
По бе да над На по ле о ном 1812. го ди не де фи ни
тив но је про бу ди ла Ру си ју. Из ве ков ног сна пре нуо 
се џин. Два де се те го ди не XIX ве ка да ле су Ру си ји 
де ка бри сте и Пу шки на (Александр Сергеевич Пу
шкин). Три де се те го ди не да ле јој Го го ља (Николай 
Васильевич Гоголь), Љер мон то ва (Михаил Юрьевич 
Лермонтов), Кољ цо ва (Алексей Васильевич Кольцов) 
и Бе љин ског (Виссарион Григорьевич Белинский). 
Че тр де се те го ди не из ве ле су на дру штве ну и исто
риј ску сце ну Хер це на (Александр Иванович Герцен), 
До сто јев ског (Фëдор Михайлович Достоевский), 
Тур ге ње ва (Иван Сергеевич Тургенев), Гри го ро ви ча 
(Дмитрий Васильевич Григорович), Ба ку њи на (Ми
хаил Александрович Бакунин), Ње кра со ва (Нико
лай Алексеевич Некрасов), Сал ти ко ваШче дри на 
(Михаил Евграфович СальтиковЩедрин), Тол сто ја 
(Лeв Николаевич Толстой). Епо ха дубинске кри зе 
спа хиј скокме тов ских од но са из ба ци ла је у пр ве ре
до ве ру ског ду хов ног жи во та чи та ву пле ја ду ства
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ра ла ца. Сви су они, с ма лим из у зе ци ма, ро ђе ни у 
пле мић ким гне зди ма у вре ме пу не вла сти фе у дал
них од но са рас тре се них до га ђа ји ма 1812. го ди не. 
Иван Сер ге је вич Тур ге њев је је дан од нај и зра зи ти
јих та ле на та на ста лих у вре ме по сто ја ња фе у дал них 
од но са у ру ском дру штву. Дру штве ни по ре дак на 
европ ском Ис то ку у по след њим сна жним гр че ви ма 
на сто јао је да по сва ку це ну одр жи оно што је ве ко
ви ма по сто ја ло, што је већ би ло ис тро ше но и што је 
мо ра ло да се укло ни са исто риј ске сце не. У вр хо ви
ма ру ског дру штва по сле Де ка бри стич ког устан ка 
1825. и у вре ме зна чај них европ ских до га ђа ја у три
де се тим и че тр де се тим го ди на ма одр жа ва ли су се 
тај ни са стан ци ко ми те та о се љач ком пи та њу; у со
ци јал ним ни зи на ма у исто вре ме ја ча ло је вре ње. 
Вр хо ви су, ка ко је вре ме про ла зи ло, осе ћа ли да се 
се љач ко пи та ње мо ра ре ши ти, али та ко да се са чу
ва ју спа хиј ски ин те ре си. Био је то на пор уза лу дан, 
ни је би ло мо гу ће ре ши ти се љач ко пи та ње без на ру
ша ва ња ин те ре са оних ко ји су ми сли ли да од њи хо ве 
ми ло сти за ви си суд би на зе мље. Ко ло сал на исто риј
ска епо ха. У вре ме по ја ве ове пле ја де епо ха спа хиј
скому жич ких од но са по че ла је до жи вља ва ти сво ју 
пред смрт ну аго ни ју. Нај и зра зи ти ји пред став ни ци 
плем ства би ли су све сни да без ре ше ња се љач ког 
пи та ња Ру си ји пре ти ка та стро фа. Ми сли ли су да је 
ре ше њем то га пи та ња „од о зго“ мо гу ће за др жа ти под 
кон тро лом ко ме ша ња и вре ња се љач ке ма се. Би ли 
су све сни да би ре ше ње тог суд бо но сног пи та ња 
„од о здо“ мо гло из ма ћи кон тро ли и иза зва ти не пред
ви ди ве по сле ди це. 

8



Тур ге њев је и на стао у јед ном од нај и зра зи ти
јих пле мић ких гне зда сво га вре ме на, у ње му је ра
стао и у сво јој мла до сти ви део сву не пра вич ност 
спа хиј скому жич ких од но са. Жи вот је по сма трао 
са док са та спа хиј ског лет њи ков ца, али је ви део су
шти ну од но са из ме ђу два не по мир љи ва све та. Иако 
је од ра стао у из о би љу пле мић ког гне зда, о ко ме се 
све срд но и де спот ски ста ра ла ње го ва мај ка, он је до
бро ви део нео др жи вост од но са у ко ме вла сник зе
мље и жи во та оних ко ји ту зе мљу об ра ђу ју го спо
да ри суд би на ма оних ко ји сво јим тру дом и зно јем 
ства ра ју то из о би ље. У че тр де се тим го ди на ма, ка да 
је по чео да пи ше, Тур ге њев је био у вр ло бли ским од
но си ма с Ви са ри о ном Гри гор је ви чем Бе љин ским, 
во ђом мла дог по ко ле ња, нео бич но та лен то ва ним 
књи жев ним кри ти ча ром и ду шом мла де ру ске ства
ра лач ке ин те ли ген ци је, по ни клим ван пле мић ког 
гне зда. Сма трао је Бе љин ски да је при ро да веч ни 
обра зац умет но сти, а нај бла го род ни ји и нај зна чај
ни ји про из вод при ро де је чо век. Ова ми сао је би ла 
нео бич но бли ска Тур ге ње ву, го спод ском си ну, ко ји 
је био нео би чан љу би тељ при ро де. Као млад чо век 
у се би је осе ћао ства ра лач ке им пул се, а ни је био си
гу ран ка ко да их и је зич ки укро ти. Ви део је да ње
го ви вр шња ци, жи те љи Пе тро гра да, ства ра ју крат
ке про зне фор ме у ко ји ма крај ње де таљ но, ско ро 
пу бли ци стич ки, опи су ју су ро ви жи вот за не ма ре не 
си ро ти ње ве ли ког гра да. Тај про зни об лик, „очерк“, 
са свим је бли зак жи во ту. И он је ис ку ство те фор ме 
пре нео на се ло као сво ју пр ву те му. У дру гој по ло
ви ни че тр де се тих го ди на на ста је ње го во зна чај но 
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де ло Лов че ви за пи си. Кре ћу ћи се као ло вац по Сред
њој Ру си ји, на и ла зио је на раз ли чи те љу де, су сре
тао се са њи ма, у њи ма ви део онај свет ко ји у бит
но ме од у да ра од све та у ко ме је по ни као и у ко ме се 
раз ви јао. Та да му је и по ста ла бли ска ми сао Бе љин
ског да је му жик пре све га и из над све га чо век. На 
пи та ње шта мо же би ти за ни мљи во у гру бом и нео
бра зо ва ном чо ве ку Бе љин ски је дао од го вор: „Ње го
ва ду ша, ум, ср це, стра сти, ње го ве скло но сти, реч ју 
све оно што и код обра зо ва ног чо ве ка“. Та лен то ван 
у нај ви шој мо гу ћој ме ри, Тур ге њев је у до ди ри ма са 
му жи ци ма у то ку сво јих ло вач ких по хо да био ду бо
ко уве рен да је ње гов учи тељ у пра ву. Та ко на ста ју 
ли ко ви му жи кâ у ње го вим ло вач ким за бе ле шка ма. 
На ста ло је ско ро три де сет ње го вих при ча о су сре ти
ма с му жи ци ма у ве ли ким про сто ри ма Сред ње Ру си
је. У сво јој осно ви ова књи га је уоб ли ча ва ла нај на
пред ни је иде је сво га вре ме на – му жик је би ће ве ли ке 
људ ске вред но сти. Ти ме је на не по сре дан на чин од
ба ци ва на вла да ју ћа иде о ло ги ја да у пра во слав ној Ру
си ји вла да пот пу на хар мо ни ја из ме ђу ца ра и на ро да, 
из ме ђу спа хи ја и му жи ка. У њој је Тур ге њев ука зао 
на ра зно вр сност и бо гат ство ду хов ног жи во та огром
не се љач ке ма се ко је спа хи ја у сво јој се бич но сти и 
огра ни че но сти ни је био у ста њу да ви ди. Нај и зра зи
ти ји пред став ни ци те ма се сво јим мо рал ним и ства
ра лач ким осо би на ма пре ва зи ла зе сво је го спо да ре 
спа хи је. У исто вре ме се ља штво у Тур ге ње вље вој 
умет нич кој ин тер пре та ци ји не са мо да је ли ше но 
соп стве ног пу та у исто ри ју, већ сво јим вред но сти ма 
ука зу је на нео др жи вост по ти сну то сти из исто ри је. 
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Оно и је сте основ на сна га ко ја оси гу ра ва ру ско по
сто ја ње. 

От кри вао је Тур ге њев у му жи ку ду шу, рас кош 
уну тра шњег жи во та, љу бав пре ма пе сми ко ја је из
ра жа ва ла на нео би чан на чин бес крај ну ту гу по ља, 
че жњу за ле по том, ве ру у људ ску прирoду, у ње ну 
спо соб ност да ства ра. Пред чи та о цем је чи та ва га
ле ри ја нај ра зли чи ти јих људ ских ти по ва чи ја се вред
ност на нај не о бич ни је на чи не ис по ља ва, од оних 
чи ја је ак тив ност у све му ја сна и бли ска чи та о цу до 
оних ко ји из не на ђу ју са вре ме ни ке. От кри вао је 
Тур ге њев бо гат ство и ра зно вр сност ду хов ног жи
во та ру ског на ро да, ду би ну и об да ре ност при ро де ра
за су те по бес крај ним про сто ри ма. На шао је Иван 
Сер ге је вич об лик у ко ји да уоб ли чи сво је ви ђе ње 
Ру си је – пле мић ки син, стра сни ло вац, у прат њи 
му жи ка Је мо ла ја лу тао је по Ор лов ској и Ка лушкој 
гу бер ни ји у по тра зи за ди  вља чи и на том пу ту на и
ла зио на ве о ма раз ли чи те љу де. При мет на је слич
ност из ме ђу ње го вог по ступ ка и по ступ ка Ни ко ла ја 
Го го ља: обо ји ца се кре ћу по не пре глед ним ру ским 
про стран стви ма. Раз ли ка је у ка рак те ру лу та ли це: 
Го го љев Па вел Ива но вич Чи чи ков, про ту ва, пре ва
рант, на свом пу то ва њу ви ди са мо га ле ри ју на ка
зних спа хи ја, од сла ду ња вог Ма њи ло ва до по жи во
ти ње ног Со ба ке ви ча и мо рал но пот пу но усну лог 
Пљу шки на, ус пут и по не ког му жи ка. Тур ге ње вљев 
ло вац на сво јим пу то ва њи ма ви ди пре све га му жи
ке, не што че шће и њи хо ве го спо да ре. Го гољ у сво јим 
спа хи ја ма ви ди са мо на ка зно сти. Тур ге њев у сво јим 
му жи ци ма ви ди пре све га са мо љу де с ка рак те ром, 
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у не ки ма од њих и пле ме ни те људ ске осо би не. Иван 
Сер ге је вич је, као и Го гољ, умео да ви ди са вре ме
ност, имао је нео би чан дар по сма тра ња, из у зет но 
раз ви јен сми сао од би ра нај ка рак те ри стич ни јих чи
ње ни ца и не сум њив та ле нат да све то умет нич ки 
уоб ли чи и осми сли. 

Тур ге њев је у свом ка зи ва њу пре нео ис ку ство 
очер ка у се о ску сре ди ну и оти шао да ље од сво јих 
вр шња ка – из бе гао је њи хо ву пу бли ци стич ност, су
во пар ност и на нео би чан, лир ски на чин раз от крио 
бо га ти свет на род них ни зи на, ко ји до то га вре ме на 
ни је имао ме ста у ру ској књи жев но сти. Већ пр ва 
при по вет ка ове књи ге „Хор и Ка ли нич“ 1847. озна
ча ва огром ни ра спон ка рак те ра му жи ка. Тур ге њев 
на гла ша ва да је Хор био „прак тич на, ад ми ни стра
тив на гла ва, ра ци о на лист“, спо со бан за жи вот, ор
га ни за тор, до ма ћин, отац ви ше људ не по ро ди це. 
Ка ли нич је да ле ко од све га ма те ри јал ног, без до ма
ћин ства, без по ро ди це, не пре кид но у пе снич ком 
рас по ло же њу, бли зак на род ној по е зи ји, ле ген ди, на
род ном пре да њу, апо кри фи ма. Ка ли нич је бли жи 
при ро ди; Хор је бли жи љу ди ма и дру штву. Хор је 
сво је вр стан из раз исто риј ског би ћа на ро да; Ка ли нич 
је из раз ду хов ног ства ра ла штва то га на ро да. У том 
огром ном ра спо ну кре ћу се сви ју на ци оста лих при
ча о му жи ци ма. Оба ју на ка ове при по вет ке су из ра
зи те ин ди ви ду ал но сти, сва ки на свој на чин, и на
го ве шта ва ју со бом чи та ву га ле ри ју ли ко ва се ља ка у 
овој књи зи.

На пр ви по глед мо же се чи та о цу учи ни ти да су 
ова два ју на ка су прот ста вље ни је дан дру го ме. Не, 


