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ИвAН СEРгEJEвИч TУРгEњEв, ЛИЦА РУСИјЕ И 
ПРОЗОР У ЕвРОПУ

28. oктoбрa у пoрoдици oсирoмaшeнoг oфицирa 
Сeргeja Никoлajeвичa Tургeњeвa и бoгaтe 
нaслaдницe вaрвaрe Пeтрoвнe Лутoвинoвe, рoдиo сe 
син Ивaн.

Ивaну je пeт гoдинa; путуje с рoдитeљимa у Eврoпу: 
Бeрлин, Дрeздeн, Цирих, Бeрн, a у Пaризу oстajу 
пoлa гoдинe.

Тургењев се школује у мoскoвском пaнсиoну Нeмцa 
вajдeнхaмeрa, a пoслe двe гoдинe, у пoзнaтом 
Крaузeoвом пaнсиoну (будућем Институту зa 
истoчнe jeзикe). 

Уме да пишe нa фрaнцускoм и нeмaчкoм.

1818. 

1823. 

1825.

1827.

1829.

1830.

Пушкин ради на поеми Руслан и Људмила. 

После Кавкаског заробљеника Пушкин је доспео у 
сам врх руске књижевности.
Лорд Бајрон прихвата позив грчких устаника и из 
Ђенове стиже у грчку, али ће се већ следеће године 
разболети и умрети у Мисилонгији.

Пoлaжe приjeмни зa Moскoвски унивeрзитeт и 
успeшнo сe уписуje. Кoлeгe Тургењева су Бeлински, 
Љeрмoнтoв, Хeрцeн, гoнчaрoв, Oгaрjoв.

Прeлaзи нa Пeтрoгрaдски унивeрзитeт, на ком ће 
дипломирати. Књижeвнoст му прeдaje Плeтњoв, a 
истoриjу aнтичкoг свeтa и срeдњeг вeкa гoгoљ. 
Написао је драму у стиховима Стено, у којој је 
Плетњов препознао утицај Бајроновог Манфреда. 

Прeлaзи нa Пeтрoгрaдски унивeрзитeт, на ком ће 
дипломирати. Књижeвнoст му прeдaje Плeтњoв, a 
истoриjу aнтичкoг свeтa и срeдњeг вeкa гoгoљ. 
Написао је драму у стиховима Стено, у којој је 
Плетњов препознао утицај Бајроновог Манфреда. 

На руски престо ступио је цар Николај I.
14. децембра устанак декабриста, први 
револуционарни покрет против аутократије који 
ће врло брзо бити угушен а многи декабристи 
протерани у Сибир. 
Пушкин написао прву главу Евгенија Оњегина, а 
последњу осму завршиће 1832.

Забрана примања сељака у средње и више школе.

Пушкину није дозвољено да објави Бориса Годунова.
Математичар Лобачевски објавио рад О принципима 
геометрије  и  поставио темељ нееуклидске 
геометрије.

Пушкин објавио трагедију Борис Годунов.

1833.

1834.

1834.

1835.

Споразум руске владе с пруском и аустријском о 
заједничкој борби против револуционарних покрета.
Прва сезона Александровског позоришта у 
Петрограду, које је отворено 1832.
Постхумно објављена комедија погинулог 
грибоједова Невоље због памети. 

висарион Белински објавио прву критику и започео 
свој књижевни рад. 
Пушкин објавио Пикову даму.
Сви чланови Херценовог студентстког кружока и 
сам Александар Херцен ухапшени.
Основан универзитет у Кијеву.

висарион Белински објавио своју прву критику и 
започео свој књижевни рад. 
Пушкин објавио Пикову даму.
Сви чланови Херценовог студентстког кружока и 
сам Александар Херцен ухапшени.
Основан универзитет у Кијеву.

Објављена су гогољева дела Старовременске 
спахије, Тарас Буљба, Виј, Невски проспект, Нос, 
Записи лудака.
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Тургењев стичe звaњe кaндидaтa нaукa.

У мajу, путуje у Бeрлин дa нaстaви студиje; упознаје 
се с учењима немачких идеалиста, посебно Хегела. 
Другуje с Бaкуњинoм, и фoрмирa стaв прeмa 
кмeтству.

Тургењев je зaвршиo студиje и пoкушao дa пoлaжe 
испит зa звaњe мaгистрa, aли je нa Moскoвскoм 
унивeрзитeту укинутa кaтeдрa зa филoзoфиjу. 

Уз пoмoћ прoф. Плeтњoвa, oдoбрeнo му je пoлaгaњe 
нa Пeтрoгрaдскoм унивeрзитeту и Ивaн пoлaжe 
усмeни дeo. Oдустaje oд писaњa дисeртaциje jeр 
je схвaтиo дa влaсти нeћe oдoбрити кaтeдру зa 
филoзoфиjу у Moскви.

Слушa Сeвиљскoг бeрбeринa у Пeтрoгрaду и упoзнaje 
пeвaчицу Пoлину гaрсиja виaрдo, кoja je гoстoвaлa с 
Итaлиjaнскoм oпeрoм. O oвoм судбoнoснoм пoзнaнству 
oн ћe joj мнoгo кaсниje писaти: „У цeлoм мoм живoту 
нeмa дрaжих успoмeнa oд oних кoje сe oднoсe нa вaс“.
Први пут наступа као писац – објавио је поему 
Параша. 

Прича Течност и драма Доручак код вође племства. 

Од јануара живи ван Русије, уз породицу виардо. 
У Савременику је објављена приповетка Хор 
и Калинич, прва из Ловчевих записа, којима 
је Тургењев сместио село у центар књижевне 
тематике, али је и пажњу јавности скренуо на свој 
рад. 
једночинка Где је танко, ту се кида.

1837.

1838.

1840.

1841.

1842.

1843.

1845.

1846.

1847.

Пушкин је смртно рањен у двобоју.
Љермонтов прогнан на Кавказ.
Хамлет постављен први пут у Русији, у Малом 
театру, а главну улогу игра Мочалов.

У интелектуалном кружоку Станкјевича у Москви 
главни говорник је Бакуњин, а следи га Белински. 
Највише изучавају Хегела.

Љермонтов је објавио роман Јунак нашег доба и 
прво издање Песама. 
Белински се сели у Петроград; сарађује с Херценом 
У Отаџбинским записима, гласилу 'западњака' 
(док је Московски зборник био словенофилски 
оријентисан).

Љермонтов је убијен у двобоју.
Белински се залаже за укидање кметства, против 
сиромаштва и угњетавања слабих, а себе назива 
социјалистом.
Херцен прогнан из Москве у Новгород.

гогољ је објавио први део Мртвих душа. Белински 
објавио чланак Доживљаји Чичикова. 
глинкина опера Руслан и Људмила.

Објављена целокупна дела гогоља.
Белински пише о Пушкину.
Основана сликарска и вајарска школа у Москви.

У Петрограду настаје илегелни кружок 
Петрушевског који ће деловати до 1849. чланови се 
залажу за ослобађање сељака, друштвене слободе и 
реформе.

Достојевски је објавио Бедне људе и Двојника, а 
Белински ускликнуо: „Рођен је нови гогољ!“

Белински се придружује њекрасову у уређивању 
часописа Савременик, и заједно обликују 
петроградску књижевну сцену. 15. јула написао 
је писмо гогољу, које ће инспирисати касније 
револуционаре и постати легендарно.
Херцен пише роман Ко је крив? 
А. Н. Островски почиње да пише драме, а прва је 
комедија Дужник неспособан да плати.

1836. Премијера гогољевог Ревизора у Александринском 
театру.
Пушкин покренуо часопис Савременик, а од 1838. 
уређиваће га Плетњов.
глинка компоновао оперу Иван Сусањин.
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Борави у Француској, у атмосфери великих 
политичких догађаја. До 1850, упознаће Меримеа, 
Мисеа, Шопена, Шарла гуноа.

Тургењев објављује комедију Нежења, поезију коју 
је писао од 1834. и приповест Дневник сувишног 
човека. 

Majкa му je бoлeснa и Tургeњeв сe врaтио у Русиjу. 
Majкa је умрла у новембру, а oн нaслeдио Спaскo. 
Убрзo дaje слoбoду послузи: пoмaжe им дa сe oткупe 
уступajући им пeтину прeдвиђeнe сумe, a кo ниje 
мoгao, прeвeo би гa нa oбрoк. 
Свojу вaнбрaчну кћи Пeлaгиjу послао је у пaнсиoн 
у Пaризу, нe би ли joj oбeзбeдиo добар друштвeни 
стaтус.
глумaц Шчeпкин упoзнaо Тургењева с гoгoљeм. 
Поезија Кнут. 
Комади Провинцијалка, Разговор на великом путу 
и Месец дана на селу, која се прво звала Студент, 
али ју је цензура забранила. Онда је безуспешно 
покушао да је објави у Москви под називом Две 
жене, но тражили су да Наталију Петровну 
претвори у удовицу.

Тургењев објављује приповетке Муму о судбини 
немог слуге његове мајке, Три сусрета и збирку 
Ловчеви записи, и за сцену – једночинку Вече у 
Соренту.
Због некролога гогољу цар Николај I казнио је 
Тургењева с месец дана затвора а онда га протерао 
на село, у Спаско, на неодређено време. 

Објавио је приповетку Два пријатеља и критички 
осврт на стихове Тјутчева. 

1848.

1849.

1850.

1851. 

1852.

1853.

1854.

Херцен је емигрирао из Русије.
Фебруарска револуција у Француској.
Мађарска револуција.
Револуционарни покрети у немачким и 
италијанским државама.
Реакције у Русији – епоха цензурног терора.
У 36. години живота умро је Белински.
гончаров Обична историја.

Достојевски осуђен на смрт због јавног читања 
писама Белинског и заговарања окончања кметства. 
Смртна казна преиначена је на осам година тешког 
рада.
Заплељена је имовина Херцена и његове мајке.

А. Н. Островски је написао комедију Своји смо – 
обрачунаћемо се.
Островски је део подмлађене редакције часописа 
Московљанин.

Отворена пруга између Москве и Петрограда.
Херцен покренуо часопис Звоно.
гроф Лав Толстој приступио је војсци и отишао на 
Кавказ, а ново искуство ће утицати на формирање 
његове јасне пацифистичке мисли.

У фeбруaру je умрo гoгoљ.
Островски написао Сиромашну невесту.
Лав Толстој објавио у Савременику – Детињство, а 
1854. Дечаштво и 1857. Младост.

Почео Кримски рат, који води Русија против турске, 
британске и француске империје до 1856.
Херцен се сели из Нице у Лондон, где је отворио 
прву руску слободну штампарију, а 1855. покренуо 
часопис Поларна звезда, негујући дух декабриста.
Први комад Островског који је постављен на сцену, 
Не седај у туђе санке. 

Објављене Песме Тјутчева. 
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Написао је приповетке Јаков Пасинков, Фауст у 
форми писама и Крчма на путу (Постоялый двор).

У Савременику објављује роман Руђин и причу 
Затишје. 
До ове године Тургењев активно сарађује с часописом 
Савременик, али због неслагања са ставовима 
чернишевског, и питања о улози племићке 
интелигенције у култури, напустио је Савременик и 
прешао у Дружињинову Библиотеку за читање.

Приповетка Пут у Полесје. 

вратио се у Русију. У Спаском ради на новом роману.
Објавио приповетку Асја.

Роман Племићко гнездо доноси Тургењеву дотад 
највећи успех.

У Петрограду одржао говор Хамлет и Дон Кихот, 
апелујући на лош живот уметника и интелектуалаца.
Објавио је приповетку Прва љубав с горко-слатким 
успоменама на детињство.
Роман Уочи нових дана.

1855.

1856.

1857.

1858.

1859.

1860.

Смрт цара Николаја I. На трон ступа његов син 
Александар II.
Пад Севастопоља.
Прослава стогодишњице Московског универзитета.
Постхумно објављена друга књига гогољевих 
Мртвих душа.
Дисертација чернишевског Естетски односи 
уметности према стварности.

Објављене збирке песама А. Фета и њекрасова.
Толстој је објавио Севастопољске приче, а Салтиков-
Шчедрин, који се вратио из прогонства, Губернијске 
скице.
Под утицајем глинке, у Петрограду се почела 
окупљати група талентованих самоуких 
композитора, касније прозваних велика петорка: 
Мусоргски, Римски-Корсаков, Бородин, Балакирјев, 
Цезар Кјуи.
Флобер објавио Мадам Бовари.

А. Н. Островски Уносно место.

Студентски немири у руским градовима.
гончаров: Обломов. Доброљубов пише Шта је то 
обломовштина, трактат о руском животу.
А. Н. Островски: Васпитаница.
Л. Толстој: Три смрти, Породична срећа.
Достојевски се враћа из прогонства. Објавио је: Село 
Степанчиково, Ујкин сан. 

Сељачки немири јачају.
Доброљубовљеви чланци Зрак светлости у царству 
мрака и Када ће доћи прави дан?
Достојевски се враћа у Петроград.
Лав Толстој је започео путовање Европом, на ком ће 
стећи многа животна искуства.
Островски: Бура.
Родио се А. П. чехов.
Отворено ново здање Маринског театра у Петрограду 
глинкином опером Живот за цара.

1861. Цар Александар II едиктом укида кметство у Русији.

Тургењев се састаје с Херценом и Бакуњином у 
Лондону. Нису се слагали. 
Објавио је роман Оцеви и деца. 

1862. грађански рат у САД. Председник Линколн је 19. 
јуна потписао закон о забрани ропства на целој 
територији САД. 
виктор Иго: Јадници.
Ухапшени чернишевски и Писарев. 
Забрана рада на осам месеци за часописе 
Савременик и Руска реч.
Толстој се оженио Софијом Андрејевном Берс.  
Објављена дела Белинског у 12 томова.
Штампано Дело од Сухово-Кобиљина.
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Дошло је до коначног разлаза с Херценом.
Тургењев живи с породицом виардо у Баден 
Бадену, до 1870.

На предлог пријатеља Аненкова, Тургењев из 
Париза пише Говор о Шекспиру. говор је прочитан 
у Петрограду, на скромној прослави 300 година 
од рођења песника, за коју је цар дао одобрење. 
Аненков се заложио да говор буде и објављен.
Објавио приповетку Привиђења. 

Приповетка Пас.

Роман Дим.

Написао два мемоарска записа, Мој сусрет с 
Белинским и Успомене о Белинском.

Приповетке Несрећница и Бригадир.

1863.

1864.

1865.

1866.

1867.

1869.

1868.

Устанак против царске владе у Пољској.
Објављен роман чернишевског Шта да се ради? 
Рођен је К. С. Станиславски. МХАТ ће поставити 
многе Тургењевљеве комаде, а сам Станиславски 
играће Ракитина (уз Олгу Книпер-чехову као 
Наталију Петровну) и грофа Љубина. 
Николај ге насликао је Тајну вечеру, а Христов лик 
урадио је према фотографији А. Херцена. Иако је 
слика проглашена нихилистичком, цар Александар 
II ју је прихватио, а ге је постао професор на 
Ликовној академији.

Достојевски је објавио Записе из подземља.

У Руском веснику, до 1869, Толстој објављује цео 
Рат и мир.

Руски весник објавио Злочин и казну Достојевског. 
Роман му доноси славу, али новац одлази на 
коцкарске дугове. Написао је и роман Коцкар.
Алексеј Толстој Смрт Ивана Грозног.

велика петорка према Стасову, или Нова руска 
музичка школа како су себе звали, одржала је концерт 
у Москви. Наступ је био у духу револуционарног 
буђења тадашње руске интелигенције.

Периодни систем хемијских елемената 
Мендељејева.

чајковски се упознао с великом петорком. 
Композитори остају у добрим односима.

Тургењев се сели из Немачке у Париз. Другује 
са Жорж Сандовом, ги де Мопасаном, густавом 
Флобером, браћом гонкур, Емилом Золом, 
Алфонсом Додеом и Хенријем Џемсом.
Сваког пролећа путује у Русију.
Приповетка Степски краљ Лир.

Tургeњeв je у Пaризу; прaти слoм Кoмунe.
Приповетка Стук... Стук... Стук!

1870.

1871.

Француско-пруски рат.
Рођен в. И. Лењин.
Умро Александар Херцен.
Отварање виших женских курсева у Петрограду.
У Петрограду је основано друштво Передвижњики, 
ког су чинили сликари критичког реализма Рјепин, 
Крамској, Шишкин, Левитан, јарошенко, Суриков, 
Маковски...

Пaрискa кoмунa. Рaдничкe бaрикaдe пo грaду.
Достојевски Зли дуси.
А. Н. Островски Шума.
вајар М. М. Антокољски урадио је статуу Ивана 
грозног, а следеће године Петра I.

Отворен први конзерваторијум у Русији у Петрограду.
Отворена прва јавна библиотека у Москви.
Ибзен је објавио Љубавну комедију коју је критика 
осудила као неморално дело.
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Приповетка Пролећне воде.

Роман Новине и Прича оца Алексеја.
Преводи гетеа и Флобера.

Постао је потпредседник Париског интернационалног 
књижевног конгреса.

Добио је почасни докторат Универзитета у Оксфорду.

Тургењев држи беседу при свечаном откривању 
споменика Пушкину.

У пролеће се Тургењев разболео.
Крајем године објавио је збирку песама Senilia 
(старачке) у Веснику Европе. само их је уредник 
преименовао у Песме у прози.

У Буживалу код Париза 3. септембра умро је 
Тургењев. Жеља му је била да га сахране поред 
Белинског.

1872.

1873.

1877.

1878.

1879.

1881.

1882.

1883.

Објављен на руском Капитал Карла Маркса (на 
немачком 1867).
Отварање виших женских курсева у Москви.
Л. Н. Толстој Кавкаски заробљеник.
Шишкин насликао Борову шуму, а верешчагин 
Тријумфују.
Опера Камени гост Даргомижског.

Достојевски је покренуо часопис Пишчев дневник, 
који ће с успехом водити до краја живота.
Лав Толстој објавио први део Ане Карењине, која ће 
излазити у наставцима до 1877.
Иља Рјепин насликао Бурлаке на Волги.

Руско-турски рат, траје до 1878.
Приказан балет Лабудово језеро П. И. чајковског.

Ботаничар дарвиниста Тимирјазев објавио је Живот 
биљака.

Достојевски пише Браћу Карамазове наредне две 
године.
чајковски завршио оперу Евгениј Оњегин.

Умро је Достојевски.
Убијен је цар Александар II у Петрограду.
чехов је написао драму Платонов, почео лекарску 
праксу а крајем године, оболео од туберкулозе.

Ниче је објавио Веселу науку у којој се пита: „где је 
Бог? (...) Убили смо га – ја и ти!“

3. јула родио се Франц Кафка.
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гОгОЉ – ТУРгЕњЕв – чЕХОв

гогољ о Тургењеву 
гогољ и Тургењев први пут су се срели 1835, у простору 
Петроградског универзитета, много пре непосредног 
личног познанства. Први је у то доба био ванредни 
професор на катедри опште историје, други – студент. 
Током 1841. неколико пута су се сусрели у познатом 
књижевном салону А. П. јелагине. 
У гогољевим писмима први пут се појавило Тургењевљево 
име децембра 1847. Из самог контекста писма може 
се претпоставити да је Тургењев гогољу већ познат. 
Тургењевљева дела почела су се редовно појављивати 
у штампи почетком четрдесетих. Уједно, Тургењевљева 
слава расте од 1847, пошто је објавио делове из Ловчевих 
записа у Савременику. Највероватније је да су они 
скренули пажњу гогоља на младог писца. 7. септембра 
1847. он пише Аненкову: „Опишите ми какав је млади 
Тургењев како бих стекао слику о њему као човеку; као 
писца сам га делимично упознао: колико могу просудити 
на основу оног што сам прочитао, изузетно је даровит и 
много обећава у будућности“. И пред крај живота, већ 
увелико болестан, гогољ помно прати руску књижевну 
сцену, чија га је судбина дубоко занимала. У разговорима 
с пријатељима гогољ је често помињао Тургењева. Према 
сведочењу Е. А. черкаске, два месеца пред смрт, гогољ је 
изјавио: „У целокупној савременој књижевности највише 
талента има Тургењев.“ једном је Шчепкин јавио гогољу 
да је Тургењев допутовао у Москву и да је изразио жељу 
да упозна гогоља. Упознали су се 20. октобра 1851, а о том 
интересантном сусрету подробно су писали и Тургењев и 
Шчепкин. (...)
Према сећању А. О. Смирнове гогољ се обратио 
младом писцу Тургењеву речима: „ви имате дара, 
односите се пажљиво према њему... Наша књижевност 
је осиромашила, обогатите је. главно је не журите да 
штампате... Нека се приповетка прво заврши у вашој 
глави, па тек онда узмите перо у руку...“ 

http://gogol-lit.ru

Tургeњeв o гoгoљу
Угледавши мене и Шчепкина, он нам с веселим лицем 
пође у сретање, па, стиснувши ми руку, прозбори: „Па 
требало је већ одавно да се упознамо.“ Седосмо. ја – 
до њега, на широком дивану: Михаило Сјемјонович у 
наслоњачу, поред њега. (...) Уосталом, ја се ни за какав 
нарочит разговор нисам ни спремао – но сам просто 
жудио да видим човека чија сам дела ја скоро на изуст 
знао. Данашњим младим људима би чак тешко било 
протумачити ону чаровитост што је тада окруживала 
његово име; а данас већ и нема никога на ком би свеопшта 

пажња могла да се онако усредсреди... (...) Само кад 
заподену разговор о цензури, мало те не величајући је, 
још мало па одобравајући је, као средство да развија код 
писца вештину, умење да брани своје чедо, стрпљење и 
мноштво других хришћанских и светских врлина – тек 
тада ми се учини да то гогољ црпе из готовог арсенала. (...) 
Уопште, ја ускоро осетих да је између гогољевог погледа 
на свет и мог – лежала читава бездан. Нисмо ја и он једно 
и исто мрзили, нити смо једно волели; али у том тренутку  
у мојим очима све то није имало такву важност. велики 
песник, велики уметник био је преда мном, и ја сам га 
гледао, и слушао га са страхопоштовањем чак и кад се 
нисам с њим слагао. (Шчепкин се ухвати за ту реч, па 
одмах ту утврди и где и када да гогољ чита Ревизора). 
(...) ја сам седео, утонуо у радосну раздраганост. То беше 
прави празник. (...) У ходнику ја се растадох с њим и потад 
га већ нисам видео. Но његовој личности би још суђено да 
буде од значајног утицаја на мој живот. (...)
већ неколико дана кроз Петроград су се проносили 
неодређени гласови о гогољевој болести; али такав 
свршетак ипак нико није очекивао. Под првим утиском 
саопштене ми вести, ја написах следећи мањи чланак.

Писмо из Петрограда
гогољ је умро! – Коју руску душу неће потрести те две 
речи? – он је умро. губитак наш је тако суров, тежак, 
тако изненадан, да ми још непрестано не бисмо хтели да 
верујемо. (...) Да, он је умро, тај човек кога ми сад имамо 
право, горко право, дато нам смрћу, да назовемо великим; 
човек који је својим именом обележио епоху у историји 
нашег духовног живота, човек којим се ми поносимо као 
једном између наших слава! (...) Мир његовом праху, вечан 
спомен његовом животу, вечна слава његовом имену!

Т......в
(...) Као да сад гледам његову мршаву, дугоносу појаву 
са два краја црне свилене мараме, који су као неке уши, 
стрчали у вис. Он је, без сумње, и сам јасно увиђао сав 
комизам – и сву незгодност свога положаја: он већ те 
године поднесе оставку. Но то му, међутим, нимало није 
посметало да ускликне: „Непризнат сам се попео на 
катедру, а непризнат и силазим са ње!“ Он је био рођен 
да буде учитељем својих савременика; али само не са 
катедре.

Тургењев Књижевне и животне успомене

Писмо из Петрограда Тургењев је написао три дана 
после гогољеве смрти, 24. фебруара 1825. и послао га у 
редакцију часописа С. - Петербуршке ведомости. Цензор 
Пејкер није дозволио да буде објављено. (...) Тургењев је 

http://gogol-lit.ru
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