Иван С. Тургењев „Прва љубав“

Иван Тургењев је био руски писац средине 19. века. Његова најзначајнија дела су
„Очеви и деца“, „Ловчеви записи“ и др., али његова новела „Прва љубав“ била је за њега
лично једна од најважнијих, зато што је била већином аутобиографска.
Новела „Прва љубав“ је необична по томе што је написана као прича у причи, то
јест један човек, који се зове Владимир, у узрасту од 40 година прича својим друговима о
својој првој љубави, па у његовој причи преовлађују осећања.
У новели се описује љубав 16-годишњег Владимира ка Зинаиди, веома лепој и
паметној девојци, која је имала много поклоника, али она није изабрала храбре младиће,
већ се заљубила у Владимировог оца и ступила с њим у везу. Али сама радња у новели
стоји у другом плану, јер овде нису главна догађања, већ осећања Владимира.
Тургењев мајсторски описује осећања главног јунака, његову прву љубав, почевши
од слутње, рођења и развоја љубави.
Владимир, када се сусрео с љубављу, запушта учење и почиње да пати. Те постаје
неописиво срећан, те га баца у безизлазну тугу и љубомору. Он је толико волео Зинаиду
да је на њен шаљив захтев да скочи са високе ограде, без размишљања испунио њен
каприз (мали савет мушком делу разреда – не скачите и не правите глупости на захтев
лепше половине човечанства).
Без сумње су младалачка осећања оставила дубок траг у његовом животу. Има већ
40 година, још увек је сам, али успомене о његовој првој љубави му се чине најдражим
делом његовог живота.
Мени се свидела ова новела, посебно то како аутор описује буру у души младића и
то како он не може да контролише своје мисли и осећања.
Препоручујем да новелу „Прва љубав“ прочитају сви, јер ће младићи ту препознати
себе (наравно, они који су били заљубљени, али и они који ће бити заљубљени), а девојке
могу да сазнају нешто о мушким осећањима.

