


ЕПИТЕТ 

је

стилска фигура

којом се истиче

особина неког

Зелени цвијет.

особина неког

предмета или

бића, па се још

зове и украсни

придјев. У

реченици је

обично придјев

тј. атрибут.

Ведро небо.



Оловке шарене као

цвјетно поље.

ПОРЕЂЕЊЕ

је

упоређивањецвјетно поље. упоређивање

два појма

према њиховој

сличности. У

њему се обично

користи везник

као.



Радост и туга кроз

живот нас прате.

КОНТРАСТ

је

довођење у
живот нас прате.

довођење у

везу два

супротна

појма, односно

поређење

појмова по

супротности.



Сва се земља  од

борбе затресе.

ХИПЕБОЛА

је 

стилскаборбе затресе. стилска

фигура

заснована на

преувеличавању

како би се неки

утисак појачао.



Запјеваше  наше старе 

књиге.

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

је 

стилска фигура укњиге. стилска фигура у

којој се неживом

свијету дају особине 

живих бића.



Ћију- ћи...

Мјау....

ОНОМАТОПЕЈА

је    

подражавањеМјау.... подражавање

гласова и

звукова из

природе.



Кишне су капи квасиле зелене 
ћилиме.

МЕТАФОРА

је 

позната као

скраћено поређењећилиме. скраћено поређење

или пренесено

значење. Један

појам се назива

другим именом на

основу сличности са

тим предметом.



Или грми, ил се земља тресе,

Ил удара море о мраморје?

Нити грми, нит се земља тресе,

Нит удара море о мраморје.

Стилска фигура 

заснована 

Нит удара море о мраморје.

Шенлук чини ага Ризван –ага

Ухватио малог Радојицу

Па га води право у тамницу.

на:

питању;

негативном одговору;

позитивном одговору.



Ни дан, ни мјесец, ни година...

ГРАДАЦИЈА

је 

ређање сликаНи дан, ни мјесец, ни година... ређање слика

или појмова

неким редом: од

најслабијег ка

најјачем или

обратно.



Стојте, галије царске...

АПОСТРОФА

је 

обраћањеобраћање

некоме ко

није ту или

нас не може

чути.



Збогом житку мој прелепи санче

АНАФОРА

је 

понављањеЗбогом житку мој прелепи санче

Збогом зоро, збогом бели данче...

понављање

истих ријечи НА

ПОЧЕТКУ сваког

стиха неке

пјесме.



Гола сабља три стотин дукати

Коре су јој три стотин дукати,

ЕПИФОРА

је 

понављење истих 

ријечиКоре су јој три стотин дукати,

А гајтани три стотин дукати.

ријечи

НА КРАЈУ сусједних 

стихова.



Поздрављам те поље широко

Поздрављам те небо широко.

СИМПЛОХА

је

спој анафоре и

епифоре;Поздрављам те небо широко. епифоре;

понављање

истих ријечи и

на почетку и на

крају стихова.



Рани мајка два нејака сина

У зле дане у године гладне

МЕТОНИМИЈА

је 

подврста метафоре.

Два појма се У зле дане у године гладне

На преслицу и десницу руку.
Два појма се 

замјењују на 

основу

њихове логичке 

повезаности.



На Косову је силан јунак погинуо.

СИНЕГДОХА

је 

слична
Јунак умјесто јунаци.

слична

метафори и

метонимији.

Умјесто цјелине

употребљава се

један њен дио.



Како је тешко бити слаб

Како је тешко бити сам

ПАРАДОКС

је 

наизгледКако је тешко бити сам

И бити стар, а бити млад.

наизглед

нелогична

мисао која

носи велику

мудрост.



Мудра будала.

Рјечито ћутање.

ОКСИМОРОН

је 

директанРјечито ћутање.

Мирни рат.

Здраво болестан.

директан

спој двије

ријечи

супротног

значења.



Снове снивам,

Снове снујем.

АЛИТЕРАЦИЈА

је 

наглашеностСнове снујем. наглашеност

истих

СУГЛАСНИКА у

једном стиху.



Пучина плава, 

спава, прохладни 

пада мрак..

АСОНАНЦА 

је

наглашеностпада мрак.. наглашеност

поједних

САМОГЛАСНИКА

у стиху.



Утегни ме сејо до бедара

До бедара и витих ребара.

ПАЛИЛОГИЈА 

је

понављањеДо бедара и витих ребара. понављање

посљедњих

ријечи једног и

првих ријечи

наредног стиха.



Зашто ноћас тако шуме јабланови, тако

страсно, чудно? Зашто тако шуме?

РЕТОРСКО

ПИТАЊЕ 

је

фигура заснована
страсно, чудно? Зашто тако шуме?

фигура заснована

на питању на које

се одговор или не

очекује или

подразумијева.



И бити сам И

немоћан...

И газити по

ПОЛИСИДЕНТ

је 

фигураИ газити по

цестама

И бити гажен у

блату.

фигура

заснована на

гомилању истих

ВЕЗНИКА.



Идем, пођем, клецнем, 

ТАУТОЛОГИЈА 

је

гомилање ријечиИдем, пођем, клецнем, 

застајавам...

гомилање ријечи

истог или сличног

значења.




