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W tym krytycznym i przejściowym okresie, w jakim 
żyjemy, wszystkie dzieła sztuki czy literatury są co 
najwyżej wyrazem jedynie indywidualnych sądów i 
uczuć, jedynie niejasnych i pełnych sprzeczności roz
myślań, jedynie eklektyzmu ich twórców; nie ma już 
teraz wielkiego ruchu ogólnego najpewniej z wyjąt
kiem rozwoju przemysłu, który jeśli traktować go jako 
stale rosnące podporządkowanie sobie sił przyrody 
przez geniusz człowieka, może stać się wyzwolicie
lem, odnowicielem rodzaju (ludzkiego). 

z listu Iwana Turgieniewa 
do Pauliny Viardot 



Iwan Turgieniew urodził się w Orle 9 XI 1818 r. Matka Turgie
niewa Warwara Pietrowna Łutowinow odziedziczyła po stryju, 
przez którego była zresztą wychowywana, olbrzymie dobra . 
Starzejącą się, bardzo brzydką pannę - Warwara Pietrowna 
przekroczyła trzydzieści lat - poślubił wytworny i piękny po
rucznik Sergiusz Turgieniew, pochodzący ze starego szlachec
kiego rodu sięgającego jeszcze XV wieku. Majątek Turgienie
wów obciążony był ogromnymi długami. Małżonkowie nie mieli 
złudzeń, on posiadał nazwisko i młodość, ona pieniądze . Tur
gieniew już w stopniu pułkownika podaje się do dymisji i wraz 
z dwoma synami Iwanem i o dwa lata starszym Mikołajem prze
nosi się do majątku Spasskoje-Łutowinowo, wspaniałej wielko

pańskiej rezydencji . Tu późniejszy autor Zapisków myśliwego, 
Rudina i Szlacheckiego gniazda spędza dzieciństwo. Matka za
rządza domem i majątkiem, ojciec poluje, gra w karty i co 
należało także do obyczaju - romansuje. Atmosferę rodzinnego 
domu przedstawił Turgieniew w opowiadaniu Pierwsza miłość. 

Ojciec Turgieniewa był człowiekiem całkowicie przeciętnym, 

matka była osobą niezwykłą. Inteligentna i wykształcona mia.ta 
charakter gwałtowny i despotyczny. Po śmierci męża (pułkownik 
Turgieniew umarł mając 42 lata) objawił się on w całej pełni . 

Drżały przed nią dzieci i drżała służba. Jeszcze po jej śmierci 
krążyły ponure legendy o sposobach w jaki traktowała podwład
nych. 

Dwa lata przed śmiercią cjca Turg ieniewa, Warwara Pietrowna 
urodz iła có rkę, której ojcem był lekarz domowy Bers, późniejszy 
ojciec żony Lwa Tołstoja - Zof ii. N ie uznana przez pułkown ik a 

Turg ieniewa, czule Traktowana przez Warwarę Pietrownę , ta 
przyrodnia siostra dostarczyła młodym Turg ieniewom po śmierci 
matki wielu przykrości. Napisała zresztą interesujące wspomn ie
nia o rodzinie Turgien iewów i o stosunkach p a nu jących w ich 
majątku. 

W. 1833 r. Iwan Turg ieniew wstępuje na Uniwersytet Mos
kiewski i rozpoczyna stud ia na wydziale hum an istycznym. Były 
to lata rozkwitu tej uczelni. Studiowali tu wówczas Lermontow, 
Hercen, Bieliński, Gonczarow, Stankiewicz, Ogariow, niebawem 
czołowe postaci rosyjskiej literatury i krytyki. Następnie Tur
gieniew kontynuuje studia na Uniwersytecie Petersbursk im, a 
potem Berlińskim. Jego zainteresowania skupi a j ą się wokół li
teratury, filozofii i historii starożytnej. Z Berlina do Rosji Tur
gieniew wrócił w 1841 r., dzięki przyjaźni z Hercenem i Bie
l i ńsk im wszedł w cent rum inte lektualnych problemów tamte j 
epoki. Zaczyna pisać wiersze (poemat Parasza opubl ikowany 
zostaje w 1843 r.) , zbliża się do tzw. „szkoły naturalnej", której 
przywódcą duchowym jest M i kołaj Gogol, zaczyna publikowa ć 
opowiadania. 

W 1852 r. Turgieniew został skazany za opublikowanie w 
Moskwie odrzuconego przez cenzurę pete rsburską nekrologu 



Gogola na półtoraroczny przymusowy pobyt w rodowym ma
jątku . Turgieniew nie podzielał nigdy poglądów rewolucyjno
demokratycznych kół zbliżonych do Bielińskiego. Nawet współ
praca z pismem „Sowriemiennik" okazała się niemożliwa po 
roku 1860 z powodu różnic ideowych dzielących go od Czer
nyszewskiego i Dobrolubowa . 

Jesienią 1843 r. Paulina Viardot-Garcia wielka śpiewaczka 

operowa z pochodzenia Hiszpanka wystąpiła w Petersburgu 
jako Rozyna w Cyruliku Sewilskim. Turgieniew został jej przed
stawiony przez męża znanego wówczas literata francuskiego, 
jako „młody ziemianin, znakomity myśliwy, dobry interlokutor 
i słaby poeta". Tak zaczął się słynny romans, który miał zde
cydować o całym życiu pisarza. Opinie zarówno o Paulinie 
Viardot jak i o roli , którą odegrała, były kontrowersyjne. War
wara Pietrowna uważała , że złamała życie jej synowi, rewolu
cyjni narodnicy, że zabrała Turgieniewa Rosji. On sam sądził, 

że jest mu najbliższą osobą na świecie i nie wahał się wędrować 
za nią po całej Europie. Ich stosunki znamy głównie z listów 
Turgieniewa, listy Pauliny nie zostały udostępnione . Była nie 
tylko ukochaną kobietą , wielką artystką, partnerem intelektual
nym, znawcą sztuki, wnikliwym krytykiem jego utworów, ale 
i czułą opiekunką jego córki . Dzięki Paulinie Viardot Turgieniew 
znalazł się w elicie intelektualnej i politycznej Francji Napoleona 
Ili. Będąc już znanym i cenionym pisarzem postanawia zachęca-

ny karierą operetek Offenbacha pisać libretta operetkowe. 
Cztery z nich powstałe w latach 1867-1869 dotrwały do naszych 
czasów w całości. Napisana przy współudziale Pauliny Viardot 
i do jej muzyki operetka Ostatni czarownik zyskała sobie 
nawet uznanie na dworze pruskim, dzięki .pamfletowym aluzjom 
do Napoleona Ili. 

W 1863 Turgieniew osiedlił się wraz z rodziną Viardot w 
Baden-Baden, a po wojnie francusko-pruskiej (1870) przeniósł 
się na stałe do Francji. W latach tych powstają powieści Ojco
wie i dzieci (1862), Dym (1867) , Nowizna (1877). U schyłku życia 
Turgieniew pracował nad cyklem poematów prozą Senilia (1882), 
który podsumowywał różne wątki jego filozofii. Turgieniew umarł 
w Bougival 3 IX 1883; był pierwszym pisarzem rosyjskim, który 
zyskał ogólnoeuropejską sławę. 

Nap i sał osiem utworów scenicznych. Wśród nich największą 
sławę zyskała napisana w latach 1849-1850 komedia Miesiąc 
na wsi opublikowna po zmianach cenzuralnych w 1855 r. w 
„Sowriemienniku" . Pełny tekst sztuki ogłoszony został dopiero 
czternaście lat później w tomie utworów zebranych - Sceny 
i komedie. Turgieniew we wstępie do tomu tak pisał: „W ko
medii tej postawiłem przed sobą dość skomplikowane zadanie 
natury psychologicznej. lecz ówczesna cenzura zmusiwszy mnie, 
bym usunął postać męża i z żony zrobił wdowę - całkowicie 

wypaczyła moje zamiary" . 



Wszystkie uczucia mogą prowadzić do miłości, do 
nam"ętnej pasji - nienawiść, współczucie, obojęt

ność, szacunek, przyjaźń, strach, nawet pogarda. Taks 
wszystkie uczucia, prócz jednego: wdzięczności. 

Wdzięczność jest zobowiązaniem. Każdy płaci swoje 
zobowiązania, ale miłość to nie pieniądze. 

IWAN TURGIENIEW 

„ 



Miłość nieodwzajemniona, miłość odepchniP,ta, nie uznawana 
- to jeden z głównych motywów dramatów Czechowa, gdzie 
wszyscy się kochają, ale nikt nikomu nie jest w stanie odwza
iemnić się tym samym uczuc.iem, bo kocha innego, któremu z 
kolei jest obojętny. To błędne kolo uczuć gorących, a niemoż
liwych do urzeczywistnienia ukazał Turgieniew z maestrią nie 
spotykaną dotąd w literaturze dramatycznej. Motywy te przejmie 
pól wieku później Czechow, wzbogaci w innym wariancie sty
listycznym o własną wrażliwość estetyczną, o własne doznania 
i doświadczenia. 

RENE śLIWOWSKI 
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Znikomość akcji zewnętrznej w „Miesiącu na wsi" zapełnia akcjs 
wewnętrzna utworu, oparta na najsubtelniejszych odruchach 
uczuć ludzkich, tym nieuchwytnym, nieuzewnętrznionym, tłumio
nym uczuciom całkowicie podporządkowanych. „Miesiąc na wsi" 
bowiem to dramat par excellence namiętności, które rozum usi
łowałby bezskutecznie okiełznać, gdyby w sukurs nie przyszło 
samo życie z jego zagmatwanymi zależnościami, wsparte sta
nem wykluczającym namiętności, paradoksalnym - bezwhdem 
•_•Joli. 
Ważna jest wszelako nie ta okoliczność, że motorem poru

szającym postaciami „Miesiąca na wsi" są silne namiętności -
atrybuty teatru romantycznego - lecz że namiętności te, a 
ściślej konflikty wynikające z kolizji tych namiętności ukazano 
w atmosferze codzienności, nie zaś w scenerii niezwyklej. Tym 
samym autor „Miesiąca na wsi" z usposobienia romantyk, prze-



ciwstawił się tutaj kanonom dramatu romantycznego nie tylko 
poprzez scenerię, na której tle rozgrywały się pojedynki po
między głosem serca a władczym nakazem rozumu, lecz zgoła 
jego stylistyką, poetyką i samą strukturą utworu scenicznego. 
Z tej stylistycznej opozycji Turgieniewa powstał intymny dramat 
psychclogiczny, nowatorski w swej istocie, przez współczesnych 
niedoceniony, przez teatr nie zrozumiany. Dramat, bez którego 
byłby nie do pomyślenia nowatorski teatr Czechowa. 

RENE śLIWOWSKI 



W -ryłyce rosyjskiej XIX wieku panowało przekonanie o nies
ceniczności sztuk Turg·eniewa; przekonanie to zresztą pcdzislał 
sam 2'utor wyrażając w 1869 r. opinię, że jego komedie i o razki 
sceniczne to materiał do lektury, a nic dla teatru. 

Warto jednakże przypomnieć i podkreślić, że ta opinia zos
tała na nim niej ko wymuszona. Cenzura mik łajowska nie 
dopuści ła na scenę naj epszych utworów Turgieniew21 w momen
c·e, gdy powste: ły, a dramat żyje tylko w teatrze; do uszczone 
za· na scenę zn ieksztciłcił3 pozbawiając istotnych elementów 
i eowych i artystycznych; dzi eła zniszczenia dokończyli aktorzy, 
z których tylko . kilku wspzmidych odtwórców stanęło n~ wy
s kości z dania, pozostci li zaś albo nie opano ali ról, albo gra i 
w innej (patetyczno-efekciarskiej) konwencji. W tej sytuacji nie 
dziwi, d aczego Turg:eniew zerwał w roku 1852 z dramatopisars
twe • 

ANTONI SEMCZUK 
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Pisarz siedział w swoim pokoju, przy biurku. Wtem wchodzi 
krytyk. - Jak to - wola - pan wciąż jeszcze pisze, tworzy? 
Po tym wszystkim, co przeciw panu napisałem, po tych wszys
tkich obszernych artykułach, notach, korespondencji, gdzie do
wodziłem czarno na białym, że pan nie ma i nie miał zresztą 
nigdy ani krzty talentu, że pan zapomniał nawet ojczystego ję
zyka, że pan zawsze odznaczał się brakiem wykształcenia, a 
teraz nic pan już w ogóle nie ma do powiedzenia, postarzał się 
pan, skapcaniał. 

Autor spokojnie odparł krytykowi: 
Pan pisał przeciwko mnie mnóstwo artykułów i felietonów, 

to nie ulega wątpliwości, ale czy zna pan bajkę o lisie i o kocie? 
Lis używał mnóstwa fortelów, ale w końcu wpadł, kot zaś użył 
tylko jednego: wlazł na drzewo ... i psy go nie schwytały. Po
dobnie jest ze mną - w odpowiedzi na wszystkie pańskie ar-

tykuły odmalowałem pana w całej okazało:ici tylko w jednej 
książce, włożyłem panu na głowę błazeńską czapeczkę - i w 
niej będzie pan paradował przed potomnymi. 

- Przed potomnymi! - roześmiał się krytyk. - Pan myśli, 

że pańskie książki dojdą do potomnych? Za 40, no, może za 
50 lat, nikt ich nawet nie będzie czytać. 

- Zgadzam się z panem - odrzekł pisarz - ale to mi wys
tarczy. Homer po wieczne czasy ośmieszył swojego Tersytesa. 
A dla takiego jak pan dość pół wieku. Nawet jako błazen nie 
zasługuje pan na nieśmiertelność. 
żegnam pana, panie ... Czy mam wymienić pańskie nazwisko? 

To chyba zbyteczne - wszyscy je wypowiedzą bez mojej po
mocy. 

IWAN TURGIENIEW 

: ' 



W programie fragmeńty z książki Rene Śliwowskiego Od Turgieniewa do 
Czechowa PIW 1970, Antoniego Semczuka Iwan Turgieniew Wiedza Powszech
na 1970, oraz teksty Iwana Turgieniewa z tomu Opowiadania Książka i Wiedza 
1 950. Autorką zamieszczonych zdjęć jest Zofia Nasierowska. 
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