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FA"ETA DOSTOIEVSKIAN! A LUI GORKI
Gheorghe Barb#
Universitatea din Bucure!ti

Aportul la cunoa!terea de sine a omului !i a umanit"#ii prin surprinz"toarele
descoperiri ontologice dostoievskiene n-a putut fi ocolit sau subestimat de nimeni.
Maxim Gorki, perceput, de regul", într-o postur" ideatic ireconciliabil" fa#" de
autorul faimoaselor romane, scria în 1905: „Tolstoi !i Dostoievski – dou" dintre
cele mai mari genii, ce prin for#a talentului lor au zguduit întreaga lume, au atras
asupra Rusiei aten#ia uluit" a întregii Europe, ei amândoi al"turându-se, ca egali,
marilor rânduri de oameni, ale c"ror nume sunt: Shakespeare, Dante, Cervantes,
Rousseau, Goethe”. Dar, totodat", adaug" Gorki, „ei au adus un prost serviciu
întunecatei !i nefericitei lor #"ri”, întrucât au cultivat insistent prin scrierile lor
„înv"#"tura atitudinii pasive fa#" de via#"”, f"când „apologia pasivit"#ii”
(Însemn!ri despre filistinism). Aceea!i interpretare dihotomic" a fenomenului
Dostoievski întâlnim !i în alte lu"ri de pozi#ie gorkiene. În 1913, el critic" incisiv
punerea în scen" la Moscova a „puternicului !i cumplitului roman Demonii”:
„Dup" Fra"ii Karamazov Teatrul de Art" a înscenat Demonii – oper" mult mai
sadic" !i maladiv"”, ce prezint" !i „caricatura neinteligent" a lui Turgheniev”. Dar
în acela!i loc afirm" în mod ap"sat c" „indiscutabil !i f"r" îndoial" Dostoievski e
geniu, îns" geniul nostru r"u” (Despre „karamazovism”). Reiterat" printr-o
formulare mai sugestiv", aceea!i definire bipolar" este prezentat" de Gorki la
primul congres al scriitorilor sovietici în 1934: „Genialitatea lui Dostoievski este
indiscutabil". Prin for#a expresivit"#ii, talentul s"u s-ar egala, poate, doar cu cel al
lui Shakespeare. Dar ca personalitate, ca «judec"tor al lumii !i al oamenilor»
putem u!or s" ni-1 închipuim în rolul inchizitorului medieval”.
Admirându-i la superlativ miraculosul har artistic, M. Gorki îi imputa „mari
exager"ri care n-ar fi fost iertate nim"nui altcuiva”, având în vedere, evident, în
primul rând Demonii. În timp ce în #ara de ba!tin" romanul era pus la index,
autorul lui Klim Samghin î!i exprima satisfac#ia fa#" de extraordinara rezonan#" în
Occident a lui Dostoievski, „fiind încredin#at c" el are o influen#" distructiv"
asupra echilibrului sufletesc al burghezului european”.
M. Gorki infirm", deci, propria-i tez", potrivit c"reia Dostoievski, ca !i
Tolstoi, face „apologia pasivit"#ii”. Chiar din nota#iile gorkiene citate transpar
pregnant polivalen#a !i complexitatea lui Dostoievski, spiritul nonconformist !i
contestatar al mesajului ce se degaj" din întreaga sa oper". „Noi to#i suntem
nihili!ti”, spune însu!i Dostoievski. În acest în#eles mai larg interpreteaz" !i
Nicolai Berdeaev, atunci când afirm" c" „slavofilii !i Herzen, Dostoievski !i
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Bunin, Lev Tolstoi !i revolu#ionarii anilor ’70 sunt la fel de narodnici, de!i în mod
diferit”. De aceea al"turarea numelor lui Dostoievski !i Gorki nu trebuie
perceput" exclusiv în sens contrastiv. Prin cunoscuta metod" reduc#ionistsociologizant" s-a implantat timp de un secol în memoria public", printre multe
altele, !i cli!eul Gorki-Dostoievski ca doi poli, ca dou" ipostaze total opuse în
spa#iul m"nos al literaturii ruse. Ambii autori s-au lansat !i s-au impus chiar de la
început – în felul lor inimitabil, desigur – dând expresie dramei celor f"r-de
ocrotire, a obidi#ilor !i umili#ilor, iar literatura lor, p"truns" de pledoaria întru
ap"rarea demnit"#ii omului ultragiat, încununeaz" o generoas" tradi#ie prin care
clasicii ru!i !i-au cucerit un loc privilegiat în panteonul cultural al lumii. Gorki,
azi pe nedrept ocolit !i subestimat de exege#i (abordare maniheist" în sens invers
de data aceasta), n-a scris numai despre Inima lui Danko, Pas!rea furtunii,
Cântecul despre #oim sau despre excesiv l"udatul alt"dat" roman Mama (autorul
însu!i a fost destul de modest cu privire la calit"#ile artistice ale acestei scrieri). El
a dat modele neperisabile mai în toate genurile !i speciile artei literare. A creat pe
Foma Gordeev, Fata #i moartea, o str"lucit" nuvelistic" inovatoare ce i-a adus o
mare faim" nu numai în arealul rusesc, o dramaturgie original" cu profunde
semnifica#ii etico-filosofice, care s-a înscris ca un moment distinct în repertoriul
teatrului universal. $i în prezent teatrul românesc manifest" un constant interes
pentru piesele sale. Ce eveniment excep#ional a constituit, de pild", recentul
spectacol Azilul de noapte, pus în scen" la Teatrul Na#ional „I.L. Caragiale” din
Bucure!ti, fiind editat cu prilejul premierei (stagiunea 1997/98) un excelent jurnal
de spectacol, bogat ilustrat (50 pag.), în care cunoscute personalit"#i ale culturii
române evoc" momentele marcante din via#a !i crea#ia celebrului scriitor rus. Lui
îi apar#ine, de asemenea, nuvela Spovedanie (contabilizat" în epoca sovietic" la
capitolul „erori”), atât de apropiat" filosofiei dostoievskiene !i tolstoiene prin acel
duh primordial al înv"#"turii cre!tine, scriere cu deosebire remarcat" la noi de
Marin Preda.
Nimeni în Rusia !i nici aiurea n-a condamnat cu atâta virulen#" pe Lenin, pe
bol!evici !i ceea ce se petrecea în imensa #ar" ca urmare a evenimentelor din
1917-1918, a!a cum a f"cut-o Gorki la acea vreme. Pe lâng" numeroase povestiri,
schi#e, reportaje, el a publicat în paginile ziarului „Novaja %izn” (suprimat în iulie
1918 din ordinul lui Lenin) zeci !i zeci de articole !i însemn"ri reunite atunci
(1918) în dou" c"r#i. Prima (Revolu"ia #i cultura. Articole pe anul 1917) a ap"rut
la Berlin (în limba rus"). Cea de-a doua carte (Gânduri inoportune. Însemn!ri
despre revolu"ie #i cultur!) a fost editat" la Petrograd de societatea „Cultura !i
libertatea”. Aceste gânduri !i însemn"ri – apar#inând celui ce fusese denumit
„marele scriitor proletar”, „vestitor al revolu#iei”, „fondator al literaturii
sovietice” – au fost interzise !i stra!nic dosite timp de peste !apte decenii pe
teritoriul unde a triumfat revolu#ia din octombrie. Ele au putut vedea lumina
tiparului la Moscova (sub titlul Gânduri inoportune) abia în 1991 (anul
destr"m"rii imperiului sovietic), dar !i atunci cu omisiuni în textul acestor scrieri.
Regretatul Iuri Kojevnikov (1922-1992), poet, traduc"tor !i cercet"tor
prolific al literaturii române, specialist consacrat al românisticii literare în spa#iul
8

ROMANOSLAVICA 39
rusesc, fiul unui cunoscut scriitor rus, ne-a relatat cu ani în urm" cum a f"cut
cuno!tin#" „pe text” cu „senza#ionalele dezv"luiri” ale lui Gorki dintr-o surs"
româneasc". Studiind într-o mare bibliotec" moscovit", a dat întâmpl"tor de o
carte în limba român" a celebrului autor ce i-a atras aten#ia prin titlul s"u: Maxim
Gorki – Un an de la revolu"ia ruseasc!. Filele c"r#ii erau net"iate. Era deci primul
lector al exemplarului respectiv. Citind-o pe ner"suflate, povestea el, l-au trecut
fiorii. A închis sfios volumul, s-a uitat cu precau#ie în sal", a predat cartea
custodelui !i a plecat, renun#ând în ziua aceea la cercetarea materialului pentru
care venise. Cartea cu pricina, ap"rut" la noi în Editura „Reforma social"” în
1919, se g"se!te în fondurile Bibliotecii Academiei Române (cota II 53613). Ea a
fost tradus" din german" dup" num"rul din octombrie 1916 al publica#iei
„Suddeutsche Monatshefte”.
Reproducem spre edificare câteva titluri din cele 33 de articole cuprinse în
volumul tradus: Sociali#ti #i bol#evici, Bol#evicii se mi#c!, În ajunul r!sturn!rii
bol#eviste, Noii st!pâni, Experien"ele lui Lenin, S!lb!ticirea presei, Autocra"ia
cea nou!, Pogromuri #i jafuri, Degenerarea socialismului, Întoarcerea la evul
mediu, Neîncrederea reciproc!, Lin#are, Foamete. Într-un ora# bolnav, Nego" pe
sub mân! !.a. Con#inutul acestor scrieri „inoportune” este într-o consonan#"
intertextual" deplin" cu viziunea dostoievskian". Lui Gorki, ce-!i cucerise
recunoa!terea universal" !i un colosal prestigiu interna#ional, i s-ar potrivi în cazul
de fa#" cele afirmate critic de el însu!i la adresa lui Dostoievski, a!a cum am
relatat mai sus, c" cele înf"#i!ate mai ales în romanul Demonii „n-ar fi fost iertate
nim"nui altcuiva...”. Dar iat" c" argumentele !i comentariile celui ce a cutreierat
spa#ii întinse ale Rusiei pe jos !i al martorului atât de avizat al r"sturn"rilor de
dup" primul r"zboi mondial se interfereaz" în mod surprinz"tor cu intui#iile !i
ilumin"rile anticipative ale lui Dostoievski, celui ce a v"zut abisul în fa#a
plutonului de execu#ie, a trecut prin temuta temni#" a fort"re#ei Petropavlovskaia
(cunoscut" un timp, în 1905, !i de Gorki) !i a supravie#uit, purificându-se în
gheena din Casa mor#ilor de la Omsk.
Merit" s" i se consacre un studiu aparte lui Maxim Gorki în toat"
integralitatea sa, cu „lumini” !i „umbre”, prezentând !i fa#eta mai pu#in cunoscut"
de publicul larg din ceea ce a scris el !i din nu mai pu#in interesanta sa spiral"
existen#ial". Aici îns" este locul s" semnal"m doar în treac"t momentele de
convergen#" cu Dostoievski, limitându-ne, se în#elege, doar la aria subiectului pe
care ne-am permis s"-l abord"m. În „gânduri inoportune” demonstra#ia polemic"
gorkian", expus" sub forma publicistic", se înscrie pe coordonata gândirii
dostoievskiene. Ea se desf"!oar" în spiritul unui criticism necru#"tor !i la aceea!i
incandescen#" pasional" pe care o întâlnim la Dostoievski. Mai mult, discursul lui
Gorki din ciclul articolelor men#ionate recurge cu verv" incisiv" atât la idei !i
ra#ionamente cât !i la imagistica !i simbolistica predecesorului s"u.
Printre multe altele, întâlnim la Gorki aser#iuni de urm"toarea factur":
„Partizanii lui Lenin, care se consider" Napoleonii socialismului (...), des"vâr!esc
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nimicirea Rusiei; poporul rus îns" trebuie s" pl"teasc" cu valuri de sânge” (În
Crim! #i pedeaps! Rodion Raskolnikov î!i justific" oribila crim" f"când trimitere
la Napoleon). Lenin este acuzat de „atitudine arogant" fa#" de via#a maselor
populare”, pentru c" „!i-a atribuit dreptul de a pune la cale (...) un monstruos
experiment, condamnat chiar de la început e!ecului”, demonstrând o total" „lips"
de moralitate”. Gorki afirm" c" Vladimir Lenin mânuie!te tipul de guvern
socialist în Rusia dup" formula lui Neceaev: „Cu toat" viteza spre mla!tin"”. El
citeaz" zicerea lui Piotr Verhovenski, sinistrul personaj din Demonii, creat de
Dostoievski, avându-l ca prototip pe fanaticul nihilist rus Neceaev (1847-1882).
Autorul „gândurilor inoportune”, folosind ca procedeu identificarea prototipului
istoric cu protagonistul literar, utilizeaz" în rechizitoriul s"u publicistic
construc#iile formul"rilor de idei articulate în paginile romanului dostoievskian.
Lenin !i Tro#ki, scrie Gorki, precum !i to#i cei care îi urmeaz" pe drumul
pr"bu!irii Rusiei în mla!tin", „sunt ca !i Neceaev încredin#a#i c" mult mai repede
poate fi atras rusul, proclamând în fa#a lui dreptul la dezonoare”. „$i iat" c" ei –
comenteaz" scriitorul – dezonoreaz" cu sânge rece revolu#ia, dezonoreaz" clasa
muncitoare, silindu-i pe muncitori s" pun" la cale m"celuri !i pogromuri
sângeroase !i s" arunce în închisori pe cei mai nevinova#i oameni...”. Toate
acestea – afirm" autorul – se înf"ptuiesc în numele „proletariatului” !i a
„revolu#iei sociale”, iar în realitate nu este decât „triumful s"lb"ticiei, întronarea
asiatismului ce ne sugrum"”, este „r"zmeri#" ruseasc" (aluzie la cuvintele lui
Pu!kin – G.B.) f"r" sociali!ti în cuget, f"r" implicarea psihologiei socialiste”, c"
„a avut loc doar schimbarea for#ei de opresiune”, c" „revolu#ia noastr" a deschis
un spa#iu nelimitat barbariei !i tuturor instinctelor bestiale”. Ascu#i!ul cruntei
înfier"ri este îndreptat împotriva „conduc"torilor”, a „d-lor comisari ai
poporului”, împotriva „guvernului experimentatorilor !i fantezi!tilor”, care au
inoculat în con!tiin#a „str"zii” dreptul ei la „lin!aj” !i c" „prin asasinate, violen#"
!i prin alte asemenea procedee nu se poate dobândi triumful drept"#ii sociale”, c"
„ace!ti conduc"tori (...) transpun în via#" ideile mizere ale lui Proudhon !i nu ale
lui Marx, r"spândesc pugaciovismul !i nu socialismul, propag" egalitate general"
în s"r"cie moral" !i material"”, percepând „Rusia doar ca material pentru
experiment”. „M" îngrozesc, scrie Gorki, !i îmi este atât de ru!ine pentru Rusia,
#ara lui Lev Tolstoi, care a creat cea mai uman" literatur" a lumii”.
Nu pu#ine presiuni se exercitau în acele împrejur"ri asupra scriitorului, la
care el replica, cu demnitate !i curaj, ap"rându-!i „dreptul de-a vorbi despre
crudul adev"r”, afirmând c" „prin amenin#"ri nu mi se poate impune t"cerea”, !i
„pân" când pot, eu mereu voi spune proletarului rus: «Pe tine te duc la pieire, de
tine se folosesc ca de material pentru un experiment inuman, în ochii
conduc"torilor t"i tu înc" nu e!ti om»”. Gorki este încredin#at c" „revolu#ia este o
cauz" mare, o cauz" cinstit", necesar" rena!terii noastre, !i nu absurdele
pogromuri ce distrug bog"#iile na#iunii”, c" ceea ce se petrece în Rusia „nu poart"
în sine indiciile rena!terii spirituale a omului, nu-i face pe oameni mai cinsti#i,
mai sinceri”. Scriitorul, respingând categoric ac#iunea declan!at" de bol!evici, era
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acuzat, bineîn#eles, de tr"dare a poporului, învinuit de p"r"sirea str"lucitei tradi#ii
a literaturii clasice ruse în ap"rarea celor mul#i. „Tolstoii, Turghenievii,
Grigorovicii (...) – afirma Gorki – cuno!teau poporul !i, în felul lor, l-au iubit,
chiar înfrumuse#ând !i exagerând întrucâtva calit"#ile lui (...) Eu am dreptul de-a
spune adev"rul nepl"cut !i amar despre popor !i, sunt convins, c" va fi mai bine
pentru popor dac" acest adev"r despre el îl voi spune eu primul, !i nu acei
du!mani ai lui care acum tac !i adun" ur" !i r"zbunare pentru ca la momentul
potrivit s" scuipe aceast" r"utate în obrazul poporului, cum 1-au scuipat dup" 905
!i 6 (...) Nu, s-o spunem simplu !i pe a dreapt": demagogia bol!evic", încingând
instinctele egoiste ale mujicului, în"bu!" germenii con!tiin#ei lui sociale”.
Gorki cuno!tea nu pu#ini dintre bol!evici, scriind în aceea!i publica#ie, unde
cu severitate îi condamna, c" ei „sunt oameni ca !i noi to#i”, c" „cei mai buni
dintre ei sunt oameni minuna#i..., a c"ror cinste personal" îmi este cunoscut" tot
a!a cum îmi este cunoscut" sinceritatea lor c" doresc binele poporului”, îns" „pe
ei îi împresoar" o sufocant" atmosfer" de ur" din partea du!manilor !i, ce e mai
r"u, !i mai p"gubitor pentru ei, este prietenia f"#arnic", tic"loas" a acelora care se
strecoar" c"tre putere precum vulpile, dar se folosesc de ea ca lupii”. Scriitorul
respinge !i condamn" cu toat" t"ria „cel mai barbar experiment asupra corpului
viu al Rusiei”.
Ziarul „Petrogradskaia Pravda”, care consemna orice cuvânt binevoitor
spus la adresa bol!evicilor în interiorul #"rii sau în str"in"tate, n-a omis prilejul dea reproduce !i cele câteva afirma#ii gorkiene favorabile lor, înso#indu-le cu
urm"toarea interoga#ie: „Va fi oare de acord s" recunoasc" acum Gorki c" multe
din «gândurile», exprimate de el anterior, au fost, într-adev"r «inoportune»?”
Gorki a dat f"r" ezitare urm"torul r"spuns: „Nu, nu voi fi de acord. Tot ce am spus
despre brutalitatea s"lbatic", despre cruzimea bol!evicilor, ajungând pân" la
sadism, despre incultura lor, despre necunoa!terea de c"tre ei a psihologiei
poporului rus, despre faptul c" ei efectueaz" un odios experiment asupra
poporului !i nimicesc clasa muncitoare – toate acestea !i multe altele, spuse de
mine despre «bol!evism», r"mân pe deplin valabile”, întrucât „destinele clasei
muncitoare din Rusia nu-s indiferente pentru mine”.
*
*

*

Gorki a fost, a!adar, printre primele personalit"#i ale epocii, dac" nu chiar
prima, care a confirmat f"r" echivoc adeverirea sumbrelor predic#ii ale lui
Dostoievski. Tot atunci, întâiul gânditor marxist rus, G.V. Plehanov (1856-1918),
tr"indu-!i ultimele luni de via#" în momentul declan!"rii evenimentelor din
octombrie 1917, a caracterizat opera#iunea dirijat" de Lenin drept „demen#"”. Pare
întrucâtva bizar c" M. Gorki (provenit de „jos”, din p"turile nevoia!e, sprijinitor !i
participant de prestigiu al mi!c"rii revolu#ionare, aflat timp de peste un deceniu în
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raporturi, cu tot caracterul lor sinuos, destul de apropiate cu Lenin) a condamnat
cu o vehemen#" irefutabil" manifestarea violent" a samavolniciei bol!evice, în
vreme ce, de pild", poetul simbolist de renume A.A. Blok (1880-1921), descins
din stirpea elitei intelectuale nobiliare !i al c"rui conac a fost incendiat (laolalt" cu
biblioteca scriitorului) de mul#imea r"sculat", !i-a exprimat în memorabile stihuri
ata!amentul fa#" de cauza revolu#iei (poemul Cei doisprezece). Piotr Verhovenski,
personajul din Demonii, î!i îndemna adep#ii „s" recurg" la incendieri, ca un mijloc
prin excelen#" în spiritul poporului”. Aceast" imagine din textul romanului
constituie o transfigurare a unui fapt intens tr"it de autor. În a doua jum"tate a
lunii mai 1862, pe fundalul unor acerbe tensiuni sociale, la Petersburg s-a produs
un !ir de incendii. Ele au coincis cu apari#ia proclama#iei clandestine „Tân"ra
Rusie”, ce chema la distrugerea din temelii a orânduirii de stat, la nimicirea
necru#"toare a clasei cârmuitoare („a partidului imperial”) !i a familiei #ariste.
Oficialit"#ile, presa proguvernamental" aruncau vina pentru cele ce se petreceau
în capital" pe studen#imea revolu#ionar". În aceste condi#ii, Dostoievski, exasperat
!i profund nelini!tit, îi face o vizit" inopinat" lui Cernâ!evski, implorându-l s"
dispun" oprirea incendiilor, întrucât el, chipurile, îi „cunoa!te” pe f"pta!i !i are
„influen#" asupra lor”. V"zându-1 atât de disperat !i într-o stare de extrem"
tulburare, Cernâ!evski n-a considerat potrivit momentul s" înceap" a-i spune c"
nu are cum s" aib" vreo leg"tur" cu întâmpl"rile respective, dar pentru a-l lini!ti,
i-a r"spuns: „Bine, Feodor Mihailovici, voi îndeplini dorin#a dumneavoastr"”.
”El – poveste!te Cernâ!evski – m-a apucat de mân" !i-a început s-o strâng" cu
toat" puterea ce-o avea, pronun#ând cu vocea sufocat" de emo#ie !i bucurie
cuvinte exaltate de recuno!tin#" pentru faptul c", din respect fa#" de persoana sa,
salvez Petersburgul de soarta de-a pieri mistuit în fl"c"ri la care a fost condamnat
acest ora!”.
Autorul r"sun"torului roman-utopie Ce-i de f!cut?a scris aceste rânduri de
amintiri (Întâlnirile mele cu F.M. Dostoievski) în 1888, cu un an înainte de-a
muri, la o distan#" de un sfert de veac, timp petrecut aproape în întregime în
temni#" !i în asprul surghiun siberian. Prin m"rturiile sale el a #inut s" aduc"
câteva preciz"ri ce completeaz" tabloul unei fr"mântate epoci, în care ambii
scriitori !i gânditori ru!i, de pe pozi#ii diferite, chiar radical opuse, s-au aflat în
epicentrul dramaticelor evenimente de atunci.
*
*

*

Opera lui Gorki, precum !i biografia sa (ca, de regul", a oric"rei
personalit"#i de anvergur"), este departe de a fi univoc". Ce contrast în plan
ideatic (!i nu numai) este, de pild", între romanul Mama (1906), care a primit înc"
în manuscris o m"gulitoare pre#uire din partea lui Lenin, !i nuvela Spovedanie
(1908), supus", la o distan#" în timp de numai doi ani, unei severe critici din
12

ROMANOSLAVICA 39
partea aceluia!i Lenin pentru esen#a !i patosul ei religios. Dup" înfrângerea
revolu#iei din 1905-1906 viziunea ontologic" a scriitorului evolueaz" spre
îngem"narea ideii socialiste cu cre!tinismul, c"tre g"sirea/ ”zidirea” „dumnezeului
frumuse#ii !i al ra#iunii, al drept"#ii !i iubirii” (în consonan#" cu concep#ia
escatologic" dostoievskian": „Frumuse#ea va salva omenirea”). În Spovedanie
întâlnim asemenea cucernice cuget"ri: „Nemuritorul popor, în duhul lui cred, for#a
lui o împ"rt"!esc; el este p"rintele tuturor dumnezeilor care au fost !i care vor mai
fi!” „Hristos, primul Dumnezeu cu adev"rat al norodului, s-a n"scut din duhul
poporului precum pas"rea fenix din cenu!"...” „Va veni timpul – toat" voin#a
poporului se va strânge într-un singur punct: atunci din el va #â!ni inevitabil o
for#" minunat", de neînvins, !i – Dumnezeu va învia!” Naratorul din nuvel",
purtând numele biblic de Matvei (Matei), ater ego al autorului, apare în ipostaza
c"ut"torului de adev"r, atât de caracteristic literaturii ruse de la faimosul protopop
Avvakum (ars pe rug la 1682 pentru credin#a sa) pân" la Feodor Dostoievski !i
Lev Tolstoi.
R"sturn"rile sociale începute în perioada anilor 1917-1918 constituie
momentul manifest"rii de o r"scolitoare vigoare !i memorabil" str"lucire, mai ales
în sfera publicistic", a spiritului larg umanist al scriitorului Maxim Gorki (Avem
în vedere în primul rând ciclul „gânduri inoportune”, la care ne-am referit mai
amplu în cele de mai sus). Una din caracteristicile proprii crea#iei sale, ca autor de
factur" moralist", este prezen#a abundent" a maximelor, medita#iilor !i cuget"rilor
aforistice (nepuse în circula#ie de peste 70 de ani, deci necunoscute publicului).
Extrase ca înv"#"minte din evenimentele ce-au marcat cursul istoric al lumii, ele –
în cea mai mare parte – dau expresie unor adev"ruri de valoare universal". Este
firesc !i corect s" fie cunoscut" !i aceast" latur" din complexa oper" gorkian".
Prezent"m în original !i în traducerea noastr" cuget"rile scriitorului expuse
într-o relativ" ordonare tematic": ele toate sunt apropiate ca orientare, fiind
p"trunse de aceea!i generoas" concep#ie umanist" clasic", distinct" !i opus"
radical filosofiei !i eticii „de clas"” bol!evice.
ADEV&R
- '()(*+,- .*/)01 – 2,( +34133,)( ,*10567866 )369 +34133,).
- A spune adev"rul este cea mai grea art" dintre toate artele.
- :673,)+,6;-5(3,- )36<0/ .*/)0+)66 + ,/;/5,;+)66 )369, 0/=6 +
<65+/;-5>9 .+3/,6;67.
- Realitatea este întotdeauna mai adev"rat" !i mai talentat" decât cea a
tuturor scriitorilor, chiar !i a celor geniali.
- ?> 0(@+;+3- 3)(@(0> A/,6B, C,(@> +B6,- )(AB(=5(3,- <()(*+,- +
.+3/,- .*/)01.
- Noi am ob#inut libertatea cuvântului tocmai pentru a avea posibilitatea de
a vorbi !i de a scrie adev"rul.
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- D1=5> )(=0+, 4(,(*>6 56 @(E,3E <()(*+,- .*/)01 ) <;/A/.
- Sunt necesari conduc"torii ce nu se tem s" spun" adev"rul în fa#".
- F*/)0/ 3/B(6 0*/<(G655(6 0(3,(E5+6, 3/B>7 E*4+7 (<(5- 5/86<(
3(A5/5+E.
- Adev"rul este cel mai pre#ios avut, este flac"ra cea mai vie a con!tiin#ei
noastre.

BOL$EVISM
- H(;-86)+AB – 5/G+(5/;-5(6 563C/3,-6, +@( (5 <*(A+, 15+C,(=+,3;/@>6 A/*(0>8+ *1334(7 41;-,1*> ) 9/(36 )(A@1=0I55>9 +B <*1@>9
+53,+54,().
- Bol!evismul este o nenorocire na#ional", întrucât el amenin#" s" distrug"
începuturile firave ale culturii ruse în haosul instinctelor s"lbatice pe care le-a
stârnit.
CULTUR& $I ART&
- '06 3;+84(B B5(<( .(;+,+4+, ,/B 56, B63,/ 41;-,1*6.
- Unde e prea mult" politic", acolo nu este loc pentru cultur".
- :/, 35()/ 41;-,1*/. J 56 A5/K 5+C6<( +5(<(, C,( B(=6, 3./3,+ 5/81
3,*/51 (, <+@6;+.
- Da, din nou cultura. Nu cunosc nimic altceva care ar putea salva #ara
noastr" de la pieire.
- L/0/C/ 41;-,1*> – */A)+,+6 + 14*6.;65+6 ) C6;()646 3(G+/;-5(7
3()63,+, 3(G+/;-5(7 B(*/;+, */A*/@(,4/ + (*</5+A/G+E )369 3.(3(@5(3,67,
)369 ,/;/5,() ;+C5(3,+.
- Menirea culturii este dezvoltarea !i înt"rirea în om a con!tiin#ei sociale, a
con!tiin#ei morale, mobilizarea !i organizarea tuturor capacit"#ilor, a tuturor
talentelor personalit"#ii.
- M3;+ *6)(;KG+E 56 3.(3(@5/ ,(, C/3 =6 */A)+,- ) 3,*/56
5/.*E=I55(6 41;-,1*5(6 3,*(+,6;-3,)(, – ,(<0/, 3 B(67 ,(C4+ A*65+E,
*6)(;KG+E @63.;(05/, 56 +B66, 3B>3;/, / B> 5/*(0: 563.(3(@5>7 4 =+A5+.
- Dac" revolu#ia nu este capabil" s" treac" imediat la o intensiv" construc#ie
cultural", – atunci, din punctul meu de vedere, revolu#ia este steril", nu are sens,
iar noi poporul – incapabil pentru via#".
- N/4 5/14/ E);E6,3E */A1B(B B+*/, ,/4 +34133,)( – 36*0G6 6<(.
F(;+,+4/ (…) */AO60+5E6, ;K067, +34133,)(, (,4*>)/E ) C6;()646
(@P6C6;()6C634(6, 3(60+5E6, 5/3. D+C,( 56 )>.*/);E6, 0181 C6;()64/ ,/4
;6<4( + @>3,*(, 4/4 );+E5+6 +34133,)/ + 5/14+.
- A!a cum !tiin#a reprezint" ra#iunea lumii, tot a!a arta constituie inima ei.
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Politica (…) dezbin" oamenii, arta, dezv"luind în om general-umanul, ne une!te.
Nimic nu modeleaz" atât de u!or !i repede sufletul omului, precum o face
influen#a artei !i !tiin#ei.
- N5+</ – <;/)5678+7 .*(014, 41;-,1*>.
- Cartea este cel mai important produs al culturii.
- ?56 4/=6,3E, C,( )(A<;/3 «Q,6C63,)( ) (./35(3,+!» 56 ,/4 3,*/865,
4/4 )(A<;/3 «'*/=0/56! N1;-,1*/ ) (./35(3,+!».
- Mi se pare c" strig"tul „Patria e în pericol!” nu este atât de îngrozitor,
precum strig"tul: „Cet"#eni! Cultura e în pericol!”
- ?> 3(A0/;+ <6*(6), )6;+4(B1C65+4() */0+ 3)(@(0>, 4*/3+)678+9
;K067 A6B;+, + )3I .*64*/35(6, C,( 63,- ) 5/3, )(3.+,/5( 2,+B 3,*6B;65+6B.
D/+@(;66 13.685( + B(<1C6 @10+, ) 5/867 0186 6I 0(@*>6 5/C/;/ 3+;/
+34133,)/.
- Noi am creat eroi, mari mucenici pe altarul libert"#ii, care sunt cei mai
frumo!i oameni ai p"mântului, !i tot ce-i frumos în noi este educat de aceast"
aspira#ie spre libertate. Cele mai bune impulsuri din sufletul nostru sunt trezite
mai spornic !i mai puternic de for#a artei.
- R 5/3, 5/ S13+, ( 41;-,1*6 3;6016, <()(*+,- @634(56C5( – + 6PI
3,(;-4( =6.
- La noi, în Rusia, trebuie s" se vorbeasc" despre cultur" necontenit – !i
înc" pe atât.
- T(*(8/E 45+</ – ;1C866 (*10+6 .*(3)6P65+E.
- O carte bun" este cel mai valoros instrument al instruc#iunii.
D&RUIRE DE SINE
- U60- 56 )36 ,/4 3+;-5>, C,( B(<1, (,0/,- )3I, 56 .(;1C/E )A/B65
5+C6<(.
- Nu to#i sunt atât de puternici, încât s" dea totul, neprimind în schimb
nimic.
DEMOCRAVIE. LIBERTATEA CUVÂNTULUI. CRITICA. CENZURA.
PRIETENI $I DU$MANI
- :6B(4*/,+E 56 E);E6,3E 3)E,>567 56.*+4(35()655(7, – .*/)(
4*+,+4+, .*/)( .(*+G/5+E 0(;=5( @>,- */3.*(3,*/5E6B( + 5/ 56I, 2,( – )56
3.(*/.
- Democra#ia nu este o sacralitate intangibil", – dreptul de-a critica, dreptul
de-a blama trebuie s" se extind" !i asupra ei, aceasta este indiscutabil.
- :/7,6 3)(@(01 3;()1, 4/4 B(=5( @(;-86 3)(@(0>, +@( 4(<0/ )*/<+
<()(*E, B5(<( – (5+, ) 4(5G6 4(5G(), <()(*E, <;1.(3,+, / 2,( (C65- .(;6A5(.
- Da#i libertate cuvântului, cât mai mult" libertate, întrucât atunci când
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du!manii vorbesc mult – ei, în cele din urm", spun prostii, iar acest lucru e foarte
util.
- '(5+B/E +06E, 9(,E @> + *6/4G+(55/E, .*+(@*6,/6, 564+7 (,,65(4
@;/<(*(03,)/, )(A@1=0/6, 3(C1)3,)+6.
- Ideea supus" prigoanei, chiar dac" e reac#ionar", cap"t" un anumit luciu
de noble#e, stârne!te compasiune.
- L/.*6PI55(6 3;()( .*+(@*6,/6, (3(@1K 1@60+,6;-5(3,-.
- Cuvântul interzis cap"t" o deosebit" putere de convingere.
- F13,- 4/=0>7 .*60(3,/)+, )*/<1 3)(6B1 .*/)( @>,- 91=6 6<(, +
,(<0/ 5/8+ 3;()635>6 @+,)> .*+(@*6,1, @(;-86 3+;>, 1@60+,6;-5(3,+,
0/=6 4*/3(,>.
- Dac" fiecare va da posibilitatea adversarului s" fie mai r"u decât el, atunci
!i b"t"liile noastre verbale vor c"p"ta mai mult" for#", credibilitate, chiar
str"lucire.
- W4/A/,- .6C/;-51K + (@+051K .*/)01 ( 0*1A-E9 */5-86, C6B 34/=6,
6I )*/<, A5/C+, (@633+;+,- 5/./065+6 )*/</.
- A spune adev"rul trist !i nepl"cut despre prieteni mai devreme decât îl va
spune du!manul, înseamn" a contracara atacul du!manului.
- X63,5>7 )*/< ;1C86 .(0;(<( 0*1</.
- Du!manul cinstit e mai bun decât prietenul tic"los.
- U )>3867 3,6.65+ .(;6A5( +B6,- .6*60 3(@(K 1B5(<( + 3,(74(<(
)*/</, – 9(*(8+7 )*/< )(3.+,>)/6, 3)(6<( .*(,+)5+4/, 06;/E 6<( 1B567 +
3+;-567.
- Este folositor în cel mai înalt grad s" ai în fa#" un du!man inteligent !i
dârz, – un du!man bun î!i educ" adversarul, f"cându-l mai inteligent !i mai
puternic.
IDEALISM SOCIAL
- Y1C8+6 5/8+ C1)3,)/, )6;+C/78+6 5/8+ +06+ 5/.*/);65> +B655( 4
15+C,(=65+K ) B+*6 3(G+/;-5(7 )*/=0>. Z,+ ;1C8+6 C1)3,)/ + B>3;+ E @>
5/A)/; «3(G+/;-5>B +06/;+AB(B» – +B655( 6<( 3+;/ .(A)(;+, 5/B
.*6(0(;6)/,- B6*A(3,+ =+A5+ + 5613,/55(, 1.*EB( 3,*6B+,-3E 4
3.*/)60;+)(3,+, 4*/3(,6 =+A5+, 4 3)(@(06.
- Sentimentele noastre cele mai bune, cele mai m"re#e idei ale noastre sunt
anume îndreptate spre abolirea vrajbei în lume. Aceste cele mai bune gânduri !i
sentimente le-a! numi „idealism social” – for#a lui anume ne va permite s"
înl"tur"m mizeriile vie#ii !i s" tindem neîncetat, cu tenacitate spre dreptate,
frumuse#ea vie#ii, spre libertate.
OM
- D1=5( 5/1C+,-3E 9(,- 56B5(=4( ;K@+,- C6;()64/, ,/4(<(, 4/4() (5
63,-, + 51=5( 3,*/3,5( ;K@+,- C6;()64/, 4/4+B (5 @106,.
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- Trebuie s" înv"#"m a iubi m"car un pic omul a!a cum este el, !i s" iubim
cu toat" pasiunea pe omul care va fi.
- W,*/5/, <06 @6A5/4/A/55( )(AB(=5> B/33()>6 .(<*(B> + 1@+73,)/ +
<06 C6;()64 – 5+C6<( 56 3,(+,, <06 56, 1)/=65+6 4 C6;()641, ,/B *604(
*(0E,3E + 560(;<( =+)1, ;K0+, 3.(3(@5>6 1)/=/,- 3/B+9 36@E.
- Vara în care sunt posibile pogromuri !i asasinate în mas" nepedepsite !i
unde omul nu înseamn" nimic, acolo rar se nasc !i nu tr"iesc mult oamenii
capabili a se respecta pe sine.
- X6;()64 – 3/B(6 .*64*/35(6 + G655(6 3(A0/5+6 .*+*(0>, 3/B(6
;1C866, C,( 63,- )( )36;655(7.
- Omul este cea mai minunat" !i cea mai pre#ioas" crea#ie a naturii, este tot
ce are mai bun universul.
POLITICA. PUTEREA. VIOLENVA. R&ZBOI
- L)6*3,)( ) 0*/46 56+A@6=5(.
- În înc"ierare atrocitatea este inevitabil".
- [06+ 56 .(@6=0/K, .*+IB/B+ \+A+C634(<( 5/3+;+E.
- Ideile nu triumf" prin mijloacele violen#ei fizice.
- ?(=5( ;+ 1);64/,-3E <*EA5>B+ @1;-)/*5>B+ *(B/5/B+, 4(<0/
)(4*1< 5/3 )( )3IB B+*6 <*(A5( 3()6*8/6,3E ,*/<60+E.
- Se poate oare s" te entuziasmezi de romane bulevardiere murdare, când în
jurul nostru în toat" lumea se desf"!oar" tragedii îngrozitoare.
- D/ )(756 56(@9(0+B( 4/4 B(=5( @(;-86 1@+)/,- ;K067 – ,/4()/
G+5+C634/E ;(<+4/ )(75>.
- În r"zboi e necesar s" ucizi cât mai mul#i oameni – aceasta este logica
cinic" a r"zboiului.
- D6 )3I =6 ,(;-4( .(;+,+4/, 5/0(@5( 3(9*/5+,- 56B5(=4( 3()63,+ +
0*1<+9 C6;()6C634+9 C1)3,).
- Totu!i nu totul este numai politic", mai trebuie p"strat" pu#in" decen#" !i
alte sim#"minte omene!ti.
- D60/)5+7 */@ (…) 3,/5()+,3E 3/B>B */A51A0/55>B 063.(,(B, 4/4
,(;-4( .*+(@*6,/6, )(AB(=5(3,- @>,- );/0>4(7 @;+=56<( 3)(6<(.
- Fostul sclav (…) devine cel mai de!"n#at despot din clipa ce cap"t"
posibilitate de-a fi st"pânul aproapelui s"u.
- D6, E0/ @(;66 .(0;(<(, C6B );/3,- 5/0 ;K0-B+.
- Nu exist" venin mai tic"los decât puterea asupra oamenilor.
- D()>7 3,*(7 .(;+,+C634(7 =+A5+ ,*6@16, (, 5/3 + 5()(<( 3,*(E
018+.
- Noua structur" a vie#ii politice cere de la noi !i o nou" structur"
sufleteasc".
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- F(;+,+4/ – .(C)/, 5/ 4(,(*(7 @>3,*( + (@+;-5( */A*/3,/6,3E
C6*,(.(;(9 E0()+,(7 )*/=0>, A;>9 .(0(A*65+7, @633,>05(7 ;=+, 4;6)6,>,
@(;6A5655>9 C63,(;K@+7, 561)/=65+6 4 ;+C5(3,+, – .6*6C+3;+,6 )3I
01*5(6, C,( 63,- ) C6;()646, – )3I 2,( (3(@655( E*4( + @(</,( */A*/3,/6,3E
+B655( 5/ .(C)6 .(;+,+C634(7 @(*-@>.
- Politica este solul în care r"sar repede !i abundent ciulinii vrajbei
veninoase, ai suspiciunilor r"ut"cioase, ai minciunii neru!inate, calomniei,
orgoliilor boln"vicioase, ai desconsider"rii personalit"#ii, – enumera#i tot r"ul ce
exist" în om, – toate acestea cresc deosebit de viguros !i bogat în special pe
terenul luptei politice.
- F(3>;/E 5/ 1@(7 3)(+ ,/;/5,>, 3,*/5/ +3,(P/6, 36*0G6 3)(I, 5/*(0
(,*>)/6, (, .;(,+ 3)(67 ;1C8+6 4134+.
- Trimi#ând la sacrificare talentele ei, #ara î!i sec"tuie!te inima sa, poporul
î!i rupe din corpul s"u p"r#ile cele mai bune.
- R@+,- – .*(P6 + ;6<C6, C6B 1@60+,-.
- A ucide este mai simplu !i mai u!or decât a convinge.
PROSTIE
- ';1.>6 + =/;4+6 ;K0+, 563C/3,5>6 ;K0+.
- Oamenii pro!ti !i p"c"to!i sunt oameni neferici#i.
- [0+(,+AB – @(;6A5-, 4(,(*1K 56;-AE +A;6C+,- )51865+6B.
- Idiotismul este o boal" ce nu poate fi vindecat" cu sfaturi.
REVOLUVIE
- S6)(;KG+E 306;/5/ 0;E ,(<(, C,(@ C6;()641 ;1C86 =+;(3- + C,(@ 3/B
(5 3,/; ;1C86.
- Revolu#ia este f"cut" pentru ca omul s" tr"iasc" mai bine !i ca el însu!i s"
devin" mai bun.
RUSIA. SOCIETATEA RUS&. POPORUL RUS
- U51,*6556 B> 6PI 56 +A=+;+ 5/3;60+6 */@3,)/, 6P6 56 1)6*65> )
,(B, C,( 3)(@(05>, 56 1B66B 0(3,(75( .(;-A()/,-3E 0/*/B+ 3)(@(0>, + (,
2,(<(, – <;/)5>B (@*/A(B, (, 561)6*655(3,+ – B> ,/4 .*(,+)5( <*1@>,
@(;6A5655( =63,(4+, ,/4 3B685( + <;1.( @(+B3E + .1</6B 0*1</.
- În sinea noastr" noi n-am sc"pat înc" de sechelele robiei, înc" nu credem
c" suntem liberi, nu !tim s" ne bucur"m cu demnitate de darurile libert"#ii, !i din
aceast" cauz", – în special datorit" acestei neîncrederi în noi în!ine – suntem atât
de resping"tor de grosolani, de o cruzime morbid", atât de ridicol !i de stupid ne
amenin#"m reciproc !i ne temem unii de al#ii.
- N 0(@*1 + A;1 *1334+6 .(3,>05( */)5(0185>.
- Atât fa#" de bine cât !i fa#" de r"u ru!ii sunt mizerabil de indiferen#i.
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- N/4 5+ 3+;65 + =/065 )5685+7 )*/<, 3,*/8566 0;E *1334(<( 5/*(0/
)*/< )51,*655+7 – (5 3/B 3)(+B (,5(865+6B 4 36@6, 4 C6;()641, G65+,- +
1)/=/,- 4(,(*(<( 6<( 56 1C+;+, 4 *(0+56 – 4(,(*1K (5 56 C1)3,)()/;, 4
*/A1B1 + A5/5+K, 3+;> 4(,(*>9 (5 56 A5/; + 56 G65+;, 3C+,/E +9 @/*34(7
)>01B4(7, )*605(7 B1=+41.
- Oricât ar fi de puternic !i lacom du!manul din afar", mai groaznic pentru
poporul rus este du!manul din interior – el însu!i prin atitudinea lui fa#" de sine,
fa#" de om, pe care nu l-au înv"#at s"-l pre#uiasc" !i s"-l respecte, fa#" de patrie –
pe care el n-o sim#ea, fa#" de ra#iune !i !tiin#", ale c"ror for#e el nu le cuno!tea !i
nu le pre#uia, considerându-le drept o scornire boiereasc" d"un"toare mujicului.
- N(56C5(, «4,( 5+C6<( 56 06;/6, – 56 (8+@/6,3E», 5( 1 5/3 1=/35(
B5(<( ;K067 C,( 56 06;/K, – (8+@/K,3E.
- Desigur, „cine nu face nimic – nu gre!e!te”, la noi îns" exist" înfior"tor de
mul#i oameni, care, orice ar face – gre!esc.
- ?>, S13-, – /5/*9+3,> .( 5/,1*6, B> =63,(4(6 A)6*-I, ) 5/8+9
=+;/9 )3I 6PI ,6CI, ,6B5/E + A;/E *>@-E 4*()- – E0()+,(6 5/3;60+6
,/,/*34(<( + 4*6.(3,5(<( +</ (…). W/B>7 <*685>7 + <*EA5>7 5/*(0 5/
A6B;6, @63,(;4()>7 ) 0(@*6 + A;6, (.(655>7 )(04(7, +A1*(0()/55>7
G+5+AB(B 5/3+;+E, @6A(@*/A5( =63,(4+7 +, ) ,( =6 )*6BE, 56.(5E,5(
0(@*(0185>7 – ) 4(5G6 )36<( – 2,( ,/;/5,;+)>7 5/*(0.
- Noi, Rusia, – suntem anarhi!ti din fire, noi suntem animale feroce, în
venele noastre înc" mai curge sânge de pe!te întunecat !i r"u, – mo!tenire
veninoas" a jugului t"t"r"sc !i a iob"giei (…). Poporul cel mai p"c"tos !i murdar
de pe p"mânt, imun la bine !i la r"u, îmb"tat cu votc", desfigurat de cinismul
opresiunii, revolt"tor de crud !i, în acela!i timp, enigmatic de blajin – în cele din
urm" acesta este un popor talentat.
- D/0( (…) .(B5+,-, C,( )3I (,)*/,+,6;-5(6, 4/4 + )3I .*64*/35(6,
,)(*+,3E 5/B+, 5/0( A/=6C- ) 36@6 6PI 56A5/4(B(6 5/B 3(A5/5+6 ;+C5(7
(,)6,3,)655(3,+ A/ 310-@1 3,*/5>.
- Trebuie s" #inem minte c" tot ce-i dizgra#ios !i tot ce-i frumos de noi este
creat; trebuie s" aprindem în noi con!tiin#a, pe care n-o cunoa!tem, a r"spunderii
individuale pentru destinele #"rii.
- D+<06 56 A/5+B/K,3E ,/4 B5(<( + 1.(*5( )(.*(3/B+ + 3.(*/B+,
A/@(,/B+ ( ;+C5(B «3/B(3()6*8653,)()/5++», 4/4 A/5+B/K,3E 2,+B,
(C6)+05( @63.;(05>B, 06;(B 1 5/3.
- Nic"ieri în lume nu se manifest" atâta grij", nu se dezbate atât de mult !i
de intens problema „autoperfec#ion"rii” individuale, a!a cum ne ocup"m noi de
aceast" chestiune, evident steril".
- W/0+C634(6 5/3;/=065+6, 3 4(,(*>B B> <*>AIB <;(,4+ 0*1< 0*1<1,
5/9(0E3- 5/ 4*/K <+@6;+, – .(0;65-4(6 5/3;/=065+6, 9(,E (5( 1,68/6, 5/3 )
@634(56C5>9 <(*63,E9 5/8+9.
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- Satisfac#ia sadic" cu care ne sfâ!iem unii pe al#ii, aflându-ne la marginea
pieirii, este o satisfac#ie tic"loas", chiar dac" ea ne consoleaz" în nesfâr!itele
noastre n"p"stuiri.
- W;6016, .(B5+,-, C,( )((@P6 5/*(0 56 B(=6, @>,- ;1C86 ,(<(,
4/4() (5 63,-, +@( ( ,(B, C,(@> (5 @>; ;1C86 – A/@(,+;+3- B/;(.
- Trebuie s" re#inem c", în genere, poporul nu poate fi mai bun decât a!a
cum este, c"ci despre faptul ca el s" fie mai bun – ne-am îngrijit prea pu#in.
- ]E=6;( =+,- 5/ 3)E,(7 S13+!
- Greu e de tr"it în sfânta Rusie!
UMANISM
- H10-,6 C6;()6C566 ) 2,+ 05+ )36(@P6<( (A)6*65+E!
- Fi#i mai omeno!i în aceste zile de s"lb"ticire general"!
- U @(*-@6 A/ 4;/33()(6 56 3;6016, (,B6,/,- (@P6C6;()6C634(6
3,*6B;65+6 4 ;1C86B1.
- În lupta pentru caracterul de clas" nu trebuie s" respingem aspira#ia
general-uman" spre mai bine.
- U*/=0/ B6=01 ;K0-B+ 56 63,- E);65+6 5(*B/;-5(6.
- Vrajba dintre oameni nu este un fenomen normal.
- R *6)(;KG+(56*/ )6C5(<( 56, C1)3,)/ ;+C5(7 (@+0> 5/ ;K067, (5
)36<0/ 1B66, )3,/,- )>86 ;+C5(<( + .(@(*(,- ) 36@6 B6;4(6, A;(6 =6;/5+6
B63,+ ;K0EB A/ .>,4+ + B14+, 5/36;655>6 6B1.
- Revolu#ionarului autentic îi este str"in sentimentul de obid" personal"
împotriva oamenilor, el !tie întotdeauna s" se ridice deasupra factorului personal
!i s" înving" în sinea lui ceea ce e meschin, reaua dorin#" de-a se r"zbuna pe
oameni pentru torturile !i chinurile pricinuite lui.
*
*

*

Am extras pân" la 60 de cuget"ri !i maxime gorkiene concepute în
vâltoarea evenimentelor din octombrie 1917 !i a r"zboiului civil care a urmat. De
re#inut c" panseurile din perioada respectiv" nu contravin deloc spiritului
paremiilor larg cunoscute ale scriitorului. Cu toate acestea nici una din cuget"rile
expuse mai sus, chiar !i cele cu caracter mai „neutru”, n-a fost consemnat", citat"
sau inclus" în vreo culegere paremiologic", întrucât provenea din textul
„gândurilor inoportune” ale lui Gorki, dosite multe decenii la fondul secret.
La aproape jum"tate de veac de la apari#ia romanului-antiutopie !i sumbr"
prevestire Demonii, Maxim Gorki, prin ale sale „gînduri inoportune”, relua cu
excep#ional" vigoare, mesajul de avertizare lansat de Dostoievski. Gorki, care în
toat" opera sa punea cu preponderen#" accentul pe aspira#ia spre bine, frumos, pe
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credin#a în libertate, care în tot ce f"cea !i crea se conducea dup" dictonul ce-i
apar#ine („Niciodat" s" nu te apropii de om cu gândul c" în el zace mai mult r"ul
decât binele”), el, unul din mesagerii de marc" ai celor mul#i în spa#iul vast al
literelor, a dat un diagnostic necru#"tor st"rii Rusiei de acum peste 80 de ani:
„Poporul rus, – în virtutea condi#iilor dezvolt"rii sale istorice, – (...) este
oprimat pân" la abrutizare de cruda realitate, ame#it de b"utur", r"bd"tor pân" la
repulsie (...), vl"guit, cufundat în întuneric, popor organic înclinat spre anarhism,
ast"zi este chemat s" fie diriguitorul spiritual al lumii, Mesia Europei (...)
«Conduc"torii poporului» nu-!i ascund inten#ia lor de-a aprinde din jilavele
vreascuri ruse!ti rugul, focul c"ruia s" lumineze Occidentul, acel Occident, unde
luminile crea#iei sociale î!i revars" str"lucirea mai viu !i mai ra#ional decât la noi
în Rusia. Rugul a fost aprins, el arde prost, miroase a Rusie, murdar", turmentat"
!i crud". $i, iat", aceast" nefericit" Rusie este târât" !i împins" spre Golgota,
pentru a o r"stigni de dragul salv"rii lumii. (Interesant este c" Dostoievski atr"gea
în 1880 aten#ia asupra tipului rusesc al ve!nicului !i nelini!titului c"ut"tor de
adev"r, dreptate !i fericire pentru lumea întreag", afirmând c" „pribeagul rus are
nevoie tocmai de fericire universal" ca s"-!i afle lini!tea”). Oare nu este acesta
«mesianism» la o sut" de cai putere? Iar lumea occidental" e sever" !i
neîncrez"toare, ea este total lipsit" de sentimentalism. În aceast" lume chestiunea
aprecierii omului se pune foarte simplu: v" place, !ti#i s" munci#i? Dac" da –
atunci sunte#i omul necesar lumii, sunte#i anume acel om cu puterea c"ruia se
creeaz" tot ce-i valoros !i frumos. Nu v" place, nu !ti#i s" munci#i? Atunci cu toate
celelalte calit"#i pe care le ave#i, oricât ar fi ele de minunate, sunte#i om de prisos
în atelierul lumii. Asta-i tot”.
În focul unei polemici acerbe, în împrejur"ri neobi!nuite !i de o gravitate
deosebit", scriitorul, desigur, exagereaz", îngroa!" culorile, tocmai pentru a releva
mai pregnant esen#a faptelor, pune în fa#" în mod accentuat aspectul pernicios
pentru a preîntâmpina funesta eroare. Iar rândurile privind lumea occidental" sunt
scrise parc" în zilele noastre. Discursul publicistic gorkian poart" amprenta
expresivit"#ii beletristicii sale în care autorul recurge, ca !i Dostoievski, la
contraste !i polariz"ri !ocante, precum: popor „vl"guit” dar „talentat”, „revolt"tor
de crud !i totodat" enigmatic de blajin”; „începuturile firave ale culturii ruse”, în
timp ce „Tolstoi !i Dostoievski, cele mai mari genii, ce prin for#a talentului lor au
zguduit întreaga lume, au atras asupra Rusiei aten#ia uluit" a întregii Europe” !.a.
Analiza sever", vizionarismul lucid se îmbinau totu!i, într-un fel propriu
acestui scriitor, cu timbrul tonic, ce se întrevede !i în scrierile de care ne-am
ocupat. El nu-!i pierdea speran#a în limpezirea lucrurilor, n"d"jduia cu ardoare în
bine, afirmând tot atunci: „Eu cred în ra#iunea poporului rus, în con!tiin#a lui, în
sinceritatea aspira#iilor sale spre libertate, excluzând orice violen#" asupra omului.
Cred c" «totul va trece, doar adev"rul va r"mâne»”.
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