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Antoni Czechow 

Od tłumacza 

Nieznana jeszcze widzowi polskiemu 
młodzieńcza sztuka Czechowa, odnalazła 
się przypadkiem. W 1921 czy 1922 roku, 
gdy w archiwum moskiewskim porząd
kowano stare dokumenty Towarzystwa 
Rosyjsko-Azowskiego, z zakurzonej półki 
wypadł gruby zeszyt, a raczej jedenaście 
kajetów zeszytych nićmi - rękopis ja
kiejś sztuki bez tytułu i bez nazwiska 
autora. Jak się tam dostała - pozostanie 
zagadką . W każdym razie, po żmudnych 
badaniach, historyk literatury N. F. Biel
czikow ustalił, że jest to sztuka Czecho
wa napisana za studenckich czasów auto
ra - z początkiem lat 1880-ych - i że 
była wtedy · złożona w moskiewskim Tea
trze Małym, który ją zdyskwalifikował. 

Rzecz po raz pierwszy ukazała się 
w druku nakładem wydawnictwa „Nowa
ja Moskwa" w roku 1923, a po dziesięciu 
latach w wydaniu „Dzieł" Czechowa -
pod tytułem „Bezotcowszczina". Tytuł 
ten był oparty na mylnej przesłance; po
nieważ Czechow, jeszcze jako uczeń 
gimnazjum, napisał sztukę pod tym ty
tułem - o czym wspomina jego brat 
Aleksander w liście do autora z 14.X. 
1878 r . - wydawcy przyjęli „Płatono
wa" za „Bezotcowszczinę". Tekst „Bezot
cowszcziny" jednak zaginął. Drukując 
rzecz po raz trzeci, w 18-tomowym wy
dani u „Dziel" z 1949 r. (z którego to wy
dania ją przetłumaczyłem), wydawcy 
nazwali ją „Sztuką bez tytułu" . Ale po-
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szła w świat jako „Płatonow''. Grano ją 
w wielu krajach (Vilar wystawił ją z ol
brzymim powodzeniem pt. „Ce fou de 
Platonov"). W Związku Radzieckim, J?O 
wystawieniu jej najpierw w Pskowie, 
a potem w Ałma-Acie, sztuka weszła na 
afisz moskiewskiego teatru im. Wachtan
gowa - pod tytułem „Pła tonow". -
w lutym 1960 r. 

Tekst „Płatonowa" - przekracza dwu
krotnie przeciętną objętość sztuki teatral
nej. Akt II zwłaszcza ma dłużyzny. Młody 
Czechow nie opanował był jeszcze rze
miosła dramaturgicznego. Ale też jest to 
inny Czechow - drapieżny, . o~~utny 
w swojej ironii, bliższy groteski mz ko
medii psychologicznej. Jest ~o już _j~dnak 
komediopisarz genialny. NaJbardzie1 mo
że frapuje w „Płatonowie" - tym r?
syjskim „Don Juanie", gdzie przeplata] ą 
się również motywy późniejszych sztuk 
Czechowa - jego wiedza o życiu i by
strość spojrzenia. Zresztą, że Czechow 
pisząc „Płatonowa" miał niewiele ponad 
dwadzieścia lat - i że nie ma w tei sztu
ce ani jednej tzw. pozytywnej postaci -
więcej daje do myślenia, niż można by 
powiedzieć w kilku słowach od tłumac~a. 

11Płatonow" jest szczególnie interesu1ą
cy dla dramatopisarzy. Somerset Maug
ham, gdy postanowił pisać dla teatru, 
zaczął od nauki języka rosyjskiego, by 
móc czytać Czechowa w oryginale. Ale 
Płatonow" to źródło i klucz do drarria

t'urgii czechowowskiej. Z tej sztuki wy
rósł i „Iwanow " i „Wujaszek Wania'.', 
i Wiśniowy sad". Prześledzić te wątki, 
za~alizować ich rozwój, skonfrontować 
dialog „Płatonowa" z dialogiem „Wiśnio
wego sadu", ostatniej sztuki Czechowa, 
a przede wszystkim porównać postaci 
tych sztuk - to dopiero jest szkoła dra
matopisarstwa! 
(Dialog nr. 11, 1960) A. T. 
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Antoni Czechow 

WYPISY Z LISTÓW 

Wybrał i przełożył Jerzy Pomianowski 

. .. Wszyscy moi krewni z~~sze. m~eli 
pobłażliwy stosunek do moJeJ pi~a~ny 
i nie przestali radzić mi po przy1aciel
sku, bym nie zamieniał porządnego za
wodu na machanie piórem .. . 

W ciągu 5 lat mojego wałęsania się po 
redakcjach zdążyłem przejąć się tym P?
wszechnym przeświadczeniem, że nalezę 
do literackiego drobiazgu, prędko przy
zwyczaiłem się patrzeć na swoje prace 
z lekceważeniem - no i pisałem bez ha
mulców. Jestem przy tym lekarzem i aż 
po uszy tkwię w mojej medycynie, tak 
że powiedzo~ko o dwóch zającach niko
mu tak nie przeszkadzało spać, jak mnie ... 

(do Grigorowicza 28 .III.1886) 

Kłamstwo obraża słuchacza i poniża 
w jego oczach kłamcę... . . 

Prawdziwe talenty zawsze trzyma1ą się 
z dala od światła, wśród tłumu, jak naj
dalej od witryn ... Nawet Kryłow powie
dział, że pusta beczka głośniej daje o so
bie znać, niż pełna ... 

(do N. P. Czechowa, 1886) 

Szanuj się, na rany boskie, nie folguj 
(piszącej) ręce, kiedy mózg się leni... 

Najlepiej unikać opisów stanu ducha 
bohaterów; trzeba się starać, żeby to by
ło zrozumiałe z samych uczynków posta
ci ... Nie trzeba liczby tych postaci zwięk
szać na siłę. Srodkiem ciężkości powinni 
być on i ona, tylko ich dwoje. 

(do A. P. Czechowa, 1886) 
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Gadanie o demoralizującym wpływie 
pewnego kierunku literackiego - nic nie 
daje. Wszystko na tym świecie jest wa
runkowe i nieokreślone. Są ludzie, któ
rych demoraliźuje nawet literatura dla 
dzieci, którzy ze szczególną przyjemnoś
cią szukają w psałterzu i przypowieściach 
Salomona pikantnych miejsc. 
Są jednak i tacy, którzy - im bliżej 

poznają brud życia, tym stają się bar
dziej czyści. 

Publicyści, prawnicy i lekarze, wtajem
niczeni we wszystkie sekrety ludzkich 
grzechów, wcale nie dali się poznać jako 
ludzie najbardziej niemoralni; pisarze -
realiści najczęściej bywają bardziej mo
ralni od arcybiskupów. Zresztą żadna li
teratura nie może swoim cynizmem prze
licytować prawdziwego życia; jednym 
kieliszkiem nie da się upić tego, kto już 
wypił całą beczkę ( ... ). 

Ze świat „roi się od drani" to prawda. 
Natura ludzka jest niedoskonała i dlatego 
byłoby dziwne, gdybyśmy dostrzegali na 
świecie samych tylko świętych. Sądzić 
zaś, że do obowiązków literatury należy 
wyszukiwanie w tej kupie drani „zdro
wego ziarna" to znaczy negować całą li
teraturę. Literatura piękna dlatego właś
.nie zwie się piękną, że maluje życie ta
kim, jakim jest ono w samej rzeczy. Jej 
celem jest prawda bezwarunkowa i rze
telna. Zawężać jej funkcje do takiego 
zadania specjalnego, jak wybieranie, 

ziaren" jest tak samo dla' niej śmiercio
~ośne, jak zmuszanie malarza Lewitana 
do rysowania drzew, pod warunkiem, by 
nie brał pod uwagę brudnej kory i po
żółkłego listowia. Zgoda, „ziarno" - to 
dobra rzecz, ale przecież literat nie jest 
cukiernikiem, ani kosmetykiem, ani we
sołkiem; jest to człowiek obowiązku, 
dłużnik świadomości swojej i sumienia; 
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Antoni Czechow w okresie kiedy pisał „Pła
tonowa" 

skoro dał słowo, to niech się nie wykręca 
sianem, jakkolwiek byłoby mu straszno, 
ma obowiązek zwalczania swojego wstrę
tu i brudzenia swojej wyobraźni życio
wym błockiem... Tak samo jak każdy 
zwyczajny korespondent. Cóż by pani po
wiedziała, gdyby korespondent - z po
czucia wstrętu albo dla sprawienia przy
jemności swoim czytelnikom - opisy
wał samych tylko uczciwych burmist
rzów, szlachetne panie i zacnych kole
jarzy? 

Dla chemika nie ma na świecie nic 
brudnego. Literat powinien być tak sa
mo obiektywny, jak chemik: powinien 
zerwać z życiową subiektywnością i wie
dzieć, że sterty nawozu grają w krajo
brazie rolę nader szacowną, złe zaś na
miętności tak samo są charakterystyczne 
dla życia, jak i dobre ... 

Pisze mi pani: „Gdybym była redak
torem, to dla Pańskiego własnego dobra 
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zwróciłabym Panu ten utwór". Czemu 
nie iść dalej? Dlaczego nie wziąć za twarz 
również i redaktorów, drukujących takie 
opowiadania? Dlaczego by nie udzielić 
surowej nagany także głównemu urzędo
wi kontroli prasy, za tolerowanie nie
przyzwoitych pism? 

Litości godzien byłby los literatury (i tej 
wielkiej, i tej małej) gdyby oddać ją pod 
samowładzę czyichś osobistych zapatry
wań. To po pierwsze. Po drugie - nie 
ma takiej policji, która mogłaby uważać 
się za kompetentną w sprawach litera
tury ... 

(do M. W. Kisielewej, 14.1.1887) 

Ze wszystkich piszących sobi~ spokoj
nie Rosjan jestem najbardziej lekko
myślny i niepoważny; należę do podej
rzanych; wyrażając się poetycznie, mo
ją czystą muzę kochałem, ale nie szano
wałem, zdradzałem ją i nieraz prowa
dziłem tam gdzie nie należało. 

(do W. G. Korolenko, 17.X.1887, Moskwa) 

Wydaje mi się, że nie beletryści po
winni rozstrzygać takie kwestie, jak 
Bóg, pesymizm itd. Rzeczą beletrysty 
jest pokazać tylko, jak i w jakich oko
licznościach mówiono albo myślano o Bo
gu czy pesymizmie. Artysta nie powi
nien być sędzią swoich postaci i tego, 
o czym one mówią, lecz tylko bezstron
nym świadkiem. ( ... ) Qo do mnie nale
ży - to jedynie mieć talent; to znaczy 
umieć odróżniać poszlaki ważne, od nie
ważnych, umieć oświetlać postacie i mó
wić ich językiem. Szczegłow - Leontiew 
zgłasza do mnie pretensję, że zakończy
łem opowiadanie zdaniem: „Nic się nie 
da wyrozumieć na tym świecie!" Jego 
zdaniem, artysta psycholog powinien ro-
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zumieć, po to jest psychologiem. Ale ja 
się z nim nie zgadzam. Ludzie piszący, 
z"".ła,sz_cza artyści, powinni by już wie
dz1ec z~ na tym świecie nic się wyrozu
m:iec me. da, tak jak niegdyś wiedział to 
Sokrates i jak zdawał sobie z tego spra
w~ y oltaire. Tłum sądzi, że wszystko 
wie i wszy~tko rozumie; i czym jest głup
SZY_, tJ'.'m Jego horyzonty myślowe . wy
daJą się szersze. Jeśli zaś artysta, któ
rem,u _tłum wierzy, zdecyduje się wy
znac, ze nic nie rozumie z tego, co wi
dzi - to już samo to będzie wielką zdo
?yczą wiedzy w dziedzinie duchowej 
l znacznym krokiem naprzód ... 

(do A. S. Suworina, 30.V.1888, .Sumy) 

... Nie jest sprawą psychologa rozumieć 
to, czego w istocie nie rozumie. Tym 
bardziej, nie jest sprawą psychologa uda
wać, że rozumie to, czego nikt nie ro
zumie. Nie bądźmy więc szarlatanami 
i _ośw~adczmy wprost, że na tym świeci~ 
me· się wyrozumieć nie da. Wszystko 
"".ie~zą i wszystko rozumieją tylko . dur
nie i szarlatani. 

(do I. L. Leontiewa (Szczegłowa), 
9.VI.1888, Sumy) 

... Chciałbym być wolnym artystą - to 
wszystko, i żałuję, iż Bóg nie dał mi si
ły, aby być takim. Nienawidzę kłam
stwa i gwałtu w każdej ich postaci i jed
nakowo są mi wstrętni zarówng, sekreta
rzowie •konsystorza jak Notowicz i Gra
dowski. Faryzeizm, tępota i samowola 
panują nie tylko w domach kupieckich 
i w kozie; widzę ją w nauce, literaturze, 
wśród młodzieży... Dlatego nie mam 
szczególnego nabożeństwa jednakowo -
ani do żandarmów, ani do rzeźników, ani 
do uczonych, ani do pisarzy", ani do mło
dzieży. Marki fabryczne i wywieszki 
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Dom rodzinny Czechowa w Taganrogu 

uważam za przesąd. To, co dla mnie naj
świętsze - to ciało ludzkie, zdrowie, ro
zum, talent, natchnienie, miłość i jak 
najbardziej absolutna swoboda, wolność 
od przemocy i kłamstwa, w czymkolwiek 
by się te dwie ostatnie rzeczy nie prze
jawiały. Oo program, jakiego bym się 
trzymał, gdybym był wielkim artystą. 
(do A. N. Pleszczejewa, 4.X.1888, Moskwa) 

... Mówił mi Pan kiedyś, że w moich 
opowiadaniach brak czynnika protestu, 
że nie ma w nich sympatii i antypatii. 
Ale czy w tym opowiadaniu ja nie pro
testuję przeciw kłamstwu? Czy to nie 
tendencja? Nie? No, to znaczy, że albo 
nie umiem gryźć, albo jestem pchełką.„ 

(do A. N. Pleszczejewa, 9.°X.1888, 
Moskwa) 

Kłamstwo jest takim samym nałogiem 
jak alkoholizm. Kłamcy kłamią nawet 
własną śmiercią. 

(do A. N. Pleszczejewa, 9.X.1888, 
Moskwa) 
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Wszystko cokolwiek napisałem zostanie 
zapomniane za 5-10 lat; ale drogi, jakie 
przetarłem, ostaną się w całości - w tym 
jedyna moja zasługa. 

(do A. S. Łazariewa-Gruzińskiego, 
20.X.1888, Moskwa) 

„.Czasami posuwam się do herezji, ale 
do absolutnego negowania problemów 
w sztuce nie posunąłem się jeszcze ani 
razu. W rozmowach z braćmi po piórze 
zawsze utrzymuję stanowczo, że nie jest 
rzeczą artysty rozstrzyganie problemów 
ściśle specjalistycznych. Nie jest dobrze, 
jeżeli artysta zabiera się do tego, na 
czym się nie zna. Dla kwestii specjalnych 
mamy specjalistów; to ich sprawa wyda
wać sądy o samorządzie wiejskim, o lo
sach kapitału, o szkodliwości pijaństwa, 
o butach, o chorobach kobiecych„. Arty
sta zaś powinien wydawać sądy tylko 
o tym, na czym się zna; krąg tych za
gadnień tak samo jest ograniczony, jak 
u każdego innego specjalisty - zawsze 
to powtarzam i kładę tu nacisk. Ze jed
nak w tej sferze nie ma nierozstrzygnię
tych pytań, a są same tylko odpowiedzi, 
może utrzymywać tylko taki, co nigdy 
sam nie pisał i nie miał do czynienia 
z wyobraźnią artystyczną. Artysta obser
wuje, wybiera, domyśla się, komponu
je - same już te działania zakładają 
u swoich podstaw istnienie zagadnienia; 
jeżeli człowiek na samym początku nie 
zadał sobie pytania, to nie ma co szu
kać odpowiedzi i nie ma czego wybie
rać (.„). 
Żądając od artysty świadomego sto

sunku do pracy ma Pan rację, ale to po
mieszanie dwóch pojęć: ro z wiąz a
n ie problemu i prawidłowe 
post a wie n ie pro b 1 em u. Tylko 
to drugie obowiązuje artystę ( ... ) 
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Wszystko, co pisałem dotychczas, jest 
głupstwem w porównaniu z tym, co 
chciałbym napisać i co pisałbym z radoś
cią. Wszystko mi jedno - czy pisać 
Imieniny, czy Ognie, czy wodewil, czy 
list do kolegi - wszystko to jest nudne, 
machinalne, mdłe („.). Nie podobają mi 
się moje sukcesy„. Przykro, że bagatelki 
zostały napisane, a to ,co naprawdę do
bre leży na składzie, jak makulatura („.) 

(do A. S. Suworina, 27.X.1888, 
Moskwa) 

„.Bez · śladu znikła masa plemion, re
ligii, języków, kultur - znikła, bo nie 
było historykó\v i biologów. Tak ginie 
w naszej przytomności masa i.stnieil 
i dzieł sztuki - z winy zupełnego braku 
krytyki. Ktoś odpowie, że krytyka nie 
mu u nas nic do roboty, że wszystkie 
współczesne utwory są nędzne i marne. 
Ale to powierzchowny pogląd. Aby zgłę
bić życie, trzeba znać nie tylko same plu
sy, lecz także minusy. Jedno już stwier
dzenie, że osiemdziesiąte lata nie wydały 
ani jednego pisarza może posłużyć za 
materiał do pięciu tomów („ .) 

„.Długie, głupie rozmowy, goście, na
tręci, rublowe, dwu- i trzyrublowe ho
noraria, wydatki na dorożkę do chorych 
nie płacących mi ani grosza - jednym 
słowem taki bałagan, że chce się z domu 
uciekać. Ludzie pożyczając ode mnie pie
niądze i nie oddają, kradną książki, za 
nic mają mój czas„. Brak tylko do kom
pletu nieszczęśliwej . miłości„. 

(do A. S. Suworina, 23.XII.1888, 
Moskwa) 

„.Moim celem jest ubić jednym strza
łem dwa zające: opisać życie zgodnie 
z rzeczywistością i przy okazji pokazać 
o ile takie życie odchyla się od normy. 

12 -

Nie wiem co jest normą, podobnie jak 
nikt z nas nie wie. Wszyscy wiemy, czym 
jest postępek bezecny, ale czym jest cno
ta - nikt z nas nie wie. Będę się trzy
mał tych ram, które bliższe są sercu 
i zostały już wypróbowane przez ludzi 
silniejszych i mądrzejszych niż ja. Te 
ramy - to absolutna wolność ludzka, 
wolność od gwałtu, od przesądów, od 
ciemnoty, od czarta, wolność od namięt
ności itd„ . 

(do A. N. Pleszczejewa, 9.IV.1889, 
Moskwa) 

„.Nie ma dwóch zdań, że zajęcie siq 
naukami lekarskimi miało poważny 
wpływ . na moją działa.lność literacką. 
Rozszerzyło znacznie zasięg moich ob
serwacji, dostarczyło mi mnóstwa no
wych wiadomości, których prawdziwą 
wartość dla mnie, jako pisarza, docenić 
może tylko ten, kto sam jest lekarzem; 
te studia grały także rolę drogowskazu 
i zapewne dzięki kontaktowi z medycy
ną udało mi się uniknąć wielu omyłek . 
Znajomość nauk przyrodniczych i me
tod badawczych kazała mi się mieć na 
baczności, starałem się, też, gdzie tylko 
było możliwe, liczyć się z danymi nau
kowymi, gdzie zaś to było niemożliwe -
wolałem nic raczej nie pisać. Zaznaczam 
tu, że warunki twórczości artystycznej 
nie zawsze pozwalają na przestrzeganie 
zgodności z danymi nauki; nie można 
przedstawić na scenie aktu śmierci, bę
dącej skutkiem otrucia, tak, jak prze
biega on w rzeczywistości. Ale zgodność 
z danymi nauki powinno si~ czuć także 
w charakterze tej umowności, to znaczy -
jest konieczne, żeby dla czytelnika albo 
widza było jasne, że to tylko konwencja 
i że ma tu on do czynienia z pisarzem 
znającym się na swoim rzemiośle. Nie 
należę do beletrystów mających do nau-
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ki stosunek pogardliwy; nie chciałbym 
też zaliczać się do tych, co to wszystko 
wysysają z własnego palca ( .. . ) 

(do d-ra G. I. Rossolimo, 11.X.1899, 
Jałta) 

... Gdzie Pan znalazł (u mnie) publicy
stykę? Czyżby Pan tak cenił wszelkie 
poglądy w ogóle, że tylko w nich widzi 
Pan środek ciężkości, nie zaś w sposo
bie ich wykładania, nie w ich genezie 
itd.? ... Dla mnie, jako autora, wszelkie 
te poglądy w istocie nie mają żadnego 
znaczenia. Chodzi nie o ich sens, ten jest 
bowiem zmienny i nie nowy. Chodzi 
o charakter tych poglądów, o ich zależ
n9ść od wpływów zewnętrznych itd. Na
leży je rozpatrywać jako zjawiska, jako 
objawy, żupełnie obiektywnie, nie sta
rając się ani wyrażać na nie zgody, ani 

.obalać ich. Jeżeli opiszę taniec świętego 
Wita, to przecież nie będzie Pan oceniał 
go z punktu widzenia choreografa? 

(do A. S. Suworina, 17.X.1889, Moskwa) 

Piękny jest ten Boży świat. Jedno go 
tylko szpeci: my. Jak mało jest w nas 
sprawiedliwości i pokory, jak źle rozu
miemy patriotyzm! Pijany, zlampartowa
ny mąż-hulaka kocha swoją żonę i dzieci, 
ale co za sens ma taka miłość. W gaze
tach stoi, że kochamy naszą wielką oj
czyznę, ale w czym wyraża się ta mi
łość? Zamiast wiedzy - czelność i zaro
zumialstwo przekraczające wszelkie gra
nice, zamiast pracy - lenistwo i świó.
tuszenie, sprawiedliwości nie ma, poję
cie honoru nie przekracza granic „ho
noru munduru", tego munduru, który 
stanowi codzienną ozdobę naszych ław 
oskarżonych. Trzeba wziąć się do pracy, 
a wszystko inne cisnąć do licha. Najważ
niejsze - to prawość, a reszta sama 
przyjdzie. · 

(do A. S. Suworina, 9.XII.1890, Moskwa) 
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... Niech ·Pan powie prawdę, czy kto 
z moich rówieśników, tj. ludzi w wieku 
35-40 lat, dał światu choć jedną krop
lę alkoholu? Czy Korolenko, Nadson 
i wszyscy dzisiejsi dramaturgowie, to nie 
lemoniada? Czy obrazy Repina albo Szy
szkina porywały Pana? Miłe, robione 
z talentem, Pan to podziwia, ale przez 
~ały czas nijak nie może Pan zapomnieć, 
ze chciałoby się zapalić papierosa. Nau
ka i technika przeżywają teraz wielkie 
lata, dla naszych zaś kolegów jest to 
epoka rozlazła, kisnąca, nudna, samiśmy 
skiśli, samiśmy nudziarze, umiemy ro
dzić tylko dzieci z gutaperki i nie widzi 
tego tylko Stasow, któremu natura dała 
rzadką zdolność: urzynać się nawet po
myjami (: .. ) Brak nam „czegoś", to praw
da i znaczy to, że jeśli zadrze Pan podo
~ek naszej Muzie, to zobaczy Pan tam 
idealną płaszczyznę. Niech Pan sobie 
przyp~mni, że pisarze, których nazywa
~y _wiecznymi, albo po prostu dobrymi, 
i ktorzy nas porywają mają jedną wspól
ną i nader ważną cechę: idą dokądś i zwą 
nas tam za sobą i czuje Pan nie móz
gownicą, a całym swoim jestestwem, że 
mają jakiś cel, jak cień ojca Hamletowe
go, który nie daremnie przychodził i dzia
łał na wyobraźnię ( ... ) A my? My! Mv 
opisujemy życie takie, jakie widzimy 
a dalej - ani rusz ( ... ) Polityki u nas nie 
znaj~zie, w rewolucję nie wierzymy, Bo
ga me ma, upiorów się nie boimy, a ja 
osobiście nawet śmierci i ślepoty się nie 
boję. Kto niczego nie pragnie, na nic nie 
ma nadziei i niczego się nie boi, ten nie 
może być artystą ( ... ) Pan oraz Grigoro
wicz uważacie, że jestem rozumny. Ow
szem, mam przynajmniej tyle rozumu, że
b~ nie ukrywać przed sobą swojej choroby, 
me okłamywać siebie, nie osłaniać swo
jej pustki cudzymi łachmanami w ro-
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Antoni Czechow: autokarykatura 
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dzaju idei lat 60-tych itp. Nie rzucę się, 
jak Garszyn, w otwór klatki schodowej, 
ale też nie będę łudzić się nadzieją na 
lepszą przyszłość. Nie jestem sprawcą 
swojej choroby i nie mnie ją leczyć, cho
roba ta bowiem, należy przypuszczać, ma 
ukryte przed nami zbawienne cele i ze
słana jest nie bez przyczyny ... Oj, nie 
bez przyczyny lgną do huzara dziewczy
ny! ... 

(do A. S. Suworina, 25.XI.1892, 
Melichowo) 

... Ani na chwilę nie porzuca mnie myśl, 
że powinienem, że muszę pisać, Pisać, 
pisać i pisać. Jestem zdania, że prawdzi
we szczęście niemożliwe jest bez próż
niactwa. Mój ideał: leniuchować i ko
chać pulchną pannę. Naiwyższa rozkosz 
to dla mnie - przechadzać się, albo sie
dzieć sobie i nic nie robić; ulubione mo
je zajęcie - to zbieranie niepotrzebnych 
rzeczy (listków, słomek itd.) i robienie 
zbędnych kroków. Tymczasem jednak je
stem pisarzem i muszę pisać nawet tu, 
w Jałcie. Miła Liko, kiedy z Pani będzie 
już wielka śpiewaczka i będzie Pani miała 
wysoką gażę, to niech mi Pani wtedy da 
jałmużnę: proszę mnie zrobić swoim mę
żem i żywić na swój rachunek, abym mógł 
nic nie robić .. . 

(do L. S. Mizinowej, 27.III.1894, Jałta) 

Wierzyć w Boga - to nietrudne. Wie
rzyli w Niego i inkwizytorzy i Biron, 
i Arakczejew. A spróbuj Pan uwierz_yć 
w człowieka! 

(skonfiskowany niegdyś frag
ment z „Opowiadania star
szego ogrodnika" cytowany w 
liście do I. I. Gorbunowa-Po
sadowa, 31.XII.1894, Melicho
wo). 
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Burżuazja, lubi tak zwane „pozytyw
ne" typy i powieści ze szczęśliwym koi!
cem, jako że to pozwala jej rozkoszować 
się myślą, że można i kapitał zbić, i za
chować niewinność, być bestią i jedno
cześnie sycić się szczęściem ... 

(do A. S. Suworina 13.IV.1895, 
Melichowo) 

... Winą za nasze milczenie, brak po-
wagi ,i nie~nteresujący charakter naszych 
rozmow, me obciążaj ani siebie, ani mnie, 
al~. obciąż, jak mówi krytyka „epokę", 
złoz to na karb klimatu, przestrzeni, co 
tylko chcesz i zostaw okoliczności ich 
własnemu, fatalnemu, nieubłaganemu 
biegowi, licząc na lepszą przyszłość. 

(do W. I. Niemirowicza (Dan
czenko, 26.XI.1896, Melichowo) 

Jeśli sądzić z wyjątku wydrukowanego 
w Nowoje Wremia artykuł Tołstoja 
o sztuce nie wydaje się interesujący. 
Wszystko to staroświecczyzna. Mówić 
o s_ztuce, że zgrzybiała, że znajduje sic: 
w slepym zaułku, że nie jęst tym, czym 
~owin~a być itd. itd., to jakby mówić, 
ze chęc jedzenia i picia też jest przesta
rzała, anachroniczna i nie taka, jak trze
ba ... 

(do A. S. Suworina, 4.I.1898, Nicea) 

Pada się na nos nie dlatego, że się pi
sze; na odwrót, pisze się właśnie dlate
go, że się upadło na nos i że nie ma do
kąd iść dalej ... 

(do A. N. Pieszkowa (M. Gorkiego) 
18.1.1899, Jałta) 

... Cała inteligencja jest winna, cała, 
:nój Panie. Dopóki są jeszcze studentami 
i kursantkami, tak długo są to ludzie 
uczciwi i dobrzy, nasza nadzieja, przysz-
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łość Rosji, ale kiedy tylko studenci i kur
santki wyrwą się na samodzielny szlak, 
jak tylko zostaną dorosłymi, cała nadzie
ja nasza i przyszłość Rosji zamienia się 
w dym i osadzają się na filtrze sami dok
torzy, właściciele domków podmiejskich, 
nigdy nie syci urzędnicy, parający si~ 
kradzieżą inżynierowie. Niech sobie Pan 
przypomni, że Katkow, Pobiedonoscew, 
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Wyszniegradskij ~ to wychowankowie 
uniwersytetów, to nasi profesorowie, ni.e 
żadne ciemniaki, ale profesorowie, lumi-· 
narze ... Nie wierzę w naszą inteligenc.i 1:; . 
obłudną, fałszywą, histeryczną, niewy
chowaną, leniwą, nie wierzę nawet wte
dy, kiedy cierpi i skarży się, bowiem jej 
ciemiężyciele z niej samej się wywodzą. 
Wierzę w poszczególnych ludzi, widzę 
ratunek w poszczególnych osobach roz
rzuconych po całej Rosji tu i ówdzie -
w inteligentach, czy w chłopach - to jest 
siła, choć ich nawet niewielu ( ... ) Mimo 
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wszystko nauka posuwa się wciąż na
przód, świadomość społeczna wzrasta, 
kwestie etyczne zaczynają przybierać 
charakter burzliwy itd. itd. i wszystko 
to dzieje się nie bacząc na prokuratorów, 
inżynierów, guwernerów, bez związku 
z inteligencją en masse i bez względu 
na nic ... 

(do I. I. Orłowa, 22.II.1899, Jałta) 

Mówi Pan o prawach państwa, ale nie 
stoi Pan na gruncie prawnym. Prawa 

· i sprawiedliwość dla państwa są takie 
same, jak i dla każdej innej osoby praw
nej. Jeżeli państwo bezprawnie wywłasz
cza mnie z kawałka ziemi to odwołuję 
się do sądu i ten ostatni przywraca mi 
moje prawa; czy nie powinno być tak sa
mo, kiedy państwo bije mnie nahajką, 
czy nie mogę krzyczeć, że łamie się 
prawo w wypadku gwałtu ze strony pai1-
stwa? Pojęcie państwa powinno być 
oparte na określonych stosunkach praw
nych, w przeciwnym zaś wypadku jest 
one postrachem, pustym dźwiękiem ... 

(do A. S. Suworina, 4.III.1899, Jalta) 

... Literat nie może bezkarnie żyć na 
prowincji ( ... ) Niech się Pan sprzecza z li
teratami, niech ich Pan nie uznaje, po
łową z nich niech Pan gardzi, ale niech 
Pan z nimi współżyje. 

(do A. N . Pieszkowa (M. Gorkiego), 
22.VI.1899, Moskwa) 

Nie chce Pan jechać do Indii? Szkoda. 
Kiedy ma się za sobą Indie, długą żeglu
gę, to jest o czym pomyśleć w razie bez
senności ( ... ) Nuda moja bierze się nie 
z Weltschmerzu, nie z taedium vitae, tyl
ko po prostu nudzi mi się bez ludzi, bez 
muzyki, którą lubię i bez kobiet, których 
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nie ma w Jałcie . Nudzi mi się bez ka
wioru i bez kiszonej kapusty. 

(do Gorkiego, 15.II.1900, Jałta) 

I z chrześcijańskiego i z ekonomiczne
go, i z jakiego tylko chcesz punktu wi
dzenia mieszczaństwo jest wielkim złem; 
jak tama na rzece służyło zawsze tylko 
dla zastoju („.) Tama - jeśli nawet nie 

Czechow i Tołstoj (1901) 

runęła - to ma duże i niebezpieczne 
pęknięcia ( ... ) Moim zdaniem przyjdzie 
czas kiedy utwory Gorkiego ulegną za
pomnieniu, ale on sam nie będzie zapom
niany nawet za tysiąc lat. 

(do A. I. Sumbatowa-Jużyna, 
26.II.1903, Jałta) 
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Nawiasem mówiąc, i teatry ludowe i li
teratura dla ludu - to wszystko bzdury, 
to wszystko karmelki dla mas. Nie trze-· 
ba Gogola zniżać do poziomu ludowego, 
tylko lud podnosić do Gogola. 

(do W. I. Niemirowicza-Danczenko, 
2.Xl.1903, Jałta) 

... Dlaczego na afiszach i w ogłoszeniach 
gazetowych sztukę moją tak uporczywie 
nazywają dramatem? Niemirowicz i Alek
siejew w mojej sztuce widzą stanowczo nie 
to, co napisałem i gotów jestem dać sło
wo jakie chcesz, że obaj ani razu nie 
przeczytali uważnie mojej sztuki. Wy
bacz, ale mogę Cię zapewnić ... 

(do O. L. Knipper, 10.IV.1904, Jałta) 
(Dialog Nr 11 - 1960 r. fragmenty) 
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