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IVAN TURGHENEV

Poet, romancier şi 

dramaturg rus 

(1818 -1883) 

200 ani de la naştere



„Timpul, e lucru ştiut, zboară uneori ca pasărea, 

alteori se târăşte ca viermele, dar omul se simte 

bine atunci când nu ia în seamă trecerea lui.”

Ivan Turghenev



TABEL CRONOLOGIC
• 1818 La 9 noiembrie, la Oriol, Rusia, s-a născut Ivan Sergheievici Turghenev (în rusă Иван Сергеевич Тургенев). A fost 

un romancier şi dramaturg rus. Fiul lui Serghei Nikolaevici Turghenev şi al Varvarei Petrovna Lutovinova.

• 1833 Timp de un an a studiat la Universitatea din Moscova.

• 1834 A decedat tatăl său, colonel în Cavaleria Imperială Rusă, când tânărul scriitor avea doar 16 ani. Împreună cu 

fratele Nicolai, rămâne în grija mamei.

• 1834-1837 Se găseşte în cadrul Universităţii din Sankt Petersburg, studiind clasicii literaturii ruse şi psihologia.

• 1838-1841 Studiază psihologia (în special pe filozoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel) şi istoria la Universitatea 

din Berlin, după care se întoarce în Sankt Petersburg pentru a-şi susţine examenul de disertaţie.

• 1840 Scrie poeme şi scurte povestiri sub influenţa lui Nicolai Vasilievici Gogol.

• 1843-1845 A lucrat la Ministerul Internelor. După succesul a două poeme se dedică în totalitate literaturii, ocupaţiilor ţării 

şi călătoriilor. 

• 1845-1846 şi 1847-1850 Călătoreşte împreună cu cântăreaţa de operă Paulina Garcia Viardot, rămânând alături de ea şi 

de soţul acesteia pentru tot restul vieţii. Viardot rămâne marea şi neimplinita dragoste a lui Turghenev.

• 1852 Devine celebru cu ciclul de scurte povestiri  „Povestirile unui vânător” (Записки охотника). Opiniile lui Turghenev

i-au adus acestuia o lună de detenţie în St. Petersburg şi 18 luni de arest la domiciliu.

https://www.ro.biography.name/scriitori/121-rusia/376-ivan-turgheniev-1818-1883

https://www.ro.biography.name/scriitori/121-rusia/376-ivan-turgheniev-1818-1883


• 1853-1862 Scrie o parte din cele mai bune povestiri şi nuvele ale sale, „Rudin” (Рудин) (1856), „Un cuib de nobili”

(Дворянское гнездо) (1859), „În ajun” (Накануне) (1860) şi „Părinţi si copii” (Отцы и дети) (1862). Tema centrală a 

acestor opere este frumuseţea dragostei timpurii, visul pierdut, frustrarea în dragoste, care în parte reflectă neîmplinirea

dragostei lui pentru Paulina. O altă femeie care l-a influenţat considerabil pe Turghenev a fost mama sa, puternica ei

personalitate lăsând urme profunde în opera autorului.

• 1855 Îl cunoaşte pe Lev Tolstoi care încă nu publicase nici o operă. Turghenev, recunoscându-i geniul literar, scria într-o 

scrisoare adresată surorii lui Lev Tolstoi: „Nu exagerez când spun că o să devină un mare scriitor”.

• 1857 Călătoreşte la Paris împreună cu Lev Tolstoi şi Nicolai Nekrasov, arătându-le acestora toate obiectivele turistice. 

„Turghenev este plictisitor” scria Tolstoi în jurnalul său la Dijon. Deşi relaţiile celor doi mari scriitori au fost destul de 

tensionate, ei nu au întrerupt niciodată legătura.

• 1860 Devine membru corespondent al Academiei Imperiale de Ştiinţă.

• 1862 Publică cel mai cunoscut roman al său, „Părinţi si copii” (Отцы и дети). Reacţia ostilă stârnită de operă contribuie la 

decizia autorului de a părăsi Rusia. Acesta îşi pierde majoritatea cititorilor. Turghenev se stabileşte în Germania iar mai 

târziu, se mută la Londra, unde nuvela „Parinţi şi copii” înregistrează un mare succes.

• 1871 Pleacă la Paris împreună cu Viardot, unde va locui până la sfârşitul vieţii. La Paris, cel mai apropiat prieten a lui 

Turghenev a fost scriitorul Gustave Flaubert, acesta împărtăşindu-i ideile sociale si estetice.

• 1879 Îşi ia doctoratul în drept civil la Universitatea din Oxford.

• 1883 La 3 septembrie, Turghenev pleacă din viaţă la Bougivaln in apropiere de Paris, corpul  lui a fost adus în Rusia şi 

înmormântat în Cimitirul Volcov, din Sankt Petersburg.

• Alte opere ale marelui scriitor: „Unde-i subţire  firul, acolo se rupe” (Где тонко, там и рвется) (1847), „Celibatarul” 

(Холостяк) (1949), „Parazitul” (Нахлебник) (1857), „Asia” (1858), „Prima iubire” (Первая любовь) (1860), „Fum” (Дым) 

(1867),  „Visul” (Сон) (1877) …

https://www.ro.biography.name/scriitori/121-rusia/376-ivan-turgheniev-1818-1883
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OPERA  
(DIN COLECŢIA „CARTE RARĂ”)



„Pe atunci, se perindau în mine tot felul de planuri, 

să devin pedagog, profesor, savant dar... peste 

puţin timp, am făcut cunoştinţă cu Vissarion 

Grigorievici Belinski... Am început să scriu versuri, 

apoi proză; am lăsat de-o parte toată filozofia şi 

toate visurile şi planurile cu privire la cariera 

didactică, m-am dăruit în întregime literaturii ruse.”

Ivan Turghenev





„Viaţa fiecărui om atârnă de un fir de păr, o 

prăpastie fără fund i se poate căsca la picioare 

în orice clipă, iar el îşi mai născoceşte şi singur 

tot soiul de neplăceri, îşi otrăveşte existenţa.”

Ivan Turghenev
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„I.S. Turghenev a fost o fire extrem de bogată. Rari scriitori care 
să cunoască deopotrivă natura şi sufletul omului, ca să fie 

pătrunşi cu toate fibrele firii lor de polifonia limbii, să fie cu 
omul om şi cu domnul domn, în sfârşit, să poată turna în 

opera lor datina multor bresle şi îndeletniciri şi să 
plămădească în ţesătura unei creaţii mitologia pământului 

cu şoaptele naturii şi sufletul gingaş al dragostei, să fie 
gata oricând la un răspuns neîntârziat cu cerinţele zilei şi... 

Şi toate să le facă, pe toate să le dureze în egală măsură şi cu 
neîntrecut talent. Turghenev s-a născut sub zodia acestui 

har divin şi a răspuns în egală măsură şi cu nemăsurat 
talent la toate acestea!”

Ion C. Ciobanu 

Mesaje ale prieteniei. Chişinău : Cartea Moldovenească, 1975, p. 249.



„Turghenev este cel mai talentat

scriitor din toata literatura rusă

de azi.” (N.V. Gogol, 1847)

https://www.libris.ro/prima-iubire-
in-ajun-fum-i-s-turgheniev-POL973-
46-1673-2--p362598.html

https://www.libris.ro/prima-iubire-in-ajun-fum-i-s-turgheniev-POL973-46-1673-2--p362598.html


„Arta literară a lui Turgheniev este mare. Povestirile lui, 

ca şi romanele lui, dovedesc un echilibru şi un dozaj 

desăvârşit al efectelor... Chiar în haina străină a unei 

traduceri, această artă este perceptibilă prin impresia 

de armonie, de proporţie şi de fluenţă pe care o dă 

naraţiunea lui... Din această pricină, opera literară a lui 

Turghenev a trecut repede graniţele patriei ei, fiind 

tradusă în principalele limbi europene şi, mai ales, 

repede şi total asimilată de publicul european.”

Al. Philippide
TURGHENIEV, Ivan Sergheevici. Rudin. Bucureşti : Ed. pentru lit. Universală, 1967. 176 p.



TURGHENEV - TRADUCĂTOR

• A tradus din Shakespeare Othello, 

Regele Lear  şi din Byron (Тьма)



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

„Una dintre enigmaticele figuri ale literaturii universale, Ivan Turghenev a fost cel 
mai popular scriitor rus în anii ’40-’60 ai secolului al XIX-lea. Exponent al 

naturalismului, este creatorul unei proze realiste de fină observaţie psihologică, 
manifestându-şi simpatia faţă de oamenii simpli, faţă de meleagul rus, faţă de 
idealurile umaniste ale epocii. În contact cu marii scriitori francezi, Turghenev 

şi-a format o viziune progresistă asupra lumii.”

100 de scriitori notorii ai lumii : Viaţa. Activitatea. Opera. Chişinău : Epigraf, 2006, p. 291.





PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



TURGHENEV ÎN FILATELIE

Юбилейная монета «1 рубль 1993 года «175 лет со 

дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева». 

https://www.kladokop.ru/coins/monety-eltsinskogo-

perioda/1-rubl-1993-110-let-so-dnya-smerti-iv-turgeneva-

un/

https://www.kladokop.ru/coins/monety-eltsinskogo-perioda/1-rubl-1993-110-let-so-dnya-smerti-iv-turgeneva-un/


TURGHENEV ÎN ARTĂ

г. Орёл. Памятник И.С. Тургеневу (1968 г.) ул. 

Максима Горького, Парк культуры и 

отдыха.https://novser.livejournal.com/965401.html

Памятник И.С. Тургеневу. Открыт 14 августа 2001 г. 

Установлен в Старо-Манежном сквере, перед 

домом 12а по Итальянской ул. Скульпторы Ян 

Янович Нейман и Валентин Дмитриевич 

Свешников, архитектор Геннадий Карпович

Челбргашев

http://neyman.spb.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=47:memories-

turgenev&catid=25:the-project&Itemid=37

https://novser.livejournal.com/965401.html
http://neyman.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:memories-turgenev&catid=25:the-project&Itemid=37


Российская Федерация Центральный 

федеральный округ Орловская 

облость городской округ Мценск  

http://mapio.net/pic/p-41027598/

Памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу стоит в одном из самых красивых 

уголков парка культуры. Его еще называют «Тургеневским бережком».

Монумент открыт 4 ноября 1968 года по случаю 150-летнего юбилея со 

дня рождения великого русского писателя.

Авторы памятника скульптор Г. П. Бессарабский. Архитекторы 

А. И. Свиридов и В. С. Атанов. https://izi.travel/en/63bf-pamyatnik-i-s-

turgenevu/ru

http://mapio.net/pic/p-41027598/
https://izi.travel/en/63bf-pamyatnik-i-s-turgenevu/ru
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