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Dylematy reżysera 

Kim jest Płatonow? Błyskotliwym salo

nowcem z bezbłędną intuicją, wyczuwającym sła

bości otaczających go kobiet. Człowiekiem de

speracko rzucającym się w wir życia, innego, cie

kawszego niż jego własne. Ekscentrykiem wcią

gającym w swoją orbitę wszystkich, nawet tych, 

którzy go nienawidzą lub nim pogardzają. Lek

koduchem, który zapija się, nie umiejąc pora

dzić sobie ze skutkami swej nieposkromionej 

natury. 

Przyczyną wielkiego zamieszania, w małej wresz

cie i prowincjonalnej Wojnicówce, gdzie kilka 

osób w jakiś przesadnie intensywny sposób prze

żywa ostateczne dramaty swego życia, domaga-

jąc się od niego (życia?, Płatonowa?) rozstrzy

gających odpowiedzi. 

A może nie? Płatonow to przecież wielka ofia

ra. To wytwór ludzkiej wyobraźni, zamieszkałej 

przez upiory samotności, goryczy, niezaspoko

jonych tęsknot, niespełnionych miłości. Tak samo 

malejący i marniejący jak wszyscy. 

Tak samo poddany działaniu sączącego się cza

su i tego wszechpanującego lenistwa ducha. Jego 

"inność" to zdolność do mówienia prawdy. Tak 

oczywistej i raniącej, że aż musi ulec przetwo-

rzeniu w umysłach tych, którzy ją o sobie usły

szeli. Jest postacią wykreowaną przez ludzkie 

kompleksy, ludzką pospolitość i rozpaczliwą 

potrzebę akceptacji. Płatonow jest doskonałym 

obiektem, na którym koncentrują się wszystkie 

życiowe klęski i niepowodzenia. To on ma zna

leźć cudowne antidotum na nudę i przeciętność, 

bylejakość i nijakość. Ale on tego nie potrafi. 

Poza nazwaniem po imieniu swoich i cudzych 

słabości, nie umie nawet zdefiniować ich przy

czyny. Człowiek, który w wyobrażeniach innych 

urósł do miary giganta, sprawcy wszelkich zda

rzeń, w gruncie rzeczy jest małym, pospolitym 

człowieczkiem, coraz bardziej przerażonym roz

wojem toczących 

się wokół niego 

zdarzeń, na które 

nie ma wpływu, 

którym nie umie 

zapobiec, którym 

nawet nie ma od

wagi się dobrze 

przyjrzeć. Jedyne 

na co go stać to ucieczka w pijaństwo z głębo

kim przekonaniem, że uczestniczy w jakiejś ab

surdalnej komedii, która wcześniej czy później 

musi się skończyć. I kończy się, bo bohatera, 

prawdziwego czy wyimaginowanego, który ze 

strachu wymyka się chyłkiem z placu boju, nie 

może znieść nawet zakochana do szaleństwa ko

bieta. 

"Żegnaj Płatonow! Koniec zabawy! Finita la 

commedia!" 

Katarzyna Deszcz 

Sztuka bez tytułu, którą Adam Tarn opa

trzył tytułem Płatonow nazywa się naprawdę 

Biezotcowszczina i znając jej podstawowe metry

kalne dane trudno mieć co do tego wątpliwości. 

Tytuł wymyślony przez Czechowa ma dla nas 

wszakże tę słabość, że jest właściwie nieprzetłu

maczalny. Słownik Dala - najbliższy czasom pi

sania dramatu - notuje następujące znaczenie 

słowa "biezotcowszczina": brak ojca, sieroctwo, 

dzieci pozamałżeńskie, samowola dzieci„. żad

ne słowo polskie nie pomieści tych zróżnicowa

nych treści. Ale to trafny tytuł. Zwraca uwagę 

na zasadniczy problem utworu - opozycję poko

leń, z którą łączy się najważniejszy bodaj spór 

XIX - wiecznej Rosji, tyczący kwestii nihilizmu 

oraz "zbędnych ludzi". Czechow nieprzypadko

wo nawiązuje tytułem do Ojców i dzieci, powie

ści Iwana Turgieniewa, która po roku 1862 dys

kusję tę rozszerzyła do granic dziś niespotyka

nych. Dramat Czechowa jest późnym głosem 

w tym historycznym (choć bywa, że odżywają

cym w Rosji -Dzieci Arbatu Rybakowa) sporze. 

Przedstawia sytuację po 16 latach. Ba

dacze literatury, którzy z niejasnych 

przyczyn unikają komentarzy do 

pierwszej sztuki Czechowa, powinni 

także wziąć pod uwagę Młodzika Do

stojewskiego„. Okaże się wtedy, że 

wbrew pozorom na dramat Czecho

wa złożyły się co najmniej w równej 

mierze inspiracje i doświadczenia ży

ciowe, co literackie. Bo oprócz wymie

nionych utworów także lektury Don 

Juana, Hamleta, Bohatera naszych 

czasów, Mądremu biada, nie wspomi

nając już o Biblii i paru innych dzie

łach. 

Czechow miał 18 - 19 lat, kiedy pisał tę 

sztukę, a 20 - 21 kiedy ją poprawiał. Ta młodość, 

jeśli pamiętać o skali problemu utworu, jest pe

sząca, ale nie zadziwia. Kiedyś po prostu ludzie 

żyli krócej, więc pisarze też szybciej dojrzewali. 

Zdumiewa co innego. Lata 1878 -1881 to chyba 

najbardziej dramatyczny okres w życiu we

wnętrznym XIX - wiecznej Rosji. Otwiera go wy

strzał Wiery Zasulicz do generała Trepowa, 

a kończy bomba Hryniewickiego zabijająca Alek

sandra li. Pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami 

toczy się z niezwykłą intensywnością "wojna" 

między terrorystami a władzą absolutną. Skła

dają się na nią sceny mrożące krew w żyłach 

i ocierające się o groteskę (car, który z podkasa

nym płaszczem, w biały dzień, pod Pałacem Zi

mowym, ucieka przewracając się przed ganiają

cym za nim i niecelnie strzelającym Sołowio

wem), zamachy i egzekucje, dziesiątki ofiar szty

letów, rewolwerów, dynamitu i szubienic. 

W Rosji panuje strach. Z powodu akcji Komite

tu Wykonawczego jak i odwetów władzy. Cze

chow w swoim młodzieńczym drama

cie słowa nie mówi o tych zdarze

niach, choć niewątpliwie ma ambicję 

opisania ówczesnej Rosji. Dlaczego? 

Trudno do końca rzecz tłumaczyć 

cenzurą, skoro dziesięć lat wcześniej 

Dostojewski ogłosił Biesy. Podejrze

wam, że Czechow już na początku 

twórczości inaczej niż większość my

ślał o historii, przekonany był, iż two

rzą ją codziennie w zdarzeniach po

wszednich ludzie zwyczajni, nie zaś 

bohaterzy, że już wtedy pewien był 

tego, co później napisał, że "świat 

ginie nie przez zbójców ani od poża

rów, ale na skutek nienawiści, niechę-



ci i wszystkich tych drobnych niesnasek". Dlate

go nieważne przypadki "w jednej z południowych 

guberni" stały się bardziej godne uwagi niż gło

śne w całym imperium idee i wyczyny spiskow

ców i dynamitardów. W pospolitych faktach naj

lepiej widać zjawiska naprawdę istotne i sprzecz

ne: konflikt pokoleń, upadek wartości, negację 

wzorców i autorytetów, rozpad osobowości, utra

tę sensu życia. Całkowitej negacji konstrukcyj

nego znaczenia zdarzeń wyjątkowych dokona 

Czechow wprawdzie później, ale w tym pomi

nięciu niezwykłych wypadków jest już zapowiedź 

największej po Szekspirze rewolucji w dziedzi

nie dramaturgii. 

Biezotcowszczina jest dramatem kalekim, 

amorficznym, pełnym powtórzeń, tandetnego 

dramatyzmu, kiczowatych aforyzmów, ale jest 

też utworem nowatorskim i to nie tylko pod 

względem formalnym. Bo z jednej strony mło

dziutki Czechow już miesza komediowe z dra

matycznym, wysokie z niskim, stosuje słynne 

pauzy, próbuje zapisywać codzienność, ujarz-

miać strumień życia, z drugiej zaś - wyprzedza

jąc nawet poetów z lat 80 -ych ( z Nadsonem 

i fascynującym, a nie znanym w Polsce Fofano

wem na czele), pierwszy oddaje klimat doby "bie

zwriemienija", w której - jak pisał Błok - "przy

więdło ciało i duch zgasł". 

A ponadto ... Równie szczegółowych 

i bezlitosnych obserwacji ludzkiej natury nie no

towała jeszcze rosyjska dramaturgia. O tym, że 

są w tej sztuce wątki każdego z późniejszych dra

matów, pisać nie będę, gdyż jest to widoczne na 

rzut oka. 

Biezotcowszczina - Bezojcowizna, dzisiaj 

to nie jest tytuł na premierę. Choćby z powodu 

brzmienia. Dowodzi wprawdzie wczesnej niechę

ci Czechowa do funkcji głównego bohatera, ale 

ta nowatorska intencja, po Iwanowie spełniana 

w sposób wyrazisty, przegrywa jeszcze w prakty

ce ze starym dramaturgicznym wzorcem; postać 

główna nadal wyznacza centrum. Skoro tak, 

mówmy już dalej o Płatonowie, pamiętając, że 

tytuł taki wysuwa na plan pierwszy jednostkę. 

Tekst Płatonowa jest zbyt obszerny, ale -

jeśli mierzyć normami z czasów powstania utwo

ru, nie tak znów o wiele. W latach 60-ych na wie

czór teatralny w Rosji składało się kilka (nie

rzadko 4 - 5) sztuk. Potem ilość tytułów zmniej

szała się nawet do jednej, ale czas trwania spek

taklu skracał się niewiele. Płatonow chyba jest 

taką sztuką, która miała wypełnić cały 4-, 5-go

dzinny wieczór. Dziś konieczne są cięcia ogrom

ne. Z Płatonowa, którego cały tekst wymaga 

przynajmniej 6 godzin, można wykroić parę od

miennych dramatów. 

Andrzej Wanat, Pochwała teatru, 

Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 1997, s.229 - 231 
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Fragmenty LISTÓW Antoniego Czechowa 
przekład - Natalia Gałczyńska, Ałła Sarachanowa 

Proszę nie zapominać - o nieszczęśliwa ofia

ro chandry! - że w Moskwie ma Pani najpokorniej

szego sługę, gotowego wyszorować Pani samowar, od 

dawna już nie szorowany. 

Do Lubow Kamburowej, wrzesie1i {przed 23] 1880,Moskwa 

Czytamy, piszemy, 

włóczymy się wieczorami, po

pijamy wódkę, słuchamy mu

zyki, śpiewów et cetera ... 

Do Aleksandra Czechowa, 8 listopa

da 1882, Moskwa 

Pieniędzy ani, ani ... 

Matka nas przeklina. ltd. 

Do Aleksandra Czechowa, 25 gn1d

nia 1882 oraz i lub 2 stycznia 1883, 

Moskwa 

Każdemu wolno żyć, jak chce i z kim chce, to 

prawo kulturalnego człowieka. 

Do Aleksandra Czechowa, po 20 lutego 1883, Moskwa 

Lubię wiosnę, ale najrzadziej z niej korzy

stam. A więc poetą nie zostanę: bogowie talentu nie 

dali, zaś warunki społeczne pozbawiają mnie wiosny. 

Do Aleksandra Kanajewa, 26 marca 1883, Moskwa 

W noc wigilijną chciałem coś napisać, ale nie 

udało się. Los zrządził, że przez całą noc grałem 

z paniami w karty. Graliśmy do samego nabożeństwa, 

cały czas z nudów piłem wódkę, którą pijam rzadko 

i zawsze tylko z nudów. 

Do Miko/aja Lejkina, 25 gnidnia 1883, Moskwa 

Przyjadę do Taganrogu pod koniec czerwca 

mając niepłonną nadzieję, że czeka już na mnie przy

obiecana przez Panią narzeczona. Moje warunki: 

uroda, wdzięk i ... niestety! - przynajmniej ze 20 ty

siączków. Dzisiejsza młodzież jest okropnie merkan

tylna! Prócz narzeczonej należy mi się od Pani (mo

skiewskim zwyczajem) napiwek: przez cały czas Pani 

osamotnienia w Taganrogu ja ani razu nie sprowa

dziłem Jej małżonka z drogi cnoty. 

Do Eugenii Sawieljewej, 24lutego1884, Moskwa 

Dopiero co wróciłem z sekcji zwłok - eksper

tyzy medyczno - sądowej, którą przeprowadzaliśmy 

na wsi, 10 wiorstw od Woskriesieńska. Jechałem tam 

dziarską trójką wraz ze śledczym - stetryczałym, led

wo zipiącym i do niczego niezdatnym staruszkiem; 

to maleńkie, siwiusieńkie i naj

poczciwsze stworzenie od 25 lat 

marzy, by awansować na człon

ka sądu. Sekcję przeprowadzi

łem wraz z powiatowym leka

rzem na polu, pod zielonym li

stowiem młodego dębu, tuż przy 

drodze. Nieboszczyk był z innej 

wsi, toteż chłopi, na których zie

mi znaleziono zwłoki, błagali 

nas ze łzami na wszystkie świę

tości, by nie robić sekcji u nich ... 

"Baby i dzieciaki po nocach spać 

nie będą ze strachu" ... Śledczy początkowo krzywił 
się na widok chmur, ale później, zmiarkowawszy, że 

wystarczy sporządzić ołówkiem brudnopis protoko

łu, i przekonawszy się, że jesteśmy gotowi patroszyć 

zwłoki pod gołym niebem, przystał na prośby chło

pów. 

Spłoszona ludność wioski, świadkowie przy

brani, podsołtys z blaszką, wdowa zawodząca opodal 

miejsca sekcji oraz dwóch chłopów stróżujących przy 

trupie ... W pobliżu milczących stróżów dogorywa 

małe ognisko ... Strzec zwłok dniem i nocą aż do przy

bycia władz - to chłopski, przez nikogo nie opłacany 

obowiązek. Trup w czerwonej koszuli i nowych port

kach przykryty prześcieradłem... Na prześcieradle 

ręcznik ze świętym obrazkiem. Żądamy od podsołty

sa wody ... Woda jest, staw tuż pod bokiem, ale nikt 

nie da wiadra, bo zostanie spaskudzone. Chłopi ucie

kają się do wybiegu: maniochińscy kradną wiadro tru

chińskim. Cudzego wiadra nie szkoda ... Kiedy, jak 

i gdzie zdążyli ukraść, pozostaje niepojęte ... Podśmie-

chują się zadowoleni ze swego pomysłu .. . 

Sekcja wykazuje złamanie 20 żeber, obrzęk 

płuca i ślady alkoholu w żołądku. Śmierć gwałtowna 
na skutek uduszenia. Pijanemu przygnieciono pierś 

czymś bardzo ciężkim - prawdopodobnie zdrowym 

chłopskim kolanem. Na ciele liczne zadraśnięcia, któ-



re powstały podczas prób przywracania życia. Ma

niochińscy po znalezieniu zwłok cucili nieboszczyka 

przez 2 godziny tak zajadle, że przyszły obrońca mor

dercy miałby prawo zadać ekspertowi pytanie: czy zła

manie żeber nie było skutkiem owego cucenia? My-

ślę jednak, że takie pytanie nie padnie ... Nie będzie 

ani obrońcy, ani oskarżonego. Śledczy jest tak wie

kowy, że nawet zdychająca pluskwa potrafi ukryć się 

przed jego zgasłym wzrokiem, nie mówiąc o morder

cy ... 

Do Miko/aja Lejkina, 27 czerwca 1884, Woskriesieńsk 

Obecnym miejscem mego pobytu jest gród 

Zwienigorod, gdzie zrządzeniem losu pełnię obo

wiązki ziemskiego lekarza. Tutejszy lekarz prosił mnie 

o zastępstwo na dwa tygodnie. Przez połowę dnia 

przyjmuję pacjentów (30 - 40 osób dziennie), resztę 

czasu odpoczywam albo się okropnie nudzę siedząc 

przy oknie i patrząc w ciemne niebo, z którego leje 

już od trzech dni przykry, nieprzerwany deszcz ... 

Do Miko/aja Lejkina, 14 lipca 1884, Zwienigorod 

Dopisek Twej małżonki przyprawił mnie 

o smutek. Już czułem skłonność do życia rodzinne

go, pragnąłem zostać ojcem - i masz ci los! Pisze, że 

narzeczonej jak dotąd nie znalazła! A Ty, bydlę nie

czułe, czyż nie mogłeś użyć swej władzy i zmusić żonę, 

by urządziła Themu przyjacielowi życie? Odmówi

łem już tylu bogatym narzeczonym licząc na obietni

cę Twej małżonki - zrozumże teraz moją sytuację! 

Znowu przez całą zimę zmuszony będę odwiedzać 

Salon. 

Do Dymitra Sawieljewa, 4 w1ześnia 1884, Moskwa 

Kupiłem nowe meble i porządne pianino, 

, trzymam dwie służące, urządzam małe 

~ wieczorki muzyczne, na których gra się 
i śpiewa ... Długów nie mam, daję sobie 

radę bez tego ... 

Do Mitro/ana Czechowa, 31stycznia1885, Mo

skwa 

Dziwi Pana moja wczesna prze

prowadzka na letnisko? Nie boję się 

mrozów, którymi mnie Pan straszy.( ... ) 

Wynająłem letnisko z meblami, warzy

wami, mlekiem itp ... Dwór bardzo ład

ny, na stromym brzegu ... W dole płynie 

rzeka obfitująca w ryby, za rzeką olbrzy

mi las, po tej stronie rzeki też las ... Przed 

domem klomby, oranżeria et cetera. 

Do Miko/aja Lejkina, 28 kwietnia 1885, Moskwa 

Letnisko cudowne, ale pieniędzy tak mało, 

że wstyd spojrzeć na własne kieszenie. Może ożenić 

się z bogatą kupcową? Wezmę grubą kupcową za 

żonę i zacznę wydawać grube czasopismo. 

Do Miko/aja Lejkina, 9 maja 1885, Woskriesie1isk 

Bardzo lubię wszystko, co nazywa się w Ro

sji "dworem" ziemskim. Słowo to nie utraciło jesz

cze poetyckiego brzmienia. 

Do Miko/aja Lejkina, 12 lub 13 października 1885, Moskwa 

Trzeba iść spać. Na górnym piętrze pląsy. Gra 

orkiestra. Wesele. Mieszka tam kuchmistrz, który wy

najmuje lokal na wesela i stypy. W południe stypa, 

wieczorem wesele ... Śmierć i poczęcie ... Ktoś tupiąc 

nogami jak koń przebiegł właśnie w tej chwili nad 

moją głową ... Chyba drużba. Orkiestra grzmi ... 

A z jakiego powodu? Z czego się cieszą durnie? 

Do Miko/aja Lejkina, 19 stycznia 1886, Moskwa 

Mój ożenek prawdopodobnie nie dojdzie do 

skutku: cenzura nie pozwala. Moja o n a jest Izra

elitką. Jeżeli bogatej Żydóweczce starczy odwagi, 

żeby przejść na prawosławie, to pięknie, jeżeli nie -

mówi się trudno ... Zresztą zdążyliśmy już się pokłó

cić. Jutro się pogodzimy, po tygodniu znów pokłóci

my. 
Do Wiktora Bilibina, ! lutego 1886, Moskwa 

Szczęściarz z tego Lejkina! Dziwnym trafem 

wszyscy jego pracownicy to ludzie nader pracowici, 

a więc zachowują się jak szmaty i ciamajdy, rozmowy 

zaś o honorariach uważają za nietakt, tymczasem sam 

Lejkin gryzie jak pies, żeby tylko urwać dla siebie ka

wałek. 

Do Aleksandra Czechowa, 3lutego1886, Moskwa 

Z narzeczoną zerwałem o s t a t e c z n i e, 

a raczej ona ze mną zerwała. Mimo to nie kupiłem 

jak dotąd rewolweru i nie piszę dziennika. 

Do Wiktora Bilibina, 28 lutego 1886, Moskwa 

Spędzanie lata w mieście to coś gorszego od 

pederastii i sodomii. U nas wspaniale: ptaki śpiewa

ją, Lewitan udaje Czeczeńca, trawy pachną, Mikołaj 

pije ... Wokół tyle powietrza i ekspresji, że brak słów, 

by to opisać ... Każda gałązka piszczy z radości i aż się 

prosi na płótno Żyda Lewitana, który 

prowadzi w Babkinie kasę pożyczkową. 

Mikołaj ogolił się i zbzikował na jego 

widok. Ja piszę, piszę, piszę ... i dalej je

stem leń skończony. Wczoraj przyjechał 

Biegiczew, który otworzył u nas zakład 

fryzjerski. Zapraszam Pana nie na ty

dzień, ale co najmniej na dwa lub trzy. 

Nie pożałuje Pan, zwłaszcza jeśli nie 

przeszkadza mu świński tryb życia, czyli 

poprzestawanie na rozkoszach wegeta

cji. 

Do Franciszka Szechtla, 8 czerwca 1886, Babkino 

Życie powoli zamienia się w ab

solutną szpetotę. Szaro, nudno, szczę

śliwych nie widać. 

Do Marii Kisielowej, 29 w1ześnia 1886, Moskwa 

Mam na sumieniu trzy grzechy, które nie dają 

mi spokoju: 1) palę, 2) czasami piję, 3) nie znam ob

cych języków. 

Do Miko/aja Lejkina, 30 wneśnia 1886, Moskwa 

Z uwagi na opłakany stan Twoich finansów 

nie płódź więcej dzieci, by nie pomnażać szeregów 

proletariatu. 

DoAleksandra Czechowa, 17stycznia 1887, Moskwa 

Widziałem bogate panny na wydaniu. Wybór 

olbrzymi, ale przez cały czas byłem tak pijany, żebra

łem butelki za panny, panny za butelki. 

Do rodziny, 25 kwietnia 1887, Czerkask 

Cała energia artysty powinna być skierowa

na na pokazanie dwóch sił: człowieka i przyrody. 

Z jednej strony słabość fizyczna, nerwowość, wcze

sne dojrzewanie seksualne, namiętne pragnienie ży

cia i prawdy, marzenia o szerokiej jak step działalno

ści, pełna niepokoju analiza, niedostatek wiedzy przy 

wysokich wzlotach myśli, a z drugiej - bezkresna rów

nina, surowy klimat; surowy, szary naród z jego cięż

ką, ponurą historią, tatarszczyzna, czynownictwo, 

ciemnota, bieda, wilgotny klimat stolic, apatia sło

wiańska itp. Rosyjskie życie tak młóci Rosjanina, że 

ten się pozbierać nie może, młóci jak tysiącpudowy 

kij. W Europie Zachodniej ludzie giną dlatego, że 

im duszno i ciasno, a u nas dlatego, że nazbyt prze

stronnie ... Tak przestronnie, że mały człowiek aż tra

ci orientację ... 

Do Dymitra Grigorowicza, 5 lutego 1888, Moskwa 

Przyroda i tryb życia są tu wierne szablono

wi, który tak bardzo się zestarzał; nie mówiąc już 

o słowikach, które śpiewają dzień i noc, o dobiegają-



cym z daleka szczekaniu psów, o rozrośniętych zdzi

czałych ogrodach, o zabitych deskami, bardzo po

etycznych i smutnych dworach , w których snują się 

dusze pięknych kobiet, nie mówiąc już o starych, roz

sypujących się lokajach, widmach pańszczyzny, o pan

nach spragnionych najbanalniejszej miłości - nieda

leko mnie znajduje się nawet taki straszliwy banał, 

jak młyn wodny (o 16 kołach) z młynarzem i jego 

córką, która zawsze siedzi w oknie i widocznie na coś 

czeka. ( ... ) Co dzień jeżdżę łódką w stronę młyna, 

a wieczorem w towarzystwie maniaków wędkarzy 

z fabryki Charitonienki wyruszam na wyspy, by łowić 

ryby. 

Do A leksego Suworina, 30 maja 1888, Sumy 

Ludzie pióra, 

zwłaszcza prawdziwi artyści, 

dawno powinni stwierdzić, że człowiek 

na tym świecie nic nie rozumie, do czego już kie-

dyś przyznał się Sokrates, a po nim też Wolter. Mo

tłoch sądzi, że wszystko rozumie i wszystko wie, a im 

jest głupszy, tym - w jego mniemaniu - szersze ma 

widnokręgi 

Do A leksego Suworina, 30 maja 1888, Sumy 

Niechby nawet kobieta była zupełnym zerem, 

niechby bardzo zawiniła, niechby łączyły j ą z Tobą 

intymne stosunki - nie masz prawa chodzić w jej obec

ności bez spodni, upijać się i używać wyrazów, jakich 

nie używaj ą nawet robotnicy fabryczni, gdy widzą 

w pobliżu kobiety. Przyzwoitość i dobre wychowanie 

to w Twoim mniemaniu przesądy, ale trzeba prze

cież cokolwiek w życiu oszczędzać - przynajmniej sła-

be kobiety i dzieci, przynajmniej poezję naszego ist

nienia, skoro z prozą się już rozprawiono. 

Do Aleksandra Czechowa, 2 stycznia 1889, Moskwa 

Źródło wszystkich plag rosyjskich tkwi w po

spolitej ignorancji, która w równym stopniu cechuje 

wszystkie partie i kierunki. A że chwali Pan niemiec

ką kulturę , zwłaszcza za upowszechnianie oświaty, 

trafi Pan prosto do raju. 

Do Aleksego Suworina, 28 paździer

nika 1889, Moskwa 

Dziękuję za pienią

dze oraz za przyobiecaną zna

jomość z milionerką. A pro

pos: czy jej miliony są pewne? 

Bo jeżeli nie są lipą, dlaczego 

dotąd nie wyszła za mąż? ( ... ) 

Czy ta milionerka ma posia

dłość na Krymie? Ach, jak by 

się coś takiego przydało! Wy

kurzyłbym ją z majątku i za

mieszkał tam z jakąś aktorecz

ką. 

Do Anny Jewrieinowej, 7 listopada 

1889, Moskwa 

Jakaż to gnuśna, apa

tyczna, sennie filozofująca, na 

wszystko obojętna inteligen

cja, która nie umie nawet za

projektować przyzwoitego 

wzorca banknotów, która jest 

apatriotyczna, ponura, bez

barwna, która upija się po 

pierwszym kieliszku i odwie

dza półrublowe burdele, która zrzędzi i skwapliwie 

potępia wszystko, ponieważ biernemu umysłowi ła

twiej jest potępiać, niż aprobować, która nie chce się 

żenić ani wychowywać dzieci itd. Zwiotczałe mięśnie, 

zwiotczałe dusze, brak wrażliwości, chwiejność myśli 

- a wszystko z tej racji, że życie nie ma sensu, że ko

biety mają upławy i że pieniądze to zło. 

Do A leksego Suworina, 27 grudnia 1889, Moskwa 
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