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Chceš-li přemoci celý svět, 
přemoz sám sebe!

(F. M. Dostofevskij: Běsi)



IVAIN SERGEJEVIC TURGEíNĚV 
(9. 11. 1818 -  3. 9. 1883)

Význam ný ruský prozaik 
debutova l v pol. 40. le t spolu 
se skupinou dem okra tických  
spisovatelů soustředěných 
kolem V. G. Bělinského. Jeho 
první výrazné dílo  by ly  obrazy 
ze ž ivo ta  ruského venkova 
Lovcovy zápisky (1847 -  52), 
vyn ika jíc í m istrnou 
psycho logickou kresbou a 
líčením přírody. Turgeněvova 
umělecká č innost dosáhla 
vrcholu v 50. a 60. letech, kdy 
vzn ik ly  jeho základní romány 
Rudin (1856), Š lechtické hnízdo 
(1859), V předvečer (1860), 
O tcové a děti (1860). Jemný 
pozorovate lský ta le n t 
Turgeněvův vy tv o řil 
m nohostranný um ělecký obraz 
m yšlenkových snah a zápasících 
sociá lních proudů ruské 
společnosti své doby.
A u to rovo  dílo vrcho lí romány 
Dým (1867) a Novina (1877). 
Jeho d ivadelní hry znamenaly 
ve své době přínos pro ruskou 
d ivadelní tvorbu. Nejznámější je 
Měsíc na vsi (1850). 
Turgeněvovo dílo se jako celek 
sta lo  jedním z hlavních článků 
ruského k ritického  realismu 
a svou básnickou metodou, 
zejména uměním lyrické zkra tky, 
podsta tně  o v livn ilo  i vývoj 
světové rea lis tické  tvo rby.
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Ivan Sergejevič Turgeněv je 
charakte rlsován nejčastě ji jako 
p ředstav ite l ruského k ritického  
realismu s výrazným  podílem 
lyrických  prvků. Zařazení 
nepochybně vychází z celkového 
pohledu na ruskou lite ra turu  
19. s to le tí s ohledem na vývo j 
ce losvětový. Jestliže však 
Turgeněvovo dílo přečtem e 
s ohledem  na díla bezprostředně 
následující, autorů  jen o málo 
mladšíclh, pak uvidím e dobové 
souvislosti zachycené v díle 
ostře ji a h rd iny  románů a her 
Turgeněvových bez zam lžujícího 
lyrického oparu.
Chceme-li stručně 
charak te rizova t dobu, v níž 
autor tvo řil, pak si musíme 
připom enout především vládu 

^Alexandra L, jeho až mystickou 
představu, že jeho posláním  je 
zlomit všechny nepřátele uvnitř 
země, protože Rusko bylo v té  
době zasaženo Nopoleonskými 
válkam i. N ástup M ikuláše I. 
na trůn byl provázen povstáním  
děkabristů, které  nový car tv rdě  
po tlač il. Doba jeho 
abso lu tis tické  v lády je nazývána 
M ikulášskou reakcí a shoduje se 
s dobou, ve které vládl:
1825 -  1855.
Car se říd il Iheslem:
„Pravoslaví, samovláda, 
národnost!" Š lechta v té  době 
byla neomezeným vládcem  
svých nevolníků, car byl 
neomezeným pánem šlechty. 
C írkev spravoval jako 
vojenskou organ izaci, zřídil 
ta jnou po lic ii a jeho vysoká 
úřednická šlech ta  měla 
v nabubřelém  byrokra tickém  
apará tě  Ruska ve lký v liv . Byla 
to  doba, kdy se na ruských



univers itách  přednášelo jen to, 
co p o v o l i l a  cenzura a co 
neotřása lo  biblí, za tím co tém ěř 
celá os ta tn í Evropa v té  době 
již znala mnoho nových směrů 
filoso fických , objevů vědeckých 
a vyn ika jíc í díla umělecká.
(W . S co tt, F. Stendhal,
G. G. Byron, P. B. Schelley,
H. Heine, A. M ick iew icz,
H. Balzac a da lší).
Pro Turgeněvovu tvo rbu  je 
důležité, že po studiích  v Moskvě 
a Petrohradě odje l na universitu  
do Berlína, kde se seznámil 
se zápodní lite ra turou ,
Hegelovou flioso fií, poznal 
Bakunina, Gercena a mnoho 
dalších. N ávra t do Ruska byl 
provázen deziluzí a rozporem 
mezi vědomím m ožnosti 
lidského ducha a omezeními, 
kte rá  byla v Rusku zjevná 
na každém kroku. Car také 
ve lice záhy poslal Turgeněva 
na čas do vyhnanství za to, 
že po sm rti Gogolově napsal 
článek, k te rý  zemřelého autora 
nejen oslavova l, ale stavě l se 
s ním do jedné řady v k ritice  
s tá tn í h ie ra rch ie . T o to  
vyhnanství obsahovalo  dobrou 
stránku v tom , že umožnilo 
Turgeněvovi soustřed it se na 
tvorbu, kte rá  v něm zrála. 
Turgeněv měl na co navazovat 
a v čem pokračovat. Prostý 
výče t jmen vyn ika jíc ích  umělců 
té  doby je dosta tečně  vým luvný 
a charakterizu je  rostoucí 
in tenz itu  p ro tireakce:
A. S. Puškin, M. I. G linka,
V. G. Bělinskij, A. I. Gercen,
I. A. G ončarov, M. J. Lerm ontov, 
T. Sevčenko, N. V. Gogol
a další. Jestliže si vedle toho 
uvědomíme generaci autorů jen



0 málo m ladší, kte rá  log icky 
p rohlubovala  a zn iterňovala  
pohled na společnost
a především na člověka v ní, 
pak se pohled na díla 
Turgeněvových současníků 
zpětně prohloubí též:
F. M. D ostojevskij,
N. A. Někrasov,
A. N. O strovskij,
M. J. Saltykov-Ščedrin,
N. G. Černyševskij,
L. N. T o lsto j, A . P. Čechov. 
Z vláště  D osto jevskij a Č echov 
mají k dílu Turgeněvovu 
vztah prokazate lný.
„Lovcovy  záp isky" nepochybně 
nesou v sobě jis tou lyrickou 
nosta lg ii, ale už „R ud in " 
a zřetelně „Š lech tické  hnízdo" 
lze považovat za předobraz 
tvo rb y  Dostojevskélho.
„V  předvečer" charakte rizu je  
š lech tickou společnost už jako 
míru neschopnosti činů, 
vznětů a rozhodnutí.
K on tras t mezi Insarovem 
a S tachonovým i je takový , 
že jej nelze bez rad iká lního 
kroku překlenout.
Bazarov v románu 
„O tco vé  a d ě ti"  je 
v permanentním  kon flik tu  
se společností. Takový ko n flik t 
vrhá jiné světlo  na popis 
jedno tvá rnosti a s te reo typnosti 
ž ivo ta  š lech tických  sídel.
Zde také  nacházíme vztah 
k pozdějším postupům 
Čechovovým . T akto  by bylo 
možno procházet celé 
prozaické dílo Turgeněvovo. 
Podobný pohled lze prokázat
1 na Turgeněvově hře 
„M ěsíc na vs i". Základní 
s ituace hry se stává pro nás 
zajímavou v momentu, kdy ji



nechápeme pouze jako 
nezávaznou letní selanku, 
ale kdy ji přijmeme jako 
p lnokrevný příběh.
Jako zachycení času, kdy 
ochuzení a zpovrchnění vztahů 
uvn itř společnosti na sta tku  
dosahuje k ritické  meze. 
Kata lyzá torem  to ho to  procesu 
je Bělja jev, chápaný a přečtený 
v tom to  případě n iko liv  jako 
oběť donucená o p u s tit s ta tek  
z důvodů zklam ání v nemožnost 
rea lizova t se, ale jako aktivn í 
č in ite l, k te rý  p řinu tí zúčastněné 
zcela o d k rý t vše, co bylo 
dosud drženo pod slupkou 
klidu a všednosti. Běljo jev 
jedná do důsledku a tím  si 
vynucuje č innost i od 
osta tn ích . N a ta lja  i Věra náhle 
horečně uskutečňují svoje 
touhy po velkém  c itu .
Důsledně máme možnost 
nah lédnout do n itra  postav, 
prozkoum at je jich  sny, 
myšlenky a naděje -  to  vše 
v konečném vyznění, které 
není na to lik  vzdálené osudům 
postav děl Dostojevského. 
Odklon od m yrizu jících prvků 
a zdůraznění konkrétnosti 
s ituací a charakte rů  přib ližu je 
„M ěsíc na vs i" také  
dram atům  Čechovovýrři.
Náhle si uvědomíme 
společnou snahu obou těch to  
autorů po vystižení 
i ne jzakrytě jších m otivů 
jednání postav, tendenci 
k ob jektivn ím u a pravdivém u 
zachycení s ituací, uvědomíme 
si příbuznost ve způsobu 
zpracování tém atu  i v jeho 
výběru. Nacházíme společnou 
snahu věrohodně popsat 
nepopsatelného člověka.

-mkmk-
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