annv Kareninv nie zerwał całkowicie z literaturą, 
dzięki temu w latach 80-tych i 90-tych XIX wieku powstały jego kolejne 
znakomite powieści : Śmierć Iwana Iljicza, Sonata Kreutzerawska czy 
Zmartwvchwstanie. Pisał również dla teatru, choć jego sztuki, takie 
jak A światło świeci w ciemności czy żvwv trup wyraźnie ustępują jego 
powieściom, ale trudno, żeby miało być inaczej, Lew Tołstoj uznawany 
jest do dziś przez wielu pisarzy i badaczy literatury za najwybitniejszego 
rosyjskiego prozaika. 

Tadeusz Różewicz 

Wspomnienie snu z roku 1963 
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Radosław Paczocha 

Anna Karenina, czvti wielkie zbrodnie małżeńskie 

Podobno praca nad Anną Kareninq zaczęła się od wizyty Lwa Tołstoja 
w jego domowej bibliotece. Któregoś dnia Tołstoj wziął do ręki opowiadania 
Puszkina, otworzył je i zaczął czytać nowelę Goście zajechali .. .. 
Po czym zainspirowany sam zasiadł do pisania. Temat zaczął mu się 
powoli krystalizować. a kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na jego 
sformułowanie była pewna notatka prasowa z 1872 roku, w której podano 
dokładną liczbę rozwodów w Rosji w przeciągu ostatniego roku. Było to 
dokładnie 770 rozwodów, z czego tylko jeden procent z nich [czyli około 
ośmiu roczn ie) stanowiły rozwody podjęte z woli dwojga małżonków. 
Pozostałe rozwody były konsekwencją zaginięcia lub śmierci jednego 
z małżonków. Nie jest to liczba oszałamiająca jak na ogromną, 
mocarstwową Rosję. W sprawach małżeńskich Tołstoj miał wprawdzie 
tradycyjne poglądy - uważał, że co Bóg złączył, człowiek nie powinien 
rozłączać , ale już w sprawach jurysdykcji państwowej i kościelnej Tołstoj 
miał poglądy wywrotowe [nie przypadkiem został w kilka lat później 
wykluczony z rosyjskiej Cerkwi, a i car najchętn i ej pozbyłby się go ze 
swojego kraju) . Tołstoj wiedział, że osiem rozwodów rocznie to nie efekt 
szczęśliwego małżeńskiego pożycia , które rozpleniło się w Rosji, tylko 
raczej dowód na bezkompromisowy system prawny i kościelny , który 
bez względu na wszystko trzymał damsko-męskie pary w kleszczach 
małżeńskiej przysięgi. Warto wspomnieć o jeszcze jednej okoliczności , 

która poprzedziła pisanie Annv Kareninv: niedaleko majątku Tołstoja rzuciła 
się pod pociąg pewna zrozpaczona dama, pisarz zaintrygowany tym 
faktem postanowił wykorzystać go w swojej powieści. Pozostało mu jeszcze 
tylko wymyślić powód tajemniczego samobójstwa. 

Anna Karenina to tytułowa bohaterka powieści i jedna z jej głównych 
postaci, których jest w powieści dokładnie siedem. Dlaczego „tylko" 

tytułowa? Byłaby pewnie główną, gdyby Tołstoj nie postanowił umieścić 
w powieści swojego alter ego, czyli Konstantego Dmitrycza Lewina, 
któremu poświ ęca w powieści najwięcej uwagi. Nazwisko Lewin jest 
nieprzypadkowe, pochodzi od imienia pisarza. Konstanty Dmitrycz Lewin 
to tak jak Tołstoj mieszkaniec wsi, nie do końca przystosowany i nie do 
końca akceptujący życie wyższych sfer, do których należy, szukający 

szczęścia w pracy na roli , w pisaniu, w religii, także w zwątpieniu w nią, 
wreszcie w rodzinie. Wokół Lewina odtworzył Tołstoj całą swoją rodzinę : 

starszego brata Mikołaja, którego śmierć odmalował na kartach Annv 
Kareninv. Z kolei filozofujący w powieści Sergiusz Koznyszew - brat Lewina, 
to także imię brata Tołstoja . Imieniem Dymitra, kolej nego brata Tołstoja, 
ochrzcił Tołstoj syna Lewina. I wreszcie siostra Tołstoja - Maria - to imię 
nosi w powieści towarzyszka życia Mikołaja, brata Lewina. Oczywiście 
Tołstoj jest w taki czy inny sposób obecny niemal w każdej postaci. Poglądy 
Aleksego Karenina na temat małżeństwa są zbieżne z poglądami Tołstoja , 

relacja Karenina z jego synem Sieriożą przypomina relację Tołstoja 
z własnym ojcem - surowym, zasadniczym i niedostępnym dla dzieci. 
Z kolei romans Stiwy Oblońskiego z guwernantką to również historia 
rodzinna - po śmierci matki pisarza jego ojciec miał romans z guwernantką 
swoich dzieci. No i wreszcie Anna Karenina - jest z nią trochę tak jak 
z Madame Bovary, o której Flaubert powiedział: „Madame Bovary 
c'est moi". Co w Kareninie było zbieżnego z Tołstojem? Na pewno nie 
godzenie się na sytuacje, które wymusza na nas społeczeństwo i jego 
obłudne obyczaje, szukanie szczęścia na własną rękę, konflikt pomiędzy 
zmysłowością a moralnością, zwątpienie we wszystkie ziemskie instytucje 
i poczucie trag i czności losu. No i podobno, jak twierdzą biografowie 
pisarza, stan emocjonalny Tołstoja w momencie kończenia powieści był 
bardzo bliski stanowi emocjonalnemu Anny Kareniny, tyle że Tołstoj 
samobójstwa nie popełnił, choć nie był od tego bardzo daleki. 

Ale jakby na przekór temu Lew Tołstoj kończy powieść niemal 
optymistycznie, pozostawia Lewina i Kitty z ich dzieckiem i każe nam 

wierzyć, że Lewin przezwyciężył swoje największe egzystencjalne lęki 
i religijne zwątpienia, chociaż ostatnie zdania powieści są bardziej 
próbą zgody na los, niż manifestem rodzinnego szczęścia . Zresztą 

pisanie Kareninv szło Tołstojowi znakomicie tylko na początku, im był 
bliżej końca, tym bardziej go opóźniał. Prawdopodobnie bal się pustki 
po okresie intensywnej pracy, ale chyba bal się też czegoś większego . 

I to „większe " nadeszło - po napisaniu Kareninv wpadł Tołstoj w ciężką 
depresję , załamał się, płakał po nocach, chował przed sobą noże, strzelby, 
sznury - bal się , że ze sobą skończy . Ta męka trwała pięć lat, Tołstoj 
był wówczas ponad pięćdziesięcioletnim mężczyzną. Na szczęście nie 
skończył wówczas ze sobą, ale za to ogłosił światu , że kończy z literaturą . 

W dwa lata po ukazaniu się Annv Kareninv wydal zagranicą Spowiedź 
- wyznanie nowej wiary, tak zwany tolstoizm, w którym naczelną tezą była 
idea niesprzeciwiania się złu przemocą. Trochę przy okazji t ej spowiedzi 
nakłamał- przypisał sobie jak prawdziwy święty największe grzechy -
z zabójstwami i gwałtami na czele, co jak twierdzą jego biografowie 
prawdą nie było . W rzeczywistości chciał zachować s ię jak jurodiwyj 
- wziąć na siebie wszystkie grzechy i kalumnie tego świata, upokorzyć się 
i w ten sposób poradzić sobie z siedzącym w jego wnętrzu Tolstojem
buntownikiem. Ale o ile Tołstojowi - pisarzowi niemal wszyscy przyznają 
wielkość, o tyle Tołstoj-moralista czy Tołstoj -filozof bywa już bardziej 
problematyczny. Nabokov wyraża się ironicznie o wyznawanej przez 
Tołstoja religii jako o mieszance hinduskiej nirwany i Nowego Testamentu, 
czyli, jak mówi dalej, „Jezus minus Cerkiew". Faktem jest, że Tołstoj swoimi 
naukami zainspirował wielu myślicieli, w tym m.in. Mahatmę Ghandiego 
czy Martina Luthera Kinga. A może nawet i dwudziestowiecznych 
hippisów, szczególnie takimi ideami jak zrzeczenie s i ę wszelkiego majątku, 
nie sprzeciwianie się złu silą, wegetarianizmem, życiem wspólnotowym czy 
wreszcie życiem tylko z tego, co uda się uzyskać z pracy na roli. 

••• 
Ale wróćmy do powieści: Anna Karenina przyjeżdża do Moskwy na prośbę 

swojego brata, który właśnie zdradził swoją żonę z guwernantką . Anna wie, 
że Stiwa Obloński zdradzał wcześniej i zdradzał będzie później. Wie 
o tym, a mimo to ratuje małżeństwo brata, przy okazji manipulując 
bratową . W rozmowie z Dolly twierdzi, że gdyby ją spotkała taka sama 
sytuacja - zostałaby z mężem i przebaczyłaby mu tak jakby się nic nigdy 
nie stało . Ale los dla Kareniny jest o wiele bardziej przewrotny - za chwilę 
sama zakocha się w przystojnym utracjuszu - pułkowniku Wrońskim . 

Wszystko w życiu Anny Kareniny do tego momentu jest pod kontrolą. 
Wydaje się, że Anna do chwili poznania Wrońskiego nie ma powodów do 
narzekań, ale kiedy po poznaniu go przyjeżdża na stację i widzi swojego 
męża nagle okazuje się, że jej mąż ma ... okropne uszy. Oczywiście nie tylko 
uszy, ale to jest właśnie ulubiony zabieg Tołstoja - skoncentrować uwagę 

czytelnika na drobiazgu, wyjść od szczegółu i dojść do ogólniejszej prawdy 
o postaci. Teraz Anna ma już pewność : jej życie nie jest szczęśliwe . Wyszła 

za mąż za starszego od siebie o dwadzieścia lat mężczyznę, wysoko 
postawionego urzędnika państwowego , ma z nim dziecko, które kocha 
ponad wszystko - Sieriożę. I do tej pory to Sierioża był lekiem na cale zło . 

Oczywiście Anna jest przerażona możliwymi konsekwencjami romansu, 
dlatego próbuje odsunąć od siebie Wrońskiego, ale i na to jest już za późno. 

Wie, że decydując się na romans z Wrońskim decyduje się na towarzyską 
degradację i wie, że może przez to stracić ukochane dziecko. Ale od tej 
pory Anna wie też, że żyła z Kareninem bez miłości i zaczyna rozumieć, co 
to znaczy prawdziwa, namiętna miłość, której nigdy wcześniej nie zaznała, 
bo ... nie mogla zaznać. 

I w t en sposób dochodzimy do powodu, dla którego ilość rozwodów 
w Rosji w owych czasach była tak znikoma. Nie przypadkiem panna na 
wydaniu Kitty Szczerbacka mówi w powieści, że w męskim towarzystwie 
czuje się jak ktoś, z kogo bierze się miarę . I nie przypadkiem Dolly broni 
Kitty przed Lewinem, którego oświadczyny Kitty odrzuciła licząc na 
oświadczyny Wrońskiego . Dolly broni Kitty, bo kobiety nie mają w tych 
sprawach prawa głosu. Kobiety przyjmują u siebie w domu mężczyzn, ale 



same nie mogą wykonać żadnego ruchu, mogą tylko powiedzieć „tak" 
albo „nie", ale nie mogą nawet powiedzieć „nie wiem, nie jestem gotowa, 
proszę przyjść później" . Dodatkowo kobiety wychodzą za mąż bardzo 
wcześnie, jeszcze jako nastolatki, nierzadko za znacznie starszych od 
siebie mężczyzn i do tego jeszcze wybór jest często „podpowiadany " przez 
„życzliwych " rodziców. Po czym biorą ślub i część z nich odkrywa, 
że wszystkie mosty zostały za nimi spalone. Bo nie jakość związku decyduje 
o jego długowieczności, tylko prawo kościelne i państwowe . A żeby nie było 
zbyt łatwo to rozwód w takiej sytuacji może dać kobiecie tylko i wyłącznie 
mąż. Podobnie jak dziecko - w przypadku rozstania zostaje przy ojcu, 
chyba, że ojciec wyrazi inną wolę . I dlatego właśnie Anna Karenina wie, 
że jest w pułapce. 

Oczywiście nie zmienia to faktu, że w arystokratycznych sferach, których 
tak nie znosi Lewin i którym prowokacyjnie rzuca rękawicę Anna, niemal 
wszyscy zdradzają . Obloński ma romans z guwernantką , księżna Twerska 
czyli powieściowa Betty z Tuchaczewskim, Petrycki z baronową Shilton 
i tak można by jeszcze wyliczać, idąc tropem dzisiejszego „Plotka " czy 
„Pudelka". Wspomnę jeszcze tylko, że matka Wrońskiego też miała liczne 
romanse i na początku pochwalała romans syna, twierdząc, że „nic tak 
nie podbija kawalerowi stawki, jak głośny romans z wyższych sfer ''. Ale 
tylko do czasu: źle jest, kiedy namiętność albo miłość biorą górę nad 
wyrachowaniem. I w tym jednym Anna Karenina straciła miarę - wzięła 

swój romans zbyt poważnie . Zbyt poważnie jak na salonowe petersbursko
moskiewskie towarzystwo, z którego się wywodziła . 

••• 
W powieści mamy fantastycznie odmalowany świat salonowej Moskwy, 
świat salonowego Petersburga i świat rosyjskiej wsi, którą zarządza Lewin, 
ale też wsi , do której zjeżdża Wroński z Anną, kiedy mają już dosyć miasta. 
Ale w powieści są jeszcze inne światy, w tym dwa wiodące: świat kobiet 
i świat mężczyzn, oba funkcjonują w powieści na zasadzie przeciwnych 
obozów. Kobiety zastanawiają się, która z nich lepiej zrobiła - Dolly jest 

nieszczęśliwa, bo została z mężem dla dzieci, dlatego cierpi i dlatego 
widzi w Annie receptę na szczęście . Dolly myśli : „ Jeśli kobieta się zakocha, 
powinna pójść za głosem miłości tak jak Anna", sądząc, że Anna jest 
szczęśliwa, bo wzięła odpowiedzialność za swoje życie, w odróżnieniu od 
Dolly. Ale kiedy obie panie spotykają się w majątku Wrońskiego, Anna 
przyznaje, że jest szczęśliwa, ale tylko jako kobieta, jako matka czuje się 
skrajnie nieszczęśliwa . Doskonale odwrotnie wygląda sytuacja Dolly. 

A jak jest w świecie mężczyzn? Stiwa Obloński tłumaczy Lewinowi, 
że mężczyzna powinien żonę trzymać na dystans, owszem, w domu 
porządek i wzajemny szacunek, ale poza domem można sobie pozwolić 
choćby i na romans, w końcu to nikogo nie krzywdzi, a mężczyźn i e jest 
przyjemnie. Nie do końca Annę rozumie również Wroński, który nie lubi 
jej syna, nie rozumie jej troski o syna i wyrzuca Annie, że nie kocha ich 
wspólnej córki. Ale sam bardziej pochłonięty jest spędzaniem wolnego 
czasu na grze w karty i balowaniu do późna, podczas gdy Anna ukrywa 
się przed światem w mieszkaniu Wrońskiego . Bo kobiecie, która nie 
ma rozwodu lepiej nie pokazywać się w mieście - może narazić się na 
niepotrzebne upokorzenia. Za to mężczyzna może wychodzić z domu 
bez konsekwencji, bo ... jest świat kobiet i jest świat mężczyzn i są to 
przeciwne obozy o nierównym rozkładzie sil. General Sierpuchowski radzi 
Wrońskiemu, żeby się ożenił, bo walka o kobietę utrudnia robienie kariery, 
a poza tym kobiety i tak są materialistkami, w odróżnieniu od mężczyzn, 
których dla miłości stać na wspaniale gesty (inna rzecz, że konstatacja 
ta kłóci się z „rozsądnymi " radami Sierpuchowskiego). Dolly skarży się , 

że kiedy ona karmi kolejne dziecko, a jej popękane piersi krwawią, to 
mąż w tym czasie zabawia się w jakimś podejrzanym towarzystwie. Ale 
dla Tołstoja ideałem kobiety jest właśnie Dolly - bo jest altruistką, bo nie 
odmawia rodzenia kolejnych dzieci, co jest niepisanym prawem natury. 
Ale też nie ma co kryć : jest to bardzo patriarchalny punkt widzenia. 
Szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że Tołstoj w powieści skojarzył Dolly 
z największym z możliwych bawidamków - Stiwą Oblońskim. 

••• 

Motto powieści wyjął Tołstoj z Listu św. Pawła : „Pomsta do mnie 
należy, ja odpłacę, mówi Pan." Chodzi o dwie pomsty: pomsta na 
Annie ze strony społeczeństwa - nikt nie ma prawa rzucać kamieniami 
i osądzać innej osoby. I wreszcie zemsta Anny na sobie samej i na 
Wrońskim, którą dokonała poprzez swoje samobójstwo. Słynne są jej 
ostatnie słowa, które wypowiada do Wrońskiego: „Pan t ego pożałuje " . 

Oczywiście Anna nie ma prawa decydować o swoim życiu i Anna nie ma 
prawa karać swojego kochanka w ten sposób, bo kara należy do Boga. 
Tołstoj widzi winę Anny również w tym, że Anna odmawia rodzenia 
dzieci, nie chce mieć więcej dzieci, nie chce żyć z Wrońskim jak mąż 
z żoną . Ale jednocześnie Tołstoj nie potępia Kareniny. Mówi o niej, że 
nie można potępiać głodnego, gdy sięga po chleb. Problem w tym, 
że chleb Kareniny jest zatruty, Anna źle ulokowała swoje uczucia, jej 
związek z Wrońskim oparty jest głównie na miłości fizycznej. Ale dla 
Tołstoja równie grzeszne jest życie bez miłości - związek dwojga ludzi, 
którzy związali się nie kochając i nie szanując nawzajem. Zatem można 
powiedzieć, że pierwszy grzech pchnął Kareninę do kolejnego. Ale też 
według Tołstoja każdy ma prawo do szczęścia , a to znaczy, że Anna 
Karenina też ma prawo do szczęścia, tym bardziej, gdy jest skrajnie 
nieszczęśliwa i niespełniona . Trudno się dziwić, przez długie lata żyła 
w związku bez miłości, Karenin wprawdzie t wierdzi, że ją kocha, ale 
nietrudno odgadnąć, że nie są dobranym małżeństwem . 





Anna Karenina do dziś stawia pytania o to na ile prawo może decydować 
o relacji dwojga ludzi, a także pytania o naturę tych relacji . Dla Tołstoja 
ideałem jest związek Kitty i Lewina - oparty na miłości, również namiętnej 
fizycznej miłości, ale jest t o też związek o wiele bardziej zharmonizowany, 
niż pozostałe związki w powieści. Kitty i Lewin chcą być kochankami, 
rodzicami, chcą być dla siebie małżonkami i potrafią pogodzić wszystkie te 
role, choć Lewino~i sama rodzina nie wystarcza do pełni szczęścia, 
w odróżnieniu od Kitty. Możemy się domyślić, że Lewin takjak Tołstoj 
będzie szukał dla siebie Boga, idealnego ustroju społecznego 
i wszystkiego, co może zaspokoić jego metafizyczny głód. Poza tym Kitty 
i Lewin to małżeństwo o najkrótszym w powieści stażu , co niejednokrotnie 
wypomina Lewinowi Obłoński w tonie dla siebie właściwym: „Łatwo 
ci moralizować, bo masz młodą żonę". No ale to jest punkt widzenia 
Obłońskiego, my możemy m ieć nadzieję , że Lewin nie zachowa się tak 
jak jego szwagier. Tym bardziej, że niedługo przed śmiercią Anna poznaje 
Lewina, który jej się bardzo podoba i którego w związku z tym uwodzi. 
Bo jest intrygujący i ma naturę dobrego człowieka. Może to jest właśnie 
moment, w którym Anna zrozumiała, że wybrała źle? Że z Wrońskim nigdy 
nie będzie spełnioną matką, a z Kareninem nigdy nie będzie spełnioną 
kochanką i że z innym mężczyzną byłoby to możliwe? I może uświadomiła 
sobie właśnie, że największym nieszczęściem jej życia jest to, że nie 
spotkała mężczyzny, który pozwoliłby jej połączyć oba te pragnienia? 

••• 
Anna Karenina jest jak wielki filmowy ekran, na który od ponad stu lat, 
my, czytelnicy, wyprojektowujemy największe nasze tęsknoty i marzenia. 
Kobiety widzą w Kareninie taką kobietę , jaką same chciałyby być . Z kolei 
mężczyźni widzą w niej taką kobietę , w jakiej sami chcieliby się zakochać . 

W rzeczywistości powieściowa Karenina jest grubaską, która mimo 
korpulentnych kształtów porusza się z dużą gracją , co od razu zwraca 
uwagę Wrońskiego [w notatkach do powieści Tołstoj nazywał Kareninę 
„zuch babą"). Ma kruczoczarne włosy, jest bardzo temperamentna, w życiu 

kieruje się przede wszystkim emocjami i potrafi wyprowadzić z równowagi 
zarówno swojego męża, jak i kochanka. Potrafi stanowczo postawić na 
swoim, powiedzieć „nie", tupnąć nogą i prawdopodobnie dlatego, kiedy 
zostaje całkiem sama zaczyna jak zwierzę zamknięte w klatce gryźć samą 
siebie, ucieka w narkotyki, aż w końcu popełnia samobójstwo. Jest jedną 
z pierwszych emancypantek i jedną z kolejnych ofiar społeczeństwa, na 
prawa którego nie chce się godzić indywidualność t akiego formatu jak 
ona. I pewnie też dlatego tak chętnie utożsamiamy się z Anną Kareniną. 

Dziś Anna Karenina miałaby więcej możliwości - mogłaby łatwiej dostać 

rozwód, niemal na pewno zatrzymałaby przy sobie dziecko - chyba, że 
sprzeciwiłby się temu kochanek. Ale prawdopodobnie nawet by do tego 
nie doszło , bo dzisiejsza Anna Karenina nie musiałaby tak bezwolnie jak 
bohaterka Tołstoja wychodzić za mąż. Chociaż tego nie jestem już tak 
bardzo pewien. Rosnąca liczba rozwodów może świadczyć raczej o tym, 
że jest dokładnie na odwrót. Ale nie znaczy to, że wszystkie prawne 
i życiowe przeszkody zostały przed nami usunięte . Dużą popularnością 

cieszy się dziś sztuka francuskiego dramatopisarza Erica - Emmanuela 
Schmitta Male zbrodnie ma/żeńskie . Idąc tym tropem można by 
powiedzieć, że Anna Karenina t o historia „wielkich zbrodni małżeńskich ". 

Postaci z powieści na pewno s ię nie zestarzały, nadal w niezwykle 
sugestywny sposób ilustrują wiele naszych dylematów i rozterek, nie tylko 
miłosnych . Nawet Rosja wydaje się być podobna - akcja Annv Kareninl} 
dzieje się w dziewiętnastowiecznej kapitalistycznej Rosji, a dziś mamy 
kapitalistyczną Rosję dwudziest ego pierwszego wieku. Także nawet ta 
okoliczność, co jeszcze do niedawna wydawało się niepodobieństwem, 

„pracuje" na aktualność powieści. 

Bez dwóch zdań Anna Karenina to jedno z największych dzieł literatury 
światowej . Paradoks jednak polega na tym, że powieść t a będąca 
fenomenalnym studium psychologicznym i unikatową panoramą 

dziewiętnastowiecznej Rosji została zapamiętana głównie jako melodramat 

z nieszczęśliwym zakończeniem . Oczywiście Anna Karenina jest również 
melodramatem, jest nieco sentymentalną podróżą w sferę emocji 
i miłosnych obyczajów, ale nie zapominajmy, że napisanie jej w tamtych 
czasach było dużym aktem odwagi. Napisał ją odważny buntownik, 
który tym samym opowiedział się po stronie krzywdzonych przez 
ustrój społeczny i jurysdykcję kościelną kobiet, wydawanych za mąż 
niczym bezproblemowy towar do wzięcia . Mało kto dziś pamięta, jak 
trudno było w ówczesnej Rosji dostać rozwód, ale jak łatwo jest się 
nieszczęśliwie zakochać pamiętają wszyscy, pewnie dlatego, że ciągle 
najłatwiej jest się po prostu nieszczęśliwie zakochać . Mimo to nie 
zapominajmy, że Anna Karenina to o wiele więcej , niż tylko romans 
i o wiele więcej , niż tylko melodramat. Kiedyś , choć dziś może trudno 
w to uwierzyć, Karenina była policzkiem wymierzonym w kościelne 
i społeczne normy, a napisał ją urodzony w hrabiowskiej rodzinie 
dziewiętnastowieczny hippis, który na co dzień chodził w chłopskim 
stroju i pod koniec życia cały swój majątek chciał rozdać chłopom, co 
mu się na szczęście dla jego licznej rodziny nie udało , także dlatego, 
że miał u swego boku odpowiedzialną za sporą gromadkę dzieci żonę 
- Zofię Andriejewnę , prototyp powieściowej Dolly. 

••• 
Podobno pod koniec życia stary Tołstoj, który zerwał już 
z literaturą [na szczęście nie całkiem konsekwentnie) wziął do 
ręki gruby tom, który stał na półce w jego bibliotece. Otworzył 
w przypadkowym miejscu i zaczął czytać . Książka wciągnęła go, 
przeczytał kilka stron, po czym sprawdził z ciekawości tytuł i autora. 
Okazało się, że stary Tołstoj sięgnął po Annę Kareninę Lwa Tołstoja. 
Wciągnęła go. Zresztą co tu dużo gadać, nadal wciąga. 



Kiedy pisał swoje największe arcydzieła - Wojnę i pokój oraz Annę Kareninę 
- wiele elementów jego światopoglądu było już ukształtowanych. Już 
wtedy pisarz uważał za śmiesznych głupców polityków, uczonych i lekarzy, 
a otaczający ich szacunek za godny politowania, nowomodny przesąd. 
Jedni interpretatorzy jego twórczości pomijają te poglądy dyskretnym 
milczeniem, inni dopatrują się w nich humanistycznej głębi - oczywiście 
przy zastrzeżeniu„że nie należy ich brać dosłownie. 
Sam Tołstoj jednak tak właśnie je pojmował i był w tym tak konsekwentny, 
że z czasem nabrał gruntownej odrazy do wszystkiego poza pracą fizyczną 
i życiem „w zgodzie z naturą" - a więc także i do literatury. „życie ludzi 
wykształconych i bogatych nie tylko stało się dla mnie odrażające, ale 
straciło wszelki sens. Jakże zazdrościłem chłopom ich braku wykształcenia, 
ich analfabetyzmu!" -wspominał swój duchowy przełom. Przez wiele lat 
nie pisał nic poza artykułami piętnującymi otaczającą go rzeczywistość 
i wzywającymi np. do pomagania głodującym chłopom oraz czytankami 
dla chłopskich dzieci w założonej przez siebie szkole. Odmawiał wartości 
wszelkiej sztuce, której celem było coś więcej niż szerzenie moralności 
- tak jak on sam ją pojmował- i która była choć trochę trudna w odbiorze. 
Chyba żadnemu z jego biografów nie udało się dociec, ile było w tym 

prowokacji, a ile szczerości. 

Adam Kożuchowski, 

SalanOWIJ prostlJ człowiek, „Polityka", październik 2010 

Tołstoj zachował swoje wpływy przez cały XX wiek. Czytali go nawet dobrzy 
ludzie, niewinni konsumenci, wyciągając z jego powieści wielkoświatowe 

historie, gry wojenne i namiętne zdrady. 
Tematyka Tołstoja została wchłonięta i przetworzona przez masową 
literaturę. Ostatecznie go uprościla i rozerwała na strzępy. Może właśnie 
z powodu tej banalizacji w młodości niezbyt Tołstoja poważałem. Byłem po 
stronie Dostojewskiego. Wydawało mi się, że Tołstoj lekceważy filozoficzną 
osnowę życia, pasjonując się nic nie znaczącymi szczegółami. 
Ale zrozumiałem swój błąd. Teraz raczej wstąpiłbym do obozu 
tołstojczyków. Dziś wiem, że Tołstoj jest wielki właśnie dlatego, że 
wydobywa na pozór nic nie znaczące szczegóły naszego życia, tworzy 
z nich ogromne, podobne do rosyjskich przestrzeni pola ludzkiej wolności, 
po których przechadza się czytelnik w poszukiwaniu kluczowych sensów 
istnienia. W tym poczuciu wolności Tołstoj niewielu ma konkurentów. 

Wiktor Jerofiejew, 

DabrzlJ ludzie zabili Lwa, tłum. Agnieszka Sowińska, „ Książki" nr 3 2011 

Tadeusz Różewicz 

Z kroniki życia Lwa Tołstoja 

We śnie 
kocha mnie żono 

wszvstko staje się 
jasne lekkie 
we mnie dokoła 

potem przebudzenie 

rzeczljwistości 

ślepe uderzenia 
raz kolo razu 
jestem skozonv no ŻIJCie 
które jest upadkiem 

tijlko dzieci przebijają 
ścionv naszego więzienia 
ptasimi glosami 

przlJ herbacie 
ord1Jnorno kłótnio z Żoną 
oko za oko 
ząb za ząb 

ŻIJCie cuchnie 
jak gąbko nasiąka 
strachem gniewem żółcią 
kto dotkną/ 

zamkniętl}ch ust CZIJ JO jeden pazastolem człowiekiem 

w domu oswojono śmierć pm; zdrowvch zmlJsloch co/IJ dzień tęskni/em 
z rumieńcami żvcio bezwstvd- nojokrutniejSZIJ miesiąc do odrobinlJ ciep/o czułości 
nljmi wmoimżljciu chcę jak mole dziecko 
rośnie z dnia no dzień bale wiz1Jt1J tooletv przvtulić się do motki 

perfumlJ tańce zmlJSllJ moja duszo 
Moje serce jak ciężko tęskni do mi/ości ziemskiej 
jestem lichlJm robakiem chowom przed sobą nie do boskiej zimnej 
jestem PIJ/em no sondo/och sznur niebieskiej 
odchodzącego Boga żljcie zaciska się tęsknię do motki 

jak pętlo której nie pamiętam 
zbędnv pragnę śmierci 

spróbuj jeszcze raz to WSZljStko 
Panie uwolnij mnie chcę się zmienić jest szaleństwem 
rozwiąż moje związki będę pogodnv 

będę lepszv pragnę śmierci 

ŻIJCie poniża mnie 
pragnę śmierci nie jestem ŻIJWIJm trupem 
jestem padliną to jest niemożliwe z wielkimi skrz1Jdlomi 
no jasnej polonie 

prZIJ wieczornej herbacie 
odkrijlem w sobie wzajemne oskarżenia 
ranę gniew zapach z ust kłamstwo 
wstijdliwą ropiejącą 

zdrowie kwitnące pożądanie próbuję pisać 

przeprowadzko do Moskwv nie mogę 
w domu obląkonljch 
obłąkani .urządzają się" chowom przed sobą 

ten postronek 
nie m1Jślą o duszv w salonach 
nie mlJślą o zmortwvchwstoniu jestem storvm zmęczonlJm 



Michał Kotański 
[ur. 1976), reżyser. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Studiował 
również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Był asystentem Jerzego Jarockiego, 
Andrzeja Wajdy, Jerzego Golińskiego, Mikołaja Grabowskiego, Krystiana Lupy, Andrzeja 
Seweryna, Rudolfa Zioły. W 2003 roku zadebiutował Polaroidami M. Ravenhilla 
w Teatrze Starym w Krakowie (spektakl zaproszony na 43. Kaliskie Spotkania Teatralne 
- Festiwal Sztuki Aktorskiej). Kolejne realizacje teatralne to m. in. Komediant T. Bernharda 
w toruńskim Teatrze im. W. Horzycy [2005), Tajemna ekstaza D. Hare'a w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie (2005), Jęzljkami mówić będą A. Bovella w Teatrze Starym, 
Spalenie matki P. Sali w Teatrze Wybrzeże (przedstawienie zaproszone na li Festiwal 
Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni i 47. Kaliskie Spotkania Teatralne), Produkt 
M. Ravenhilla oraz LetniclJ M. Gorkiego w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, Przed odejściem 
w stan spoczljnku T. Bernharda w warszawskim Teatrze Studio (2010). Zrealizował również 
dwa słuchowiska radiowe (Burmistrz M. Sikorskiej-Miszczuk oraz Zapach czekoladlJ 
R. Paczochy). 

Radosław Paczocha 
[ur. 1977), dramatopisarz. Absolwent warszawskiej polonistyki i Wiedzy o Teatrze, doktorant 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Za sztukę Zapach czekaladlJ otrzymał główną 
nagrodę na gdańskim Festiwalu Sztuk Autorskich Windowisko 2008. Prapremiera tekstu 
miała miejsce w irlandzkim Focus Theatre w Dublinie w 2010 r. (reż. A. Wolf). Zapach 
czekaladlJ został zrealizowany również jako słuchowisko radiowe (reż. M. Kotański) . Laureat 
ogólnopolskiego konkursu na dramat MetafarlJ Rzeczljwistaści (2009). Zwycięski dramat 
Przljjaciel, oparty na sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika został zrealizowany 
w Teatrze Polskim w Poznaniu [reż. K. Rekowski). Autor dramatu Bar Babij/an, którego 
prapremiera odbyła się w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie w październiku 2010 roku 
(reż. G. Gietzky] oraz dramatu Beniamin, którego prapremiera miała miejsce w 2010 roku 
w Teatrze Narodowym im. Shoty Rustavelego w gruzińskim Tbilisi [reż. T. Leszczyński, 
I. Gogli). Jego nowela dramatyczna B1Jć Jak Kazimierz Deljna swoją prapremierę teatralną 
miała w Teatrze Wybrzeże w maju 2010 roku (reż. P. Jędrzejas), a w tym roku planowana 
jest również premiera filmu o tym samym tytule. W styczniu 2012 r. odbyła się prapremiera 
dramatu Faza delta w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (reż. A. Orzechowski). 

Tomasz Brzeziński 
(ur. 1978), scenograf. Absolwent Wiedzy o Teatrze na warszawskiej Akademi i Teatralnej 
oraz Wzornictwa Przemysłowego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się 

projektowaniem scenografii oraz kostiumów do spektakli teat ralnych. Współpracował 

z takimi reżyserami jak Iwo Vedral, Michał Kotański i Karolina Maciejaszek. Jego 
najważniejsze realizacje teatralne to: Księżniczka na opak WIJWrócana Pedro Calderona de 
la Barci w Teatrze Studyjnym w Łodzi , l up Joe Ortona w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, 

Madonna Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w Teatrze Dramatycznym im. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, Twarzą da ścianlJ Martina Crimpa oraz LetniCIJ Maksyma Gorkiego 
w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. Anna Karenina to j ego druga po Mrocznej grze (reż . 

K. Maciejaszek) realizacja scenograficzna w Lubuskim Teatrze. Pracuje również jako 
projektant wzornictwa i grafiki użytkowej. Współtwórca grupy projektowej Symbioza. Jego 
projekty były pokazywane w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galerii Zachęta, 

na festiwalu Designmai. SklJ is not the limit w Berlinie oraz na Zamku Sztuki w Cieszynie. 
Jako projektant został nagrodzony w konkursie Fortis Voung Design organizowanym przez 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 

Mateusz Wajda 
(ur.1983), operator filmowy, fotograf. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych 
I krótkometrażowych. Twórca wideo w spektaklach produkowanych m.in. przez Teatr 
Polonia, TR Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Jako reżyser świateł pracował w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu 
(Szklana menażeria w reż. J. Jabrzyka), w Teatrze Polskim w Poznaniu (Ich czworo w reż. 

A. Korytkowskiej-Mazur) i Teatrze Studyjnym w Łodzi (Jutro w reż . A. Bednarza). 



Damian Neogenn- Lindner 
(ur. 1976], dj, muzyk, animator kultury. Miłośnik dźwięków psychoaktywnych, od ponad 
10 lat gra szeroko pojętą muzykę elektroniczną w klubach w całej Polsce, m. in.: Eskulap, 
MO, U Bazyla, Forum Fabricum, Smoleńsk, Pod Muzami, Lunatyk. Od 2005 r. związany ze 
stowarzyszeniem Żywa. Współzałożyciel dubowego sound systemu LAPACHO grupy 11-65 
i projectu GANJACLINIK, organizator imprez „Muzyka jakiej świat nie widzi" oraz wystaw 
i innych wydarzeń artystycznych. Wielokrotnie współtworzył muzykę przy realizacjach 
teatralnych, m. in. w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze Prochoffnia 
w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Anna Karenina jest jego jedenastą 
realizacją w Lubuskim Teatrze. 

Tomek Michalczewski 
[ur. 1986], w latach 2007-2009 współtworzył redakcję magazunu SZOT we-teatr.tv. 
Współpracuje na stale w zakresie tworzenia animacji z Teatrem 21 - pierwszym polskim 
półprofesjonalnym teatrem ludzi z niepełnosprawnością umysłową. Autor zdjęć do filmów 
dokumentalnych i reklamowych. W spektaklu Anna Karenina jest odpowiedzialny za 

postprodukcję materiałów do projekcji wideo. 

Krzysztof Mroziński 
[ur. 1973], muzyk, wokalista, kompozytor, aranżer. Absolwent wychowania muzycznego na 
UZ. Instruktor muzyczny w ZOK w Zielonej Górze. Założyciel i kierownik muzyczny studia 
piosenki „ERATO".Jest liderem oraz wokalistą zespołu MAKE-UP, który ma na swoim koncie 

wiele koncertów w kraju oraz za granicą. Kierownik zespołu muzycznego 
w spektaklu A WSZ!fStko ta T!I [piosenki Marka Grechuty] w Lubuskim Teatrze. Był 
śpiewakiem Kameralnego Zespołu Muzyki Dawnej CANTORES VIRIDIMONTANI. Obecnie 
śpiewa w zespole CANTUS POLONICUS. Prezes Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów 

Dzieci i Młodzieży Młodzi Art!fści. 
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