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klasiki	o	sTaRanjU	in	soŽiTjU	geneRacij

Jože ramovš, Ksenija ramovš

Vitalni in navidezno vitalni v vseh generacijah  
v Turgenjevih Očetih in sinovih

POVzETEK
Članek je analiza psihosocialnih značilnosti glavnih oseb v romanu Turgenjeva Očetje

insinovi z vidika naših raziskovalnih spoznanj o pristno vitalnih in navidezno vitalnih sta-
rostnikih. Pri analizi upoštevamo tudi poglobljena spoznanja spremne študije Janka Kosa v 
slovenski izdaji romana. Novi spoznanji ob tej analizi sta zlasti dve. Prvo: rizična usmerjenost 
v socialno patologijo, ki smo jo poimenovali navidezna vitalnost, se dogaja pri nekaterih mla-
dih ljudeh, ljudeh v srednjih letih in starih ljudeh; pri vsaki generaciji ima drugačno obliko, 
najbolj težavna za samega človeka in njegovo socialno okolje pa postane v starosti. Drugo 
novo spoznanje: glavni vzrok za nastajanje in razvoj navidezne vitalnosti je razvajenost, ki 
se je človek navzame pri vzgoji v otroštvu in mladosti, pozneje pa je ne premaga, ampak jo 
ohranja z uporabo razuma za utrjevanje zaverovanosti vase ob zakrnelem človeškem sočutju 
in sposobnosti za pristen dialog.

Ključne besede: vitalni starostniki, navidezno vitalni starostniki, generacije, medgene-
racijsko sožitje

AvTOrJA:Dr. Jože ramovšjeantropologinsocialnidelavec.Zadnjidvedesetletjidela
predvsemnapodročjusocialnegerontologije.Vospredjunjegoveznanstveneinakcijskepozor-
nostisomeddrugimmedgeneracijskosožitjeinkomunikacija,osebnapripravanakakovostno
staranjeindružbenapripravanavelikdeležstaregaprebivalstvateroblikovanjenovihmed-
generacijskihprogramovsodobnesocialnemreže.

Mag. Ksenija ramovšjedipl.socialnadelavkainmag.sociologije.Jedirektoricainrazi-
skovalkanaInštitutuAntonaTrstenjaka,kjerseposvečapredvsempreventivnemuinterapev-
tskemureševanjuproblematikeomamljanjateruvajanjusodobnesocialnemrežezakakovostno
staranjeinmedgeneracijskosožitje.

ABSTRACT
Vital and seemingly vital people in three generations in Turgenev’s Fathers and Sons 
The article is an analysis the psychosocial characteristics of protagonists in Turgenev’s 

novel Father and Sons in view of our research findings on vital and seemingly vital old peo-
ple. In the analysis we are also consider the in-depth findings of the accompanying study of 
Janko Kos in the Slovene edition of the novel. There are two new findings in this analysis. 
Firstly, seeming vitality is a high-risk personality orientation of some young, middle aged 

and old people. It takes a different form in each generation, but becomes most difficult 
for the person and his social environment in old age. Secondly: the main reason for the 
emergence and development of seeming vitality comes from spoiling, which originates in 
the person’s upbringing in childhood and adolescence. In later years the person does not 
overcome these detrimental influences and maintains them, abusing reason for strengthen-
ing self-absorption that is additionally accompanied with an atrophied human compassion 
and ability for real dialogue.
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1.	 Uvod

Ruski pisatelj Ivan Sergejevič Turgenjev je leta 1862 napisal roman Očetjeinsinovi, ki je 
v slovenski izdaji izšel tudi v zbirki Storomanov (Turgenjev, 1987). Naslov tega klasičnega 
leposlovnega dela izrecno usmerja v medgeneracijska vprašanja. Globlja analiza njegove vse-
bine razkrije, da je odločilna lastnost za kakovostno staranje in lepo sožitje, ali obratno – za 
klavrno staranje in težavno sožitje –, določena pretežno nezavedna življenjska usmerjenost, 
ki se lahko razvija in krepi že v mladih ljudeh, jo razvijajo ljudje srednjih let in stari ljudje. 
Ta usmerjenost ima zelo različne, celo med seboj nasprotujoče si oblike, ki se ravnajo po 
prevladujočih vzorcih vedenja vsake generacije in po osebnostnih lastnostnih vsakega človeka.

Glavni junak romana, ki pripada mladi generaciji, ter prav tako dve vidni osebnosti 
romana iz srednje in tretje generacije so vase zaverovani, samozadostni, razumarski, aktivi-
stični, poudarjeno jih vodi volja do moči. Ta vidik romana razčlenjuje spremna tudi študija 
Janka Kosa(1987). Za nas je ta življenjska usmerjenost zanimiva, ker je izrazito neugodna 
za kakovostno sožitje in staranje.

Pri raziskovanju pogovorov mladih prostovoljcev s starimi ljudmi smo leta 2001 odkrili 
posebno zvrst socialne patologije, ki smo jo imenovali navidezna vitalnost starih ljudi (Ra-
movš K., 2001) – njihova telesna, duševna, zlasti pa socialna vitalnost ni pristna sestavina 
njihovega vsakdanjega sožitja, ampak videz za socialno javnost in za lastni dober občutek. 
Pozneje smo poglabljali spoznanja o njej in iskali akcijske rešitve za preprečevanje in reševanje 
te vrste patologije pri staranju (Ramovš, 2003). Za navidezno vitalne starostnike je značilno, da 
so psihosocialno zaprti v svoj lastni sistem in so razvili svojo specifično obrambo tega svojega 
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zaprtega sistema. Ti ljudje svojo osebno energijo porabljajo za vzdrževanje videza vitalnosti, 
a se dejansko umikajo iz okolja v svoj »obzidani« svet, v katerem je vse trdno zakoličeno. V 
svojem vedenju in komunikaciji se obnašajo tako, kot da imajo vedno vse prav in najbolje 
vedo, kaj je za koga dobro ali slabo. Strah jih je, da bi izgubili stik s svetom, zato se ga še bolj 
oklepajo in to tako, da druge izčrpavajo, nič pa ne dajejo ali pa dajejo le toliko, da navežejo 
drugega nase. Navidezno vitalni starostniki so socialno nepropustni, kar pomeni, da niso 
sposobni dvosmerne komunikacije. Zanje so značilni monologi, ki izključijo sogovornika 
ali pa si ga podredijo. Ne sprejemajo svojega staranja in starosti, svet pa doživljajo kot krivi-
čen. Stiske in težave, ki jih doživljajo zaradi svojega vedenja v medsebojnih odnosih, še bolj 
utrjujejo njihovo prepričanje o tem, kako je svet slab. So zagrenjeni, črnogledi, pesimistični, 
doživljajo hudo osamljenost, radi obrekujejo in se pritožujejo čez druge in tako postajajo 
vedno večje breme sebi in drugim.

Pričujoča analiza junakov v romanu Očetjeinsinovi pokaže, da je življenjska usmerjenost 
v navidezno vitalnost skupna značilnost nekaterih ljudi v vseh treh generacijah, ki pa postane 
v starosti najbolj usodna za človeka samega, ker ga peha v samozadostnost, ki druge odbija 
od njega, obenem pa v zagrenjeno, užaljeno osamo.

Navedena spoznanja se ujemajo s prodornimi spoznanji nekaterih pomembnih mislecev 
druge polovice 20. stoletja, ki z genialno intuicijo in s svojim vseživljenjskim raziskovanjem 
nakazujejo temelje medčloveške solidarnosti: Martina Bubra (1878–1965) o usodni usmer-
jenosti človeka zgolj v monološka stvarna razmerja jaz-ono ob pomanjkanju usmerjenosti 
v razvijanje osebnega odnosa jaz-ti (Buber 1999), Ericha Fromma (1990–1980) o istem 
problemu pri usmerjenosti v imeti (imetje, ugled, znanje …) ob pomanjkljivi usmerjenosti 
v biti – človek v sožitju z ljudmi in naravo (Fromm 2004), Gabriela Marcela (1889–1973) o 
usodnosti prevlade začetnemislialikritičnerefleksije nad začetnimneposrednimdoživetjem
stvarnosti ter nad končnopovratnomislijoalidrugorefleksijo (Janžekovič, 1977: 66–157), 
Emmanuela Levinasa (1906–1995) o najgloblji človeški sposobnosti sočutja ob neposrednem 
človeškem pogledu drugega iz obličja v obličje (Levinas, 1998).

Za celostno preventivno ali antropohigiensko življenjsko usmerjenost v kakovostno in 
vsestransko zdravo staranje ter sožitje med generacijami, ki jo razvijamo (Ramovš J., 2006), 
so temeljnega pomena spoznanja o življenjski umerjenosti v pristno vitalnost in zavestno 
vseživljenjsko razvijanje lastnosti, ki so zanjo značilne.

2.	 navidezno	viTalni	jUnaki	vseh	TReh	geneRacij		
v	RoManU	OČETJE IN SINOVI

Junak romana, mladi študent medicine Bazarov je nihilist; za nihilista velja med vrstniki 
in se ima sam v duhu gledanja svoje mlade generacije. Kdo in kakšen je zanje nihilist, pove 
njegov občudovalec in prijatelj Arkadij: »Nihilistječlovek,kiseneuklanjanobenimavtori-
tetam,kinobeneganačelanesprejemasslepovero,panajbibiloobdanošestakimspošto-
vanjem.«(str. 63). Usmerjenost nihilistov pojasni pogovor med Bazarovim in Arkadijevim 
stricem Pavlom Petrovičem, ki je človek iste osebnostne usmerjenosti iz starejše generacije: 
»Kajdelamo?Prej,prednedavnimsmogovorili,današiuradniki jemljejopodkupnine,da

nimamonecestnetrgovinenepravihsodišč…«»Noda,da,razkrinkavaliste,–takoseje
mendatemureklo.Zmarsikaterovašougotovitvijosestrinjamtudijaz,ampak…«»Potem
pasmospoznali,daklepetati,večnosamoklepetationašihranahnimasmisla,datovodi
samovbanalnostindoktrinarstvo;sprevidelismo,datudinašeglave,takoimenovanivodilni
možjeinrazkrinkovalcinisoničprida,daseukvarjamozneumnostmi,dabesedičimooneki
umetnosti,onezavednemustvarjanju,oparlamentarizmu,oadvokaturiinvragvediočemše,
vresnicipadagrezavsakdanjikruh,danasdušinajboljgrobopraznoverje,današedelniške
družbepropadajozaraditega,kerjepremalopoštenihljudi,danambocelosvoboda,kijo
hočedosečivlada,komajvkorist,kerjenaškmetpripravljenokrastišesamegasebe,samoda
selahkonapijeinomamivžganjarni.«»Tako,«gajeprekinilPavelPetrovič,»vistetedajvse
tosprevideliinstesklenili,dasenebosteničesarlotiliresno.«»Insmosklenili,dasenebomo
ničesarlotiliresno,«jemračnoponovilBazarov.Zdajsejenenadomarazjezilnasamegasebe,
zakajtolikorazkladapredtemgospodom.»Temvečsamozabavljali?«»Inzabavljali.«»Tose
imenujenihilizem?«»Intoseimenujenihilizem,«jespetponovilBazarov,tokratspravposebno
predrznostjo. …»Hm!…Delati,podirati…«jenadaljeval.»Kakopahočeterušiti,čeneveste
čemu?«»Mirušimo,kersmomoč,«jepripomnilArkadij.PavelPetrovičjepogledalsvojega
nečakainsenasmehnil.»Da,močnepolagaračunov,«jespregovorilArkadijinsevzravnal.
»Nesrečnež!«jevzkliknilPavelPetrovič (str. 90–91).

Izrečene besede o rušenju z močjo so zgovorna misel tudi za naš čas, kajti lahko jih 
prevedemo v stavek: Postavisenadčlovekaalistvarinjoanalitičnorazstavinanajmanjše
dele. Temu sledi enako aktualno vprašanje čemu, za njim pa ugotovitev, da je to nesmiselno, 
kajti človek s tem postaja in ostaja nesrečen. Kritični duh je smiseln, ko je podlaga za iskanje 
konstruktivnih rešitev, ko pa samo razdira, se kaže za tega človeka in okolico pogosto bolj 
škodljiv kot koristen. Rešitve pa se praviloma rojevajo v dialogu z drugimi ljudmi.

Pomembna osebnost romana je plemkinja v srednjih letih življenja Ana Sergejevna Od-
inceva. Pisatelj jo takole opiše: »AnaSergejevnajebiladovoljčudenčlovek.Imelaninobenih
predsodkov,patudinobenetrdnevere,zatoseniničesarbalainninikamorstremela.Marsikaj
jevidelajasno,marsikajjojezanimalo,todanobenastvarjenipopolnomazadostila.Njen
umjebilznatiželjeninravnodušenhkrati:njenidvominisonikdarpopolnomaumolkniliin
tudinisonikdarnaraslidovznemirjenosti.Čebinebilabogatainneodvisna,bisebilamorda
vrglavbojinbispoznalastrast.…Todaživelajelahko,dasisejevčasihdolgočasila,intakoje
polagomapreživljaladneveindnevebreznagliceinsejeleredkorazburila.Tudinjisovčasih
zažarelemavričnebarvepredočmi,todaoddahnilase je,kosougasnile, innižalovalaza
njimi.Domišljijajijevčasihušlačezmeje,kisopozakonunavadnemoraledovoljene;toda
tuditakratjenjenakrimirnoplalaponjenemomamnolepeminspokojnemtelesu.Včasih,ko
jevsatoplainrazneženaprišlaizdišečebanje,jepremišljalaoničevostiživljenja,onjegovem
gorju,naporuinzlu…Njenodušojenenadomanapolnilasmelost,dajezakipelavplemeni-
temstremljenju;todaskozinapolzaprtooknojepotegnilprepihinAnaSergejevnasejevsa
naježila,seužalostilainskorajrazsrdila,inžejijebilapotrebnaenasamastvar:dabitazoprni
veternepihalnanjo.Kakorvsakaženska,kisenimoglazaljubiti,jeponečemkoprnela,neda
bivedelapočem.Pravzapravnihotelaničesar,čepravsejijezdelo,dahočevse.« (str. 123).

Ana Sergejevna Odinceva je opisana kot močna in razumna ženska, toda njeno pristno 
doživljanje in ravnanje sta okrnjena. Tudi tukaj lahko potegnemo vzporednico z našo seda-
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njostjo. Kot Ana tudi dobršen del današnjih ljudi živi udobno, vneto ostri svoj um, primanj-
kuje pa jim moči za ukrepanje in spremembe. Kot Ani jim je kljub njihovim sposobnostim 
najpomembnejše trenutno lastno ugodje. Ana je protagonistka današnjega časa.

Turgenjev torej skozi ves roman z veliko umetniško silo razgrinja blišč in tragiko življe-
nja mladega človeka – študenta medicine Bazarova, ki je izredno inteligenten sin malega 
kmečkega plemiča in upokojenega vojaškega zdravnika, bogate plemkinje Odinceve, ki je 
v srednjih letih življenja, in ostarelega Arkadijevega strica Pavla Petroviča. Po vedenju in 
načinu življenja so zelo različni, celo nasprotni, saj se v kritičnem trenutku medsebojnega 
nasprotja hipijevsko brezbrižen in malomaren Bazarov in snob byronskega tipa Pavel Petrovič 
celo streljata v dvoboju. Vsi trije so predstavniki sposobnih ljudi, ki jih skozi življenje vodijo 
izostren goli razum v službi njihove močne volje do moči in skrajno nerazvito človeško soču-
tje, zakrnela osebna solidarnost in nespoštovanje drugih ljudi. Vsi trije so odraščali in živijo 
v lagodnih razmerah, kjer so postali razvajeni in to svojo značilnost razvijajo in razumsko 
opravičujejo – racionalizirajo kot nekaj pozitivnega.

Na to »nihilistično« osebnostno in socialno usmerjenost se praviloma nacepi ena ali več 
omam ali zasvojenosti. Roman govori o tem na več mestih, na primer na tistem o Sitnikovu, 
ki je Bazarov somišljenik iz bogate družbe, vendar ne njegov pristno navdušen občudovalec 
kot Arkadij, ampak razvajen aparatčik, vedno na tisti strani, ki mu prinaša več osebne kori-
sti. Ob predlogu Sitnikova za obisk pri nekem knezu, teče med tremi mladimi nihilisti tudi 
tale pogovor: »Alibosteklenicašampanjca?«jevprašalBazarov.»Tri!«jevzkliknilSitnikov.
»Jamčimvam.«»Sčim?«»Ssvojoglavo.«»Jamčiterajšizočetovomošnjo.Sicerpa,pojdimo.«
(str. 101). O življenjskem slogu, ki je povezan s težnjo po omamljanju, govori tudi opis 
zajtrka te druščine pri njihovi bogati somišljenici, plemkinji Jevdoksiji Kukšini: Bazarovse
jeoholozravnal.»Jazsenestrinjamznikomer:imamsvojenazore.«»Dolzavtoritetami,dol
zavtoritetami!«jezavpilSitnikov,kijebilveselprilike,daizrečeostrobesedovpričočloveka,
kigajesuženjskospoštoval.…»Bičjedobrastvar,«jepripomnilBazarov,»todaprišlismodo
zadnjekaplje…«»Česa?«gajeprekinilaJevdoksija.»Šampanjca,spoštovanaAvdotjaNikiti-
žnja,šampanjca,nevašekrvi.«…Zajtrkjetrajaldolgo.Zaprvosteklenicošampanjcajeprišla
druga,tretjainšečetrta… (str. 105–106).

Poleg tega, da živijo omamno odklopljeno od življenjske resničnosti, izstopa pri glavnih 
predstavnikih racionalističnega nihilizma v romanu tudi njihova nagnjenost k preziru drugih 
ljudi in ljubezni ter brezobzirna uporaba drugih za svoje cilje, pri čemer se na obzorju že 
zarisuje vzhajajoče nasilje. Poglejmo pogovor, ki ga imata Bazarov in Arkadij zvečer pred 
spanjem, potem ko se je Bazarov zaljubil v Odincevo in Arkadij v njeno sestro Katjo. »Tudi
zaKatjomiježal!«jezašepetalArkadijvblazino,nakateromujekanilasolza…Nenadoma
pajevrgellasenazajinglasnospregovoril:»KajhudičaiščetukajtabedastiSitnikov?«Bazarov
sejezganilvpostelji,potempajedejalnaslednje:»Vidim,prijatelj,dasišeneumen.Sitnikoviso
namnujnopotrebni.Bogovivendarnebodosamižgaliloncev!…«»Aha,aha«…«jepomislil
ArkadijinšelezdajsemujezatrenutekrazkrilvesbrezdanjiprepadsamoljubjavBazarovu.
»Midvasvatedajbogova?Sepravi,tisibog,alinisemmordatudijaztepec?«»Da,«jemračno
odgovorilBazarov,»neumensiže.« (str. 142–143).

O bivanjski praznoti samozadostnega doživljanja nihilista Bazarova govori njegovo tiho 
žalovanje, da ni vsemogočni bog: »Jazpasimislim: ležiš tukajpodtemlestogom…tesni

prostorček,kigazavzemam,jetakomajčkenvprimerizostalimprostranstvom,kjermeniin
kjernipotrebepomeni;indelčasa,kimijeodmerjenzaživljenje,jetakoničevspričovečno-
sti,vkaterimenibiloinmenebo…Inpotematomu,potejmatematičnitočkišekrožikri,
možganidelajovnjiincelonekajhočejo…Kakšennesmisel!Kakšennič!« In malo naprej, 
ko mu je občudovanje mravlje priložnost za prezir človeške etike in za zadušitev pristnega 
čustva ljubezni do Odinceve v sebi: »Aha!Vidišgamravljinca,kakoti,junakvlečenapol
mrtvomuho.Levlecijo,prijatelj,le!Ničnemaraj,česebrani,izkoristito,daimaškotžival
praviconeoziratisenasočutje,nekakorkateriizmednas,kismosizvezaliroke!«»Titegapač
nemorešreči,Jevgenij!–Kdajpasisitizvezalroke?«Bazarovjedvignilglavo.»Tojeravno
vesmojponos.Nisemsezvezalsam,zatometudibabanezveže.Amen!Konec!Otejstvarine
bošvečslišalbesedeodmene!«(str. 160–161).

Še en odlomek, ki govori o protisocialnosti takšne osebnostne usmerjenosti. »Jaznesovra-
žimnikogar,«jepokratkempremolkudejalArkadij.»Jazpavelikoljudi.Tisinežnaduša,mila
Jera,kakobitisovražil!…Boječsiinbrezsamozavesti…«»Inti,«gajeprekinilArkadij,»ali
imašsamozavest?Alisivisokegamnenjaosamemsebi?«Bazarovjepomolčal.»Kadarnajdem
človeka,kiseneumaknepredmenoj,«jespregovorilpočasi,»spremenimsvojemnenjeosamem
sebi.–Sovražiti!Poglej,danes,kosvašlamimokočenašegastarosteFilipa,kijetakočednain
bela,sidejal,daboRusijadoseglapopolnost,koboimelslednjikmettakdom,indamoravsak
izmednasdelativtanamen…Jazpasemzasovražiltegaslednjegakmeta,FilipainSidorja,
zaradikatereganajsedevljemizkožeinkisemizatonitinezahvali…Sicerpa,kajmitudi
bonjegovazahvala?Resje,živelbovbelikoči,izmenepabopoganjallapuh;noinpotem?«
»Nikarno,Jevgenij…Četedanesposlušam,biresmoraldatipravtistim,kinamočitajo,da
smobreznačel.«»Tigovoriškakortvojstric.Načelsplohni–kajšenisispoznaltega!Pačpa
soobčutki.Vsejeodvisnoodnjih.«»Kakoto?«»Tako.–Naprimerjaz:jazimamzanikajočo
smer–zaradiobčutkov.Menijeprijetnozanikati,mojimožganisotakoustvarjeni–inbasta!
Zakajmiugajakemija?Zakajimašradjabolka?–Tudizaradiobčutkov.Vsetojeenoinisto.
Globljeljudjenepridejonikoli.Tegatinepovevsakdo,patudijaztidrugičteganepovem.«
»Tedajjepoštenosttudiobčutek?«»Gotovo!«»Jevgenij!«jepričelzžalostnimglasomArkadij
…»A,kajje?Titonediši?«gajeprekinilBazarov.»Ne,prijatelj!Česiseodločilpokositivse,
mahnitudiposvojihnogah!…todadostisvafilozofirala.«(str. 162–163).

V tem odstavku smo za analizo podčrtali stavek, da etičnih načel ni, temveč so vse to 
le občutki. Če pomislimo, da je bila knjiga Očetjeinsinovi napisana leta 1862 v Rusiji in to 
primerjamo z duhom našega časa, ugotavljamo poleg podobnosti mišljenja tudi sporočilo o 
nevarnosti, saj je opisana miselnost telesno, socialno in duhovno mrcvarila ruske in druge 
evropske ljudi v prvi polovici 20. stoletja.

Turgenjev roman razplete tako, da Bazarov in vsi drugi nihilisti, potem ko so tako ali 
drugače mahali po drugih ljudeh in drug po drugem, najbolj usodno ugonobijo sebe in svoje 
nadpovprečne človeške zmožnosti. Janko Kos (1987) v spremni študiji romana s prepričljivo 
analizo pokaže usodnost nihilistične usmerjenosti teh junakov. Navajamo nekaj njegovih 
ugotovitev.

»ZaBazarovaobstajasvetsamókotmaterialnonavzoča,zatopaotipljivainizmerljiva
stvarnost.Vsevnjipotekapovnaprejjasnihfizikalnih,bioloških,kemičnihinnajbržtudiso-
cialnihzakonih.Zatovsvetuninobenihskrivnosti,presenečenjalinepredvidenihspodrsljajev,
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kibilahkousodnoinnamahporušilinjegovstvarnired.Vsesedaizmeriti,stempatudi
predvidevatiinuredititako,daboboljalimanjvskladuspredvidevanji.Topaneveljasamo
zasvetzunajnas,ampaktudizaosebnosttistega,kijepostavljenvsredostvarnosti,dabiv
njejživelindeloval.InresgledaBazarovtudinasekotnapravtakšenkoščekstvarnosti,kotje
vseokolinjega.Tudisamjenekajmaterialnonavzočega,otipljivegainizmerljivega.Karsev
njemdogaja,sobiološki,fiziološkiinkemičnimehanizmi,določajopajihtrdni,nespremenljivi
zakoni.Zatomujelastnaosebnostpredmet,kisegadanatančnoizmeriti,določiti,natopa
vnaprejpredvideti,kakoinvkaterismeribodeloval,intemuprimernotudinačrtnousmerjati.
Intakoženivečmogočemimougotovitve,dajeBazarovuvessvet–takozunajnjegakottudi
njegalastnanotranjost–samómehaničnastvarnost,delujočaposvojihtrdnihzakonih,prav
zatopaprimerna,dajonačrtnovodimoinurejamo.Potemkosmojospoznali,nipravnič
večtežkopredvidetinjenenadaljnjereakcije,natopanačrtnouravnavatinjenpotek,danam
bočimboljvkorist.Stempostanevsaresničnostpredmetnašeganačrtovanja.« (str. 31–32). 

»Bazarovsamseprimerjazbogom,kersečutivišjega,močnejšegaoddrugihljudi;obupan
je,kadarspoznava,dajevprimerizidejobožjevsemogočnostivendarlesamóničevdrobec
vesolja.Katjagaimenujeujedo,kerčutivnjemmoč,kisenebopomišljalauporabitipreproste
inšibkezasvojrazmah.Bazarovgovoriodrugihkotogradivu,kigajepotrebnotreti,kermu
takoukazujenjegovnotranjinagon.[…]Bazarovjeneposrednoutelešenjevoljedomoči.[…]
VBazarovusije(Turgenjev)polastnihbesedahzamislilnekaj»mračnega,divjega,velikega,
napolzraslegaizzemlje,močnega,zloveščega,poštenega,pavendarobsojeneganapropad,
kerstojišelenapotivprihodnost…«Odtodježemogočepregledatiozadje,izkateregarase
junakovoprizadevanje,dabisebeinsvetpodredilrazumu,natopanačrtnousmerjalinurejal
stvarnostposvojilastnipodobi.Razummujeorodje,skaterimbouveljavilsvojovoljodomoči,
stvarnostmujegradivo,obkateremjobolahkoizmerilinutelesil.Todapravzatomoracelotno
resničnostreduciratisamonatodvoje–narazum,kinajstvarnostobvlada,innastvarnost,
kinajrazumupredpišezakone.Karkolibipolegrazumainstvarnostibilošeresnično,lahko
junakovovoljodomočisamóogrozi,zmedeinspodnese–meddrugimtudiljubezen.Topa
jetistaskritačer,obkateriseBazarovvromanunotranjezlomi,sajjeznjimvredprizadeta
predvsemnjegovavoljadomoči.« (str. 38). 

»VpogovorumunihčedrugkotOdinceva,vkaterosejetakousodnozaljubil,zizjemno
ženskobistrovidnostjoprizna,dastasipravzapravšeprevečpodobna.TudiOdincevaspada
torejmednadpovprečne, izredneinmočne ljudi,kinosijovsebišekajvečkotpavoljodo
preprostega,vmalikrogživljenjskihradostiintežavusmerjenegainzatošepreveččloveškega
obstoja.Tudivnjiseskrivaizjemnamoč,kipajinibilousojeno,dabiserazmahnila;zatoje
odrevenelavhladnoravnodušnost,kijepreizkušanjemočinemikaveč.Todapravvtemje
privlačnasila,skaterozmamineizkušenegaBazarovavsvojobližino,dabiganatostrtegain
zmedenegaodbila.Prednamipanidvojeromantičnihljubimcev,ampakdvojepredstavnikov
voljedomoči,kisemeritadrugobdrugem,doklerslabši,manjizkušeninepodleže.«(str. 39).

»TudiPavelKirsanovjeodmladostinaprejhotelbitinekajposebnega,pamurazmere,
podobnokotOdincevi,nisodale,dabirazmahnilsvojizjemniživljenjskizagon.Nazadnje
gajepopolnomazmedlainstrlaslepastrastdopravtakoizjemne,skorajfatalnekneginjeR.,
strast,kijoimaBazarovsevedasamózaromantičnoizmišljotino.Todaalinitudinenadna
ljubezenBazarovadoOdincevemočnopodobnafatalnistrasti,kijojemoralnekočizkusiti

mladiPavelKirsanov?IntakostojitaBazarovinPavelKirsanovresdananasprotnihbre-
govihdvehgeneracij,astasivendarlepodobna,sajobapredstavljataistovoljodomoči,ki
stajoparazličnimčasovnimokusomprimernoizrazilavdvehrazličnihpodobah–starejši
PavelKirsanovvslogubyronskegasnobizma,mladiBazarovpavpreoblekirevolucionarnega
'nihilizma'.«(str. 39).

»Bazarov,Odinceva,PavelKirsanov–trojerazličnihinnanasprotnihbregovihživljenja
stoječihjunakovpoosebljavromanuTurgenjevakoneckoncevistozvrstčloveka,vkaterem
živivoljabitivečinvišjioddrugih,sajgaktemukarsamaodsebesilitaizjemnaživljenjska
radoživost,lepota,energijaalirazum.Tazvrstčlovekaniustvarjenazapreprosto,vsakdanje,
normalnoživljenje,kotgasprejemaradovoljnovelikavečinaljudi.«(str. 39–40).

Janko Kos ugotavlja, da ima pisatelj Turgenjev negativno stališče do tipa človeka, v kate-
rem prevladuje volja do moči; pravi: »Resdačutiobpogledunanjevelikoestetskozadoščenje,
todavečkotgotovojetudi,dajihssocialnegainmoralnegastališčaobsoja.Najbodošetako
veličastni,izjemnoslikovitiinvznemirljivi,jihimavendarlezapogubonjimsamim,patudi
drugimljudem.Znjimiprihajanasvetnemir,nepotešenasla,vrtoglavaželjaponedosegljivem,
nevarnasvojevoljnost,nasiljenadsoljudmiinnečlovečnost.Zvsemtemneprizanašajoniti
samisebi,sajsevmedsebojnemmerjenjumočipogubljajoalipaseupropaščajovnormalnem
življenju,kijihkmaluzadušialipapotegnenasvojedno.«(str. 40).

Končno vprašanje je, zakaj pride pri nekaterih ljudeh do čedalje večje navidezne vitalno-
sti, medtem ko drugi prav tako živijo življenje in sožitje pristno vitalnih, ki zdravo rastejo 
sami v sebi in so za druge ljudi večinoma nemoteči, prijetni ljudje. Navidezna vitalnost ni 
prirojena usoda, ponesrečen značaj, zgolj v otroštvu privzgojena zla socialna dota, ampak 
celovita osebna usmerjenost skozi vse življenje, pri kateri ima človek prav toliko svobode 
odločanja in spreminjanja svoje usmeritve kot pri vseh drugih življenjskih zadevah, npr. 
poklicnem in partnerskem življenju, stanovanju in podobnem.

Analitični vpogled v navedene like z značilnostmi navidezno vitalnih ljudi v romanu 
Očetjeinsinovi in njihovo primerjanje z današnjimi psihosocialnimi spoznanji pokaže, da 
je njihova bistvena razvojna značilnost razvajenost, ki jo je psihosocialno razčlenil Bogdan 
Žorž (2002). Vsi navidezno vitalni junaki v Očetihinsinovih živijo v relativnem obilju, pa naj 
izhajajo iz preprostega kmečkega okolja in so zanje vse dali njihovi starši ali pa iz bogataških 
družin. Njihovi starši jih niso navadili vsakdanje delavnosti, socialno čutečega komuniciranja 
z drugimi ljudmi, ampak so jih imeli za male hišne bogove, katerim so stregli po njihovih 
trenutnih muhah in vložili vse v njihovo usposabljanje za visok družbeni položaj v tedanji 
etično in socialno propadajoči aristokraciji. Ti ljudje se ne urijo v dobrih navadah za vztrajno 
vsakdanje delo, ki ga narekuje življenje, pač pa se ravnajo po svojem občutku, pa naj so mladi, 
srednjeletniki ali stari. V sožitju z drugimi ne obvladajo ravnotežja med zavzetim posluša-
njem in pripovedovanjem, ampak imajo do ljudi vzvišen in posmehljiv odnos. Sebe in svojih 
pristnih človeških potreb ter socialne in druge resničnosti ne zaznavajo, ne opazujejo in ne 
upoštevajo kot motivacije in usmerjevalca za svoj celostni razvoj in sožitje, ampak imajo sebe 
za edino merilo svojega vedenja in ravnanja. Razvajenost ni samo rakdanašnjevzgoje in še 
bolj samovzgoje skozi vse življenje, ampak je to bila tudi skozi vso zgodovino pri ljudeh, ki 
svojega razuma ne uporabljajo kot odločilno orodje za prepoznavanje smisla, usmerjanje 
zdravega življenja in sožitja v prijetnih in neprijetnih trenutkih, ampak za opravičevanje 
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(racionaliziranje) svoje življenjske laži sebi in okolici, torej kot bolno orodje v svojem tra-
gičnem boju proti pristnemu življenju in sožitju. Najpomembnejša možnost za kakovostno 
vzgojo je družina, tako rodna kakor pozneje lastna; seveda pa družina ni nikakršna izjema 
v svetu: kot vse drugi, lahko tudi družina socialno oboli in razvajanje otrok v družini je 
ena od neredkih bolezni današnje družine v razvitem svetu. V današnjih, za družino težkih 
razmerah, družina potrebuje, da ji država, civilna družba in znanosti ustvarijo ugodnejše 
pogoje za vzgojo pristno vitalnih ljudi. Zelo dobra metoda za to je zlasti povezovanje staršev 
in družin v skupine, kjer so izkušnje posameznikov sestavijo v presežni socialni kapital za 
usmerjanje življenja, sožitja, vzgoje in samovzgoje.

Navidezno vitalni ljudje hočejo mnogokrat s svojimi razumskimi sposobnostmi in voljo po 
napredku povsem pošteno narediti najboljše v družini, krajevni skupnosti, civilni organizaciji, 
državi ali na svetovni ravni, v resnici pa njihovo prizadevanje prinese slabo; takih primerov 
mrgoli v nedavni svetovni zgodovini v komunizmu, nacizmu, fašizmu, v gospodarstvu in 
v vladnih službah ter nenazadnje v družinah, kjer se kažejo zlasti ob nasilju in zakonskih 
ločitvah. Tragika navidezno vitalnih ljudi je, da se jim uresničuje stara ugotovitev duhovnih 
modrecev, da je najboljšesovražnikdobrega ali da je potvpekeltlakovanazdobriminameni. 
Razumska prodornost in volja po uspehu in napredku, ki ju vsebuje volja do moči, torej sami 
po sebi nista niti slabi niti dobri človeški lastnosti, usodno pa je, če človek z njima ne razvija 
enakomerno tudi svoje doživljajske lastnosti sočutja, vživljanja, dialoškega komuniciranja, 
hvaležnosti in podobnega. Če tega ne dela, mu po uspehu in napredku težeče zmožnosti 
podivjajo v diktatorskega gospodarja njegovega življenja in sožitja z ljudmi in naravo. Vse 
človekove zmožnosti, zlasti pa razumske, morajo ostati servisna pomoč, ki jih vodi člove-
kova duhovna zmožnost po smiselni ali etični orientaciji, to je zrela osebna vest v stalnem 
dialogu z drugimi ljudmi, z izkušnjami preteklosti in upanjem v lastno in ono prihodnost, 
ki bo ostala po njegovi smrti.

3.	pRisTno	viTalni	liki	v	RoManU	OČETJE IN SINOVI

Janko Kos (1987: 41) ugotavlja, da je nasproti nihilističnim junakom v romanu Očetje
in sinovi Turgenjev »postavil čistodrugačnovrsto ljudi.StariNikolajKirsanov,njegov sin
Arkadij,Fenička,paKatjainpravnazadnjesevedapredvsemočeinmatiBazarova,vsiskupaj
soljudjezdrugegabregaživljenja,kotgaživijoljudjevoljedomoči.Vtehmalih,skromnih,
včasihskorajneznatnihjunakihživipoprepričanjuTurgenjevasicermanjša,manjveličastna
življenjskamoč,avendarlesamonavidez.Karjepriljudehvoljedomočibruhajočvulkan
čemernihambicij,jetupotrpežljivo,vdanoljubečesprejemanježivljenja,stvarnostiinusode,
vkaterosobilihočešnočešpostavljeni,dabivnjihdokončalisvojživljenjskitek.Todaprav
zatosopraviohranjevalciživljenja,prenašajočizrodavrodsmisel,kijeedinomogočapodlaga
vsegačloveškega.Načinnjihovegaobstojajenajvečkratprilagajanjestvarnostialipatrpeča
vdanost,todapravstemprinašajovživljenjevečživeustvarjalnosti,kotpajozmorečlovek
voljedomoči,kibiradživljenjenaenkratinzazmerajpreobrazilpomerisvojeganasilnega
razuma.Povprečni,vsakdanji,pravničizredničlovekjeTurgenjevuedinoprava»solzemlje«,
kažipotvprihodnost,nepremakljivapodlagazavse,karboprišlo.«

Kakor smo ugotavljali, da je navidezna vitalnost življenjska usmerjenost, velja to tem bolj 
za to drugo vrsto ljudi, ki jih nasproti navidezno vitalnim imenujemo pristno vitalni. Tudi pri 
njej seveda ne gre zgolj za telesno in duševno vitalnost, ampak predvsem za pristno socialno 
usmerjenost v dialoško sožitje, sočutje in sodelovanje z drugimi ljudmi. Otroka usmeri v to 
smer že osnovna vzgoja, če ima srečo, da ga starši pristno ljubijo, od mladostništva naprej pa 
vsako tudi sam razvija lastnosti, ki sestavljajo sebi in drugim prijazno usmeritev v dialoškega 
človeka. Nepogrešljivo sredstvo za osebnostno rast v tej smeri je človekovo odprto druženje 
s pristno vitalnimi ljudmi.

Osnovna ločnica med pristno vitalnimi in navidezno vitalnimi ljudmi torej ni kronološka 
mladost ali starost. Pristno vitalni ljudje so mladostni, pa naj štejejo dvajset, petdeset ali sto 
let, navidezno vitalni ljudje so ostareli, pa naj imajo sto, petdeset ali dvajset let. V romanu 
Očetjeinsinovi to izrecno pove junakinja Odinceva, lepa in bistra mlada gospa v zgodnjih 
srednjih letih, glavnemu junaku, študentu Bazarovu, ko govorita o ljubezni njene sestre Katje 
in njegovega prijatelja Arkadija: »No,vidite,pasejepokazalo,dasemimelavčerajprav,kosem
vamdejala,dasvaobažestara…« (str. 212). In pozneje, ko se Bazarov in Arkadij za vedno 
poslavljata: »Arkadijsejevrgelsvojemunekdanjemuučiteljuinprijateljuvobjeminsolzeso
semuudrleizoči.»Kajsepravimladost,«jemirnodejalBazarov.« (str. 214).

Starost v negativnem pomenu besede, to je ostarelost, niso visoka leta niti zdravstvena 
betežnost, ampak duhovno krčenje človeka v svoj sebični jaz, ki je tem bolj osamljen, zbegan 
in okorel za možnosti življenja in sožitja, čim bolj se v strahu pred izgubami stiska vase. Du-
hovna mladost je živo sodoživljanje sveta in sebe v njem, sodoživljanje in sočutje z ljudmi, 
je človekovo veseljezveselimiinjokanjezjokajočimi, kot to imenuje Biblija.

Poudariti je treba, da človekova usmerjenost v pristno ali v navidezno vitalnost ni 
enobarvno čista alternativa, ampak se ljudje, ki so usmerjeni v pristno vitalnost, občasno 
obnašajo tako kot navidezno vitalni in obratno. V romanu je takih primerov veliko. Glavni 
junak Bazarov je sicer tipično navidezno vitalen, pri srečanjih z materjo, očetom in v več 
drugih situacijah pa ravna pristno socialno. Številne primere bi lahko navajali tudi z druge 
strani, kako pristno vitalni ljudje, kot je npr. Arkadij, ravnajo izrazito nesocialno. Od tu 
sledi nadaljnja opomba, da ni v človekovem življenju nikoli dokončna niti pristno vitalna 
niti navidezno vitalna usmerjenost. Arkadij se za dalj časa povsem preusmeri v navidezno 
vitalnost in nato preko ljubezni do Katje vrne na pot razvoja pristne vitalnosti, Odinceva 
neredko niha v pristno sočutje, tudi pri Bazarovu se zdi, da se v predsmrtnem boju ne sesipa 
v goli človeški nič, ampak nam njegovi pogovori z očetom, materjo in Odincevo dajo slutiti 
stegovanje njegove zavesti v pristno človeško smer.

4.	sklepna	spoznanja

Analiza junakov v Turgenjevem romanu Očetjeinsinovi nam je z vidika pristne ali na-
videzne vitalnosti v povezavi s staranjem dala nekaj novih spoznanj. 

Navidezna vitalnost je celostna osebnostna usmerjenost; pri človeku, ki je tako usmerjen, 
se razvija vse življenje, seveda pa je vedno možnost, da človek zavestno spregleda to svojo 
psihosocialno patologijo in z zahtevnim socialnim učenjem obrne svoj razvoj v nasprotno 
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smer. Navidezno vitalni so torej ljudje vseh generacij, v starosti pa se ta usmerjenost izraža 
najbolj bolno tako v doživljanju tega človeka kot v njegovem motenem sožitju z drugimi 
ljudmi.

Navidezno vitalna življenjska usmerjenost je povezana s človekovo enostransko vero 
v znanje in znanost, ki jo postavlja v službi svoje volje do moči, pri tem pa podcenjuje in 
zanemarja čustva, celostno doživljanje, sočutno vživljanje v druge in vztrajno vadbo dobrih 
navad za zdravo življenje in kakovostno vsakdanje sožitje. Glede enostranske vere v znanost 
in znanje se zdi, da je v 19. stoletju evropske kulture prevladovala utopična vera v naravo-
slovne znanosti, v 20. stoletju pa utopična vera v družbene znanosti.

Plodna tla za nastajanje in razvoj navidezne vitalnosti sta razvajenost in razvajanje, 
in sicer tako v času osnovne družinske vzgoje s strani staršev in vzgojnih ustanov kakor 
pozneje pri vzgoji in oblikovanju samega sebe, svojih stališč, navad in usmeritve skozi 
vse življenje.

Navidezno vitalna življenjska usmerjenost usodno poškoduje človekovo osebnost in 
medčloveško sožitje. Družinska in javna vzgoja za kakovostno življenje in sožitje, prav tako 
pa človekova vseživljenjska lastna vzgoja za ti dve pomembni vrednoti, imata torej osnovno 
nalogo skrbeti za ravnotežje med oblikovanjem razuma in srca, inteligence in sočutja, med 
pridobivanjem uporabnega znanja za preživetje in poglabljanjem v duhovno skrivnost etične 
harmonije v sebi, z drugimi in z naravo.

Sklepna opomba te razprave pa je najino opravičilo, da sva se v analizi posvečala pred-
vsem prikazu navidezne vitalnosti. V skladu z antropohigiensko usmerjenostjo nama ostaja 
za prihodnje predvsem raziskovanje pristne vitalnosti ter možnosti, kako jo danes razvijati 
in krepiti.
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POSLANSTVO REVIJE Z NAVODILI AVTORJEm
Poslanstvo revije Kakovostna starost je zbiranje sodobnega znanja o starosti, staranju in medgeneracij-

skem sožitju ter posredovanje teh znanj vsem, ki jih v slovenskem prostoru potrebujejo.
Revija je vsebinsko znanstvena in strokovna, jezikovno pa si posebej prizadeva, da so prispevki napisa-

ni v lepi in vsem razumljivi slovenščini. Pri tem so nam vzor jezik, znanstveno in strokovno delo Antona 
Trstenjaka, enega največjih slovenskih duhov v dvajsetem stoletju.

Revija je usmerjena v celostno gerontologijo, ki upošteva pri znanstvenem in praktičnem delu za 
kakovostno staranje in solidarno sožitje naslednja štiri izhodišča.
1. Celostna antropološka podoba človeka v njegovi telesni, duševni, duhovni, sožitno-socialni, razvojni 

in eksistencialni razsežnosti ob nedeljivi sistemski celoti vseh teh razsežnosti.
2. Celovit človekov razvoj skozi vsa življenjska obdobja od spočetja do smrti, isto dostojanstvo in smiselnost člo-

vekove mladosti, srednjih let in starosti ter povezanost vseh treh generacij v solidarnem družbenem sožitju.
3. Interdisciplinarno dopolnjevanje vseh znanstvenih ved in kulturnih panog, katerih znanja in tehnologije 

prispevajo h kakovostnemu staranju in solidarnemu sožitju; v reviji prevladujejo gerontološki in medge-
neracijski prispevki iz psihosocialnega, zdravstvenega, vzgojno-izobraževalnega ter okoljsko-prostorskega 
področja.

4. Intersektorsko sodelovanje vseh družbenih in političnih resorjev, ki so pomembni za kakovostno staranje 
in solidarno sožitje; posebna pozornost je posvečena medsebojnemu dopolnjevanju družine, krajevne sku-
pnosti, civilne družbe in države.
Posamezni prispevki naj obravnavajo svoje področje tako, da so usklajeni z navedeno jezikovno in antro-

pološko usmeritvijo celostne gerontologije.
Revija izhaja štirikrat letno. Vodena je v domačih in mednarodnih znanstvenih bazah.
Prvi del revije je namenjen izvirnim in preglednim člankom; ti so recenzirani. Praviloma vsebujejo s 

presledki od 10.000 do 30.000 znakov. Prispevki v drugem delu revije povzemajo informacije o novih tujih 
in domačih spoznanjih in izkušnjah na področju starosti, staranja in medgeneracijskega sožitja. Njihova 
dolžina se razteza od kratke zabeležke z nekaj sto besedami do obširnejših prispevkov o gerontoloških 
dogodkih ter spoznanjih in izkušnjah iz literature in prakse. Prispevki so objavljeni v slovenščini.

Uporabljene vire in literaturo se v člankih praviloma navaja sproti v tekstu v oklepaju na sledeči način: 
(priimek prvega avtorja, letnica izida: stran) ali pa v opombah pod črto. Uporabljena literatura se navaja 
na koncu članka po abecedi priimkov prvega avtorja. Primeri za navajanje posameznih zvrsti uporabljene 
literature:
• knjiga: Trstenjak Anton (1989). Skozi prizmo besede. Ljubljana: Slovenska matica;
• članek iz revije: Trstenjak Anton (1998). Štirje letni časi življenja. V: Kakovostna starost, letnik 1, št. 1, str. 

4–7 (če je več avtorjev, se navajajo vsi, loči jih vejica);
• samostojni prispevek iz zbornika ali avtorsko poglavje v knjigi drugega avtorja: Trstenjak Anton, 

Ramovš Jože (1997). Sciences as a global problem. V: Pejovnik Stane in Komac Miloš (ured.). From the 
global to the roots: learning – the treasure within. Forum Bled '96, 13 – 15 October, 1996. Ljubljana: Ministry 
of Science and Technology of the Republic of Slovenia, str. 134–139;

• če je avtor organizacija: World Health Organization (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide.
• spletno besedilo: Trstenjak Anton. Skozi prizmo besede. V: http://www.inst-antonatrstenjaka.si (datum 

sprejema besedila na spletu).
Izvirni in pregledni znanstveni in strokovni članki imajo naslednjo obliko: ime avtorja oziroma avtorjev, 

naslov članka, povzetek (do 250 besed) v slovenščini in v angleščini, ključne besede (2–5) v slovenščini in v 
angleščini, avtorjevi biografski podatki (do 100 besed v tretji osebi), kontaktni naslov avtorja ali avtorjev (po-
slovni in elektronski). Besedilo naj bo smiselno razčlenjeno v uvodni del, osrednji prikaz spoznanj, sklepne 
misli ter navedbo uporabljene literature. Napisano naj bo urejevalniku besedila Word s standardno pisavo brez 
dodatnih slogovnih določil, velikost črk 12 pt z razmakom med vrsticami 1,5. Rokopis se pošlje v elektronski 
in pisni obliki na naslov revije Inštitut Antona Trstenjaka, Resljeva cesta 11, p.p. 4443, 1001 Ljubljana ali 
kot priponko v e-pismu na: info@inst-antonatrstenjaka.si. Objave izvirnih in preglednih znanstvenih in 
strokovnih člankov v reviji praviloma niso honorirane.Slika na naslovnici: dr. Božidar Voljč, dr. med., vodja zdravstvene gerontologije na Inštitutu 

Antona Trstenjaka
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