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ИЗЛОЖБЕ БМС У 2018.  

 

264. МАКСИМ ГОРКИ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (5–31. ЈАНУАР) 

265. 200 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА ВУКА СТЕФАНОВИЋА 
КАРАЏИЋА (БЕЧ, 1818) (1–28. ФЕБРУАР) 

266. ЈАН КОЛАР, 225 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1–21. МАРТ) 

267. ГЕОРГИЈЕ МАГАРАШЕВИЋ, 225 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. МАРТ–22. АПРИЛ) 

268. 250 ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СЛАВЕНОСEРПСКОГ МАГАЗИНА ЗАХАРИЈЕ 
ОРФЕЛИНА (ВЕНЕЦИЈА, 1768) (23. АПРИЛ–17. МАЈ) 

269. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЈАКОВСКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА                

(18. МАЈ–14. ЈУН) 

270. МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ AЛАС, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (15. ЈУН–12. ЈУЛ) 

271. ПАВЛЕ ПОПОВИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (13. ЈУЛ–9. АВГУСТ) 

272. АЛЕКСАНДАР ИСАЈЕВИЧ СОЛЖЕЊИЦИН, 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА                    

(10–30. АВГУСТ)  

273. КОРНЕЛ СЕНТЕЛЕКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (31. АВГУСТ–27. СЕПТЕМБАР) 

274. КОСТА ТРИФКОВИЋ, 175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (28. СЕПТЕМБАР–24. ОКТОБАР)  

275. МИЛОШ ЦРЊАНСКИ, 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (25. ОКТОБАР–21. НОВЕМБАР) 

276. ИВАН СЕРГЕЈЕВИЧ ТУРГЕЊЕВ, 200 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (22. НОВЕМБАР–13. 

ДЕЦЕМБАР) 

277. АЛЕКСА ШАНТИЋ, 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (14. ДЕЦЕМБАР 2018 –2. ЈАНУАР 2019)  
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    Питате ме у чему се састоји Лепо. Упркос ходу времена које уништава 
облик што га изражава, оно је увек присутно... Јер лепота је једино 
бесмртна ствар, и док постоји и најмањи остатак њене материјалне 
манифестације, бесмртност њена ће трајати. Лепо се налази свуда, оно 
се манифестује чак и у смрти. Али нигде не блиста тако снажно као у 
људској индивидуалности... 

 
                                                               Из писма Тургењева Полини Вијардо 

















    Радити озбиљно могуће је само живећи у руском селу. 

 
                                                                                Иван Сергејевич Тургењев 





                 Тургењевљев музеј у Орелу 





    Он се осоколи, поче говорити о својој каријери, о опери, о великом 
тенору Гарчију, - и стиже у Ханау као јунак. Да човек помисли: нема 
ничега на свету јачег... и слабијег од речи! 

 
                                                   Иван Сергејевич Тургењев (Пролећне воде) 
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    Пре два сата завршио сам, најзад, роман. Не знам какав ће бити успех. 
Савременик ће ме вероватно обасути псовкама због Базарова и неће ми 
веровати да сам у току писања, и против своје воље, према њему осећао 
симпатије. 
 

                                                                                  Иван Сергејевич Тургењев  
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Рекли су о И. С. 

Тургењеву: 



  

    Орелски крај са разлогом називају земљом Тургењева. Ту се 28. 
октобра (9. новембра) 1818. године родио Иван Сергејевич, на 
породичном имању Спаско-Лутовиново у Мценском округу, у породици 
официра оклопничког пука (тешке коњице)... Ту је, васпитан од слуге-
собара, свим срцем заволео ,,велики, моћан, истинит и слободан руски 
језик”. Одавде се као деветогодишњак заједно са родитељима преселио у 
престоницу (Москву), где је прво учио у интернату Вајденхамера, а 
затим у знаменитом Лазаревском институту, после чега се уписао на 
Филолошки факултет Московског универзитета. Потом је уследило 
школовање на Петроградском универзитету и, најзад, на Берлинском, 
где је Иван Тургењев слушао предавања из историје римске и хеленске 
књижевности... 
 
                                                                                                  Татјана Соколова 

 
  



    Детињство и младост је провео на сеоском имању, где је имао прилику 
да посматра најгору страну кметског живота и односа између господара 
и њихових сељака: мајка му је била тирански настројена, па су и њени 
сељаци, као и породица, водили прилично бедан живот... Касније, кад је 
Тургењев покушао да се заузме за кметове, лишила га је свих прихода и 
присилила га да живи у беди, упркос богатом наследству које га је 
чекало. После мајчине смрти, учинио је много да побољша животне 
услове сељака, ослободио је све своје кућне слуге... 
 
                                                                                                Владимир Набоков 



    Одрастао је на имању своје мајке поседнице и рано је омрзао ропство 
и поседништво. Кад је имао девет година, породица Тургењевих прешла 
је да живи у Москви, где је Иван добио средњошколско образовање и 
започео студије, а завршио их је у Петрограду... Желео је да постане 
професор филозофије на универзитету и зато је, ради проучавања 
немачке филозофије, боравио у Берлину и полагао магистарски испит у 
Петрограду. Али превагнула је љубав према књижевности и он је 
објавио своје прво дело, спев у стиховима Параша (1843).  

 
                                                                                              Драган Недељковић 



    Тургењев је указао на разноврсност и богатство духовног живота 
огромне сељачке масе које спахија у својој себичности и ограничености 
није био у стању да види. Најизразитији представници те масе својим 
моралним и стваралачким особинама превазилазе своје господаре 
спахије. У исто време сељаштво у Тургењевљевој уметничкој 
интерпретацији не само да је лишено сопственог пута у историју, већ 
својим вредностима указује на неодрживост потиснутости из историје. 
 
                                                                                                     Витомир Вулетић 

 
                                                                                                                             



    Тургењевљеви Ловчеви записи (1852) представљају један од првих 
тренутака овог новог таласа који је сељака представио као нови херојски 
тип у књижевности, његов начин живота као потенцијално добар, 
неотуђен облик људског постојања, а његову обшчину, сељачку 
заједницу као модел добре друштвене организације и језгро бољег 
живота. 
 
                                                                                              Зоран Милутиновић 



   Иван Сергејевич Тургењев је међу Русима можда најевропскији писац 
не само зато што је био један од главних пропагатора тада модерне 
европске књижевности у Русији и амбасадор руске књижевности у 
Европи, него и зато што се његов укус и његова естетика умногоме 
поклапају са схватањима ондашњих француских реалиста Меримеа, 
Флобера и Мопасана. Код Тургењева је, међутим, реализам нашао 
својеврстан израз; у њему је епско приповедање неодвојиво од лиризма 
и хуманизма, који зраче са сваке странице његовог дела. 
 

                                                                                              Драган Недељковић 



    Лепо за Тургењева нема банално значење; он га налази и у ужасном и 

у ружном, свуда где има сликовитог, карактеристичног, узбудљивог, 
драматичног, у свему што заслужује уметникову пажњу и може, кад се 
уметношћу оплемени, да се обесмрти, да изазове лепа осећања. У том 
смислу, лепо је свуда где год живот говори најуверљивијом снагом и 
најживљим бојама.  

                                                     

                                                                                  Драган Недељковић 



    Тургењев мушкарца гледа споља и хладно; он се саживљава са женом 

и њеним очима посматра свет. Ова особина је карактеристична за 
целокупно његово стваралаштво.  
                                                                          

                                                                                                       Михаил Бахтин 

                                                                                              

                                                                                                                   



   Тургењев се залаже за доследни реализам, али како је по свом осећању 

света песник у дословном смислу те речи, његов је реализам морао бити 
поетски. Можда нико није толико обожавао земаљску лепоту и лепоту 
уопште као он, и то се осећа у сваком његовом делу.  

 
                                                                                                         Драган Недељковић 



    Епистоларни Тургењевљев стил, нарочито онај којим он пише 
пријатељима, веома је близак стилу његових књижевних творевина, а 
понекад је и сасвим исти. Он је очевидно чувао концепте неких писама 
или је правио из њих изводе да би се после послужио њима као 
полупродуктима. Али ти полупродукти уопште не личе на сиров 
материјал; пре личе на књижевне цитате... То је епоха бесконачних 
филозофских и искрених беседа које су створиле нарочиту књижевност 
писама, натопљених самоанализом и рефлексијом.  

 

                                                                                                    Борис Ејхенбаум  



    Очеви и деца није само најбољи Тургењевљев роман, то је један од 
најсјајнијих романа деветнаестог века. Тургењев је успео да постигне 
баш оно што је хтео да постигне, да створи јунака мушкарца, младог 
Руса коме доследно недостаје способност интроспекције, али који ипак 
није новинарска лутка од папира социјалистичког типа. 
 

                                                                                                Владимир Набоков 



    Чим је роман у фебруарској свесци Руског весника за 1862. годину 
угледао света, постао је предмет полемика. И критика и читаоци 
дочекали су дело питањима: кога аутор хвали, а кога напада? Уз кога је 
Тургењев, уз очеве или уз децу? Какав је роман, прогресиван или 
конзервативан? На сва ова питања сукобљени табори одговарали су 
различито, најчешће супротно.  
 
                                                                                                   Милосав Бабовић 



    Критичар Савременика М. Антонович је у расправи Зао дух нашег 

времена оштро напао и писца и дело. У лику Базарова видео је 
малициозну карикатуру разночинца. По његовом мишљењу роман се и 
не доживљава као уметничко дело, него као морално политичка 
расправа... Другу и другачију оцену романа, са становишта 
револуционарне демократије, дао је Димитрије Писарев. Писарев 
налази да је уметничка обрада романа беспрекорна... 
 
                                                                                                   Милосав Бабовић 



    ... утицај Тургењева на нашу књижевност био је благородан и плодан. 
Он је живео, трагао и у својим делима исказивао оно што је проналазио 
– све што је пронашао. 
 
                                                                                                              Лав Толстој 

 
                                                                                                                             



    Како ми је жао што нисте Француз! 

 
                                                                                                             Иполит Тен 

 
    Сви ми треба да учимо у Вашој школи. 
 
                                                                                                             Жорж Санд 



    Осећање сливености човека са природом, дефинисање људске 
личности као једног органа свеукупне природе у њеним космичким 
размерама, Тургењев остварује и у форми својих целина у Ловчевим 

записима. Свака та прича почиње пејзажом и њиме се завршава. 
Природа живи, креће се, цвета, рађа и множи се, вене и умире. А човек 
је само једна честица тога кретања, тога процеса живљења природе. У 
грађењу ликова и објашњавању интимних стања, оних неизрецивих 
осећања, за која ни онај у коме настају не може да одреди шта су, 
Тургењев употребљава слику пејзажа као емоционалну подлогу на којој 
се материјализује невидљива веза између човека и природе. 

 
                                                                                                          Мила Стојнић    


