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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је 
178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују 
у електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају на 
CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 
штампаним каталозима досад постављених 

изложби, и на сајту

www.bms.rs



Изложбе БМС у 2013. години

205.  Рихард Вагнер, 200 година од рођења (3 – 28. јануар)

206.  Богдан Поповић, 150 година од рођења (28. јануар – 22. фебруар)

207.  Дени Дидро, 300 година од рођења (22. фебруар – 18. март)

208.  Ерих Кош, 100 година од рођења (18. март – 15. април)

209.  Едвард Мунк, 150 година од рођења (15. април – 8. мај)

210.  Томас Стернс Елиот, 125 година од рођења (8. мај – 3. јун)

211.  Албер Ками, 100 година од рођења (3. јун – 1. јул)

212.  Ранко Маринковић, 100 година од рођења (1 – 29. јул)

213.  Серен Кјеркегор, 200 година од рођења (29. јул – 23. август)

214.  Светолик Ранковић, 150 година од рођења (23. август – 19. 
септембар)

215.  Петар Петровић Његош, 200 година од рођења (19. септембар –
25. октобар)

216.  Ђузепе Верди, 200 година од рођења (25. октобар – 18. новембар)

217.  Шандор Вереш, 100 година од рођења (18. новембар – 6. децембар)

218.  Константин Сергејевич Станиславски, 150 година од рођења (6 
31. децембар)



Библиотека Матице српске

ТОМАС СТЕРНС ЕЛИОТ

(1888 – 1965)
Електронски каталог изложбе број 210

Нови Сад, 8. мај  3. јун 2013.



Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила изложбу 
поводом 125 година од рођења песника и 

критичара Томаса Стернса Елиота. 
Електронски каталог изложбе садржи 

попис дела и литературе са сигнатурамa.



Томас Стернс Елиот

(1888 – 1965)

Аутори изложбе

Ивана Гргурић

Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





ДЕЛА
(избор)



Велики песник, пишући себе, 

пише своје време.

Томас Стернс Елиот



II 495728



II 407632



Позивам се на традицију 

која почиње са Бодлером, а 

кулминира у Валерију.

Томас Стернс Елиот



II 442884





II 68555 II 72153



II 418308 II 22100



II 33971





Време садашње и време прошло

Су оба можда присутна у времену будућем,

А време будуће садржано у времену прошлом.

Ако је читаво време вечно присутно

Читаво време је неискупиво.

Т. С. Елиот (“Први квартет”)



II 22522



II 424164



Желео бих да једна генерација 

драматичара (...) постигне то 

да гледаоци у тренутку када су 

свесни да слушају поезију, 

открију како говоре себи: 

’И ја бих могао говорити у 

стиховима!’

Томас Стернс Елиот



III 400578 I 17489





Марић I 1120



... управо када сам 

најзадовољнији самим собом, 

видим да сам ухватио одјек 

неког Паундовог стиха.

Томас Стернс Елиот





Марић III 5108



Марић II 5090



Марић II 5755 Марић II 5646



Оно најбоље у мојој 

књижевној критици (...) 

састоји се од есеја о 

песницима и 

песницима-драматичарима 

који су утицали на мене.

Томас Стернс Елиот



Марић III 5112





Марић III 5111



Функција је сваке 

уметности да нам створи 

представу о неком раду и 

животу, успостављајући ред 

унутар свог уметничког 

организма.

Томас Стернс Елиот



II 283092 Марић III 5057





ЛИТЕРАТУРА
(избор)



II 422308



II 432479



I 39389



III 439667



II 484556



I 38491



II 474540



III 409338



III 288933



II 281636 III 297664



III 288334



III 288352 Ба II 14200



II 282934



Марић II 5365



Марић II 5753



Марић II 5811 III 297664





Марић II 5739



III 290056



II 281194 III 295461



Рекли су о Елиоту





Његова критика говори не 

само о једној од могућих 

врсти писања поезије, већ о 

поезији уопште.

Јован Христић



“Четири квартета” су 

излазне поеме не само 

енглеског, него и 

западноевропског 

модернитета у поезији...

Миодраг Павловић



Елиот је својим песничким делом 

поставио један од оних 

незаобилазних међаша, или 

путоказа – које можемо и не

поштовати или не следити, али не

можемо негирати значај њихове

присутности.

Иван В. Лалић



Ројалиста у политици, 

католик по религији, 

класициста у уметности, 

Елиот своја убеђења 

остварује и у својим 

драмским делима.

Слободан Селенић



... традиција је била за 

Елиота не само надахнуће  

него и пут ка открићу 

универзалног значења и 

значаја овог или оног 

запажања. 

Светозар Кољевић



Не знам ниједног другог лирског 

песника који је тако потпуно 

прикрио све трагове, оставивши 

у песмама само претежак 

осећај неког личног јада и 

губитка – “нож, последње

увртање криво”.

Сирил Коноли



Према мишљењу многих 

америчких писаца (...) Елиотов 

књижевни и естетски утицај 

био је за америчку поезију 

разорнији од било које друге 

појединачне силе.

Карл Шапиро



Као опљачкани путник, 

бачен ноћу у реку, коме се, у 

наглом додиру с хладном водом, 

враћа свест, Елиотова мисао 

открива да је 

уроњена у трајање.

Жорж Пуле


