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КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ 
 

Овај својеврсни рјечник намијењен је матурантима и представља подсјетник на већину 
књижевних и књижевнотеоријских термина с којима су се сусретали у току свог гимназијског 
школовања. У припреми за матурски испит овакав подсјетник је драгоцјен.  

 
 

АВАНГАРДА - обухвата низ књижевних и уопште умјетничких појава у првим деценијама 

20. вијека. Питање односа умјетничког дјела и буржоаског друштва поставили су и 

заоштрили још умјетници 19. вијека. Авангардне групе стваралаца теже да прекину све споне 

са традицијом, да ослободе енергију ирационалног и преокрену важећу логику, да подстакну 

на акцију и обнову друштва. Опчињени брзином и масовношћу производње и комуникација, 

достигнућима у природним и друштвеним наукама, умјетници се упуштају у смјеле и идејне 

и језичке експерименте јер ново друштво, по њиховом мишљењу, захтијева и нову умјетност. 

Многобројни програми и манифести, сваки на свој начин, настоје да канонизују одређене 

идеје, тако да дјела унутар једне програмске оријентације почињу да личе једно на друго. 

Иако потреба за новином и популарношћу најчешће није у складу са захтјевом за врхунском 

умјетничком вриједношћу, авангарда остаје кључ за разумијевање савремене књижевности. 

 

АВАНГАРДНИ ПРАВЦИ - (ЕКСПРЕСИОНИЗАМ, ФУТУРИЗАМ, ДАДАИЗАМ, 
НАДРЕАЛИЗАМ) 

 

АКРОСТИХ - пјесма или пјесмица у којој почетна слова стихова читана одозго према доље 

дају неку ријеч. То је најчешће ријеч која означава тему пјесме, аутора или особу којој је 

песма намијењена. Појам акростих може означавати ту песму, али и саму ријеч која се добије 

читањем првих слова стихова. 

 

АЛЕГОРИЈА - Када се метафора продужи и прошири на цијелу слику или цијелу радњу, 

добијамо алегорију. Алегорија упућује на једно једино значење, а симбол на више. 

Алегоријом се писци служе или зато да би неку мисао изложили што приступачније у облику 

конкретне слике (нпр. у баснама, у којима се описују ствари и животиње као жива и разумна 

бића са људским особинама) или зато да би под скривеном сликом алегорије извргли 

потсмеху друштвене мане (алегорична сатира). Али најчешћи повод за алегорију је тај што 

мисао изражена од почетка до крја у алегориској слици утиче јаче, убедљивије и осећајније. 

За алегорију је важно да се у читавом њеном току одржи природно и логичко развијање 

слике и у њеном основном и у њеном пренесеном значењу, као и да се одржи стална веза 

између та два значења. 

 

АЛЕКСАНДРИНАЦ - стих од дванаест слогова, са цезуром иза шестог слога, коме у нашој 

народној књижевности одговара дванаестерац. Овај најзначајнији класични стих мање је 

подобан да се њиме искажу немири новог поетског израза, па су га због тога рјеђе користили 

модерни пјесници, почев од симболиста. По угледу на француски стих, посебно га његују 

пјесници модерне, Јован Дучић, Милан Ракић, Антун Густав Матош. 

 

АНЕГДОТА - је сажето испричан доживљај или догађај из живота са ефектном поентом. 

(Поента је у књижевном тексту мјесто у којем се кристалише и заокружује смисао неког 

одломка или дјела у цјелини.) 
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АНИМА - у Јунговој аналитичкој психологији, архетип друштвеног живота и женскости у 

несвесном код мушкарца, стечен кроз историјско искуство односа мушкараца са женама, али 

и као индивидуални садржај, развијен кроз процес индивидуације. Женски принцип – анима 

налази се у сваком мушкарцу. Она обухвата и персонификује матерински Ерос, односно 

психичке квалитете као што су интуиција, слутња, ћудљивост, склоност ирационалном. 

 

АНИМУС - архетип мушког лика у несвесном делу личности жена, стечен кроз историјско 

искуство жена у односима са мушкарцима, али и кроз процес индивидуације конкретне 

личности. У психодинамској теорији К. Јунга мушки аспект женске личности који настаје 

акумулираним искуством жена у односима са мушкарцима. Он посредује између свесног „Ја” 

жене и њој непознате властите унутрашњости, њеног личног и колективног несвесног. 

 

АНТИДРАМА - драма апсурда1, назив је за правац у драмској књижевности који се појавио 

у Француској педесетих година прошлог вијека (Јонеско, Бекет, Адамов, Жене) а касније се 

проширио и на друге земље. Упоредо с овим терминима користе се бројни други: авангардна 

драма, ново позориште, метатеатар, позориште протеста итд. Антидрама има ближу и даљу 

традицију. Примјером антидраме може се сматрати Жаријев "Краљ Иби" (1888) али тек 

извођење Јонескове "Ћелаве пјевачице" и Адамовљеве "Инвазије" (1950) и три године 

касније Бекетове драме "Чекајући Годоа", означавају појаву антидраме као драмског и 

позоришног правца. 

Настала у послијератној клими, антидрама има коријене у филозофији егзистенцијализма2, 

чији се битни постулати могу уочити код већине драмских писаца: апсурдност егзистенције, 

непостојаност вриједности, одсуство комуникације, двосмисленост осјећања, отуђеност итд. 

За раслику од Сартра и Камија, типични представници антидраме своје свједочанство о 

апсурдности свијета не дају у декларативној и полемичкој форми, не користе се 

традиционалним драмским механизмом који поштује логичке, психолошке и хронолошке 

законе, него се осјећање апсурда испољава подједнако и у садржини и у форми антидраме. 

Удаљивши се од реализма у традиционалном значењу, већина писаца антидраме прибјегла је 

примитивним облицима спектакла, прихвативши форму и дух нелитерарног позоришта: 

средњевјековну фарсу, циркус, мјузикл, обредну церемонију, балет и пантомиму. Одрекавши 

се декларативног, реторичког свједочења о апсурдности свијета, Бекет и Јонеско су 

прибјегли извјесном броју константних тема које су биле у стању да саме понесу тежину тог 

свједочанства. Те теме са своје стране нису остале без утицаја на структуру антидраме. Тема 

ишчекивања, нпр. искључила је сваку могућност активног припремања догађаја, а радњу 

учинила статичном. Тема неспоразума открила је само сложеност људских односа, а да при 

том није довела до драмског заплета у класичном смислу. Тема усамљености укинула је 

драмски сукоб неопходан за за развијање интензивније драмске радње. 

Радња антидраме по правилу је концентрична: једноставна драмска ситуација се понавља у 

идентичном облику, са истим или другим личностима. 

Утицај главних представника антидраме осјећа се све до данас, мада су неки од њих 

дјелимично или у потпуности одступили од своје првобитне визије свијета и од неких својих 

стваралачких поступака. 

Лексичке, тематске и структуралне одлике антидраме имају у нашој књижевности драме 

Александра Поповића: "Љубинко и Десанка", "Чарапа од сто петљи", "Крмећи кас" итд. 
 

 
 
 

1 
Апсурд - бесмислица, глупост, логичка немогућност, нескладност 

2 
Егзистенцијализам - декадентна струја у француској литератури, настала послије II свјетског рата, која на 

живот гледа песимистички, не вјерује у способност човјека да нађе добру перспективу живота, а уз то презире 
устаљени начин живота и устројство друштва (Основач Ж.П. Сартр) 
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АНТИТЕТИЧНОСТ ИСКАЗА - способност да се проблеми посматрају са различитих, често 

потпуно супротних, становишта. Ахилеј враћа Хекторово тијело, јер је пред уцвијељеним 

оцем схватио ништавност осветничких разлога у односу на општу људску судбину.  

 

АНТРОПОМОРФИЗАМ - схватање божанског као отјелотворења људског, односно 

приписивање људских особина божанским појавама. Везује се за античку религију и 

културу. 

 

АНТРОПОЦЕНТРИЗАМ И ХУМАНИЗАМ - стављање човјека у први план. 

 

АПОКРИФИ - (апокрифос - скривени, тајни) су религиозно-књижевни текстови на библијске 

теме које је црква одбацила и забранила зато што нијесу у складу са библијским каноном. 

Мимо црквене традиције и засновани на елементима народних вјеровања, апокрифи су 

задовољавали машту средњовјековног пука, али и просвијећених људи. Најпознатији су 

старозавјетни апокрифи: Књига о Адаму, Књига о Авраму и Књига Варухова, и новозавјетни: 

Виђење апостола Павла, Виђење Вогородичино, Препирка Исуса са ђаволом. 
 

АПСОЛУТНА МЕТАФОРА - никада не говори о симболизованом Ја, већ само о предмету 

који то Ја замјењује. Она ће постати преовлађујуће средство лирике и након модерне. 

 

АРХЕТИП - (гр. архетyпос - праузор, модел), средишњи појам Јунгове психоанализе, који 

означава  опште  представе  проистекле  из  колективно  несвесног,  какве  су  нпр.  прототипске 

фигуре мајке (аниме), оца, представе о животном циклусу, рађању, смрти итд. А. је везан и за 

кембричку антрополошку школу (Фрејзер и др.), где се доводи у везу са почецима 

човечанства и првобитним формама понашања. Појам а. врло брзо прелази из психологије и 

антропологије у науку о књижевности и најчешће се користи при интерпретацији дела. 

А. у књижевности означава узорне, односно типичне, парадигматске заплете, ликове, теме 
и друге елементе текста, који се упорно понављају кроз књижевну историју у сасвим 

различитим периодима и културама. У овом смислу архетипски су, на пример, ликови 

заводника, хероја, издајника, као и мотиви силаска у доњи свет, сукоба родитеља и деце или 

раздвојених љубавника. Универзално присуство ових тема, мотива, ликова може се, 

позивањем на јунговско на- следе, образлагати неком врстом заједничке психолошке основе 

човечанства. Идеја о постојању књижевних а. функционише и независно од претпоставки 

дубинске психологије, и уопште независно од било каквог покушаја да се њихово порекло 

објасни. 

 

АРХЕТИПОВИ - су древни симболични ликови, ситуације и слике у којима су представљени 

најважнији и најтрајнији проблеми људског постојања. То су битни и вјечити типови и 

ситуације које се стално понављају у књижевним дјелима (мајка, маћеха, строги отац, херој, 

издајник...; сукоб родитеља и дјеце, одрастање, свадба, смрт...; смјене годишњих доба и 

слике природе). Опализација романа, поред преплитања његових слојева, почива и на 

употреби архетипова. 

 

АСОЦИЈАТИВНО ПОВЕЗИВАЊЕ МОТИВА - је пјеснички поступак у коме се поводом 

одређених садржаја лирском субјекту намећу различити мисаони, мотивски и доживљајни 

садржаји. У Костићевој пјесми асоцијативно се повезују мотиви плетења, сна и Пенелопе. 

 

АСОЦИЈАЦИЈА - је у психологији умни процес у којем једна појава непосредно изазива 

јављање неке друге зато што су раније биле у некој узајамној повезаности. У књижевности се 

под асоцијацијама подразумијевају "слободне" асоцијације идеја, слика, представа, 

расположења, доживљаја. Само дејство књижевног језика почива на таквим асоцијацијама, 

што се најбоље види у лирици. У роману 20. вијека асоцијативност је веома важно стил- ско 



4  

средство. На другој страни, књижевно дјело буди у сваком читаоцу асоцијације на његова 

властита искуства, покрећући његове емоције, искуства, знања, свјесни и подсвјесни живот. 

 

АУТОПОЕТИЧКИ ИСКАЗ - назив за мисли, идеје и ставове које су аутори саопштили 

поводом свог дјела (конкретног или поводом свог стваралачког опуса), умјетности којом се 

баве или стваралаштва уопште. У аутопоетичким исказима сажета је, најчешће, основна 

поетска карактеристика једног умјетника, протумачено је и разјашњено његово виђење 

смисла, значаја и значења умјетности. Аутопоетички искази који се памте и преносе поводом 

неког писца или његовог дела најчешће су истргнути из контекста (писма, неког списа, 

аутобиографске прозе или биљешке пишчевог савременика). Зато их у тумачењима треба 

опрезно користити, али их и уважавати уколико непосредно расвјетљавају сложен 

умјетнички свијет остварења. 

 

АУТОР - је творац неког дјела, у овом случају књижевноумјетничког дјела. 
 

 
Д Ј Е  Л О 

аутор наратор прича читаоци 

онај ко је дјело 

написао 

глас који 
приповиједа 

догађаје 

  

 

АФОРИЗАМ - је умјетничка варијанта народне пословице (пословица интелектуалца). То је 

садржајно збијен и мисаоно густ исказ који исказује неку дубоку мисао, мудрост, правило  

или искуство, а најчешће се користи стилским фигурама. 

 

БАЈРОНИЗАМ - појава својствена европском романтизму, којом се означава снажан утицај 
енглеског песника лорда Џорџа Гордона Бајрона (1788-1824) на различита дјела дате епохе. 

Б. подразумева култ осјећајности, идеализма, друштвене побуне, индивидуализма и 

Weltschmerz. Исто тако, јунаци Бајронових дјела (Чајлд Харолд, Конрад, Лара, Манфред, 
Ђаур), инспирисани дијаболичним ликовима какви су Милтонов Сатана и Гетеов Фауст, као 

и мрачним јунацима готског романа, уобличавају посебан тип јунака, тзв. бајроновског 
јунака. 
Бајроновски јунак среће се у многим романтичарским остварењима, а одликују га 

интелигенција, осећајност, страственост, али и пркос, побуна и презир према друштвеним 

нормама, отуђеност и осећање неприлагођености миљеу у који је смјештен, 

аутодеструктивност, унутрашњи сукоб и свијест о подвојености између идеала и стварности, 

индивидуе и друштва, срца и ума. Примјећује се и уједначеност у сликању његовог физичког 

изгледа, који подразумијева представу замишљеног усамљеника блиједог лица и црне косе, 

неосјетљивог за спољашње буре и олује. Бајроновски јунаци могу се наћи у дјелима А. 

Пушкина, М. Ј. Љермонтова, В. Игоа и др. Утицај б. примјетан је и у стваралаштву српских 

пјесника, нарочито код Б. Радичевића и Ђ. Јакшића. 

Одлике и карактеристике бајронизма: 
- осјећајност, субјективност 
- побуна 

- сукоб стварности и идеала 

- гордост (може значити и надменост, охолост, осионост, поноситост, дрскост, па и 

достојанство, висост, узвишеност, величина.) 

- охолост  (таштина,  такође  Ароганција,  је  људски  став  којег  карактерише  пренаглашена 

самоувјереност и истицање властитих вриједности.) 

- појединац у притајеном сукобу са друштвом 
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- појединац није сам, али има осјећај снажне усамљености 

- сложена духовна стања и расположења 

- психолошко пројектовање у пејзажу 

- презир лажног морала 

- поза узвишености 

- стваралачко надахнуће лирског субјекта 

- лирски субјекат себе доживљава као другачијег, посебног, одвојеног 

- иронија 

- осуда бесмислености страдања и сукобљавања 

 

БАЛАДА - (у доба усмене књижевности то је била пјесма што је пратила плес - итал. баллата) 

пјева о страдању и несрећи јунака успоренијим ритмом. Осим лирских и епских она садржи  

и драмске елементе. Балада је осјенчена и мистиком, тајанственим дјеловањем судбине и зле 

коби, а јавља се како у усменој тако и у писаној, умјетничкој књижевности. Најбројније 

народне баладе у нашој књижевности пјевају о сукобима између крвно или емотивно везаних 

људи. У нашој култури породица се јавља као неприкосновени ауторитет и чувар 

патријархалног система, обичајних и моралних норми, којима је судбина појединца у 

потпуности подређена. Психолошки и морални сукоби, страсти које се искључују, љубав и 

мржња покрећу радњу баладе, усмјеравајући је најчешће према трагичном расплету. 

Најважније особине ове књижевне врсте су: 

• наративни карактер 
• прича која се казује у трећем лицу 

• драмски набој 

• дијалог и монолог који откривају сукобе страсти и нарави јунака 

• само наговештај умјесто јасне мотивације 

• редуковање елемената који успоравају, задржавају радњу вођену емоцијом 

• одсуство спољашњег описа јунака и простора у коме се радња збива. 

Све то доводи до умножавања "мјеста неодређености” или "тамних мјеста" у тексту, а та 

недореченост чини додатни извор умјетничке вриједности баладе. 

 

БАСНА - је усмена творевина у којој се огледа интересовање човјека за персонификоване 

појаве живе и неживе природе. Такве појаве се због сталног понављања намећу као искуство 

које се може схватити у пренесеном смислу и уопштити као нека врста истине. Тако, на 

примјер, устаљене особине животиња у басни служе као примјери из којих треба извући 

поуке и примијенити их у свакодневном животу. 

 

БЕЛЕТРИСТИКА - лијепа књижевност; умјетничка литература у прози (романи, новеле, 

приповијетке); забавна књижевност сваке врсте. Она грана литературе која не служи ни 

религиозним, ни научним, ни практичним циљевима, дакле пјесништво у стиху и прози, 

забавна књижевност сваке врсте, фељтон, естетска и књижевна критика. 

 

БИЛДУНГСРОМАН - (роман о образовању) приказује младог јунака, који упознаје себе кроз 

односе са свијетом који га окружује. Полазећи од личног искуства, јунак упознаје друштвену 

стварност и свој положај у њој. Његов духовни развој прати се од дјетињства па до зрелих 

година; он по правилу тежи да се разликује од околине и на драматичан начин проживљава 

сударе с њом. 

 

БИОГРАФИЈА, МЕМОАРИ, УСПОМЕНЕ, ДНЕВНИК - су књижевне врсте у којима аутор 

износи лична искуства и размишљања везана за догађаје који се описују, на начин који 

удружује историјско-научна интересовања и умјетничко обликовање текста. 
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БИОГРАФИЈЕ - - по узору на хагиографије, у средњовјековној књижевности се пишу 

биографије владара и црквених поглавара. Биографијама се настоји потврдити представа о 

њиховом праведном и светачком животу да би се на тај начин учврстили моћ и ауторитет 

династије. 

Стил биографије често је патетичан и реторичан. С временом хагиографске елементе 

замјењују историографски, тако да биографије представљају неку врсту средњовјековних 

"романа". 

 

ВЕЗАНИ СТИХ - - подразумијева исти број слогова и правилан размјештај наглашених и 

ненаглашених слогова, према одређеним ритмичко-метричким схемама. 

 

ВЕЛТШМЕРЦ - (WELTSCHMERZ) - њем. свјетски бол, подразумијева патњу због онога што 

овај свијет чини лошим, као и сазнање да је свијет у којем живимо најгори од свих могућих 

свјетова. У књижевности W. се испољава као жал због свјетских невоља и проблема, као 

осјећање незадовољства и истрошености живота, меланхолија, очајање, песимизам и слично. 

W. је својствен књижевности романтизма, а најочигледнији је у дјелима Џ. Г. Бајрона и 

његових настављача. Зато се W. сматра једним од важнијих појмова при описивању 

бајронизма, као и низа типова јунака који из њега проистичу (сувишни човјек, enfant 
terrible). 

 
ВЕРСИФИКАЦИЈА или метрика је наука о стиху, односно правилима његовог грађења. 

Постоје различити системи версификације: квантитативна (заснива се на смјењивању дугих 

и кратких слогова), силабичка и акценатска (тонска). Наш акценатски систем разликује 

четири врсте акцената: дугосилазне, дугоузлазне, краткосилазне и краткоузлазне. Дакле, 

важна је не само дужина слога него и њихов тоналитет, силазност, односно узлазност, што је 

веома битно за грађење стиха. Наша версификација узима у обзир и број слогова у стиху, и 

распоред наглашених и ненаглашених слогова, па се зато назива силабичко-тонска. 
 

ВИЦ - духовита, шаљива или подругљива досјетка. Радо се служи игром ријечима и тежи да 

изненади слушаоца неочекиваним обртом. Може бити кратка прича или имати свега двије 

реченице. Што удаљенија подручја спаја, то јаче дјелује неочекиваним обртом. Фројд 

(познати психолог и оснивач психоанализе) с правом је истицао значај вица и агресивност 

као његову главну карактеристику. Виц се увијек бори против друштвених забрана, а 

најчешћи су еротски и политички вицеви. 

 

ВОДВИЉ - је лака комедија у којој има популарних мелодија. 

 

ВРСТЕ ЛИРИКЕ - 
према тематском критеријуму: љубавна, родољубива (патриотска), описна (дескриптивна), 

социјална, мисаона (рефлексивна) 

према начину настанка: усмена, писана (умјетничка) 

према функцији: дидактична (поучна), сатирична, права лирика 

према облицима личног искуства: мисаона, емотивна 

према формално-историјском критеријуму: 

ХИМНА (гр. пјевање, пјесма) - посвећена некоме или нечему достојном највећег 

обожавања; некада боговима, данас државама 

ОДА (гр. пјевање) - развила се из хорске пјесме, посвећена нечему што се поштује, 

воли, према чему се осјећа приврженост; постоји и шаљива ода 

ЕЛЕГИЈА (гр. тужбалица) - пјевала се у елегијским дистисима и изражавала бол и 

жаљење због губитка 

ЕПИНИКИЈА - свадбена пјесма 
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ДИТИРАМБ (назив је један од епитета Диониса) - пјесма одушевљења и животне 

радости; први је пјевао Анакреонт - анакреонтска пјесма 

ЕПИГРАМ (гр. натписј - некада урезивана у камен, духовита, кратка и сатирична, са 

неочекиваним закључком 

ЕПИТАФ (гр. погребни) - надгробни натпис језгровитог израза, углавном о 

пролазности живота; код нас се среће на стећцима 

ИДИЛА (гр. сличица) - описује миран живот у природи и на селу; еклога; касније 

буколичка пјесма 

Лирске пјесме настале у књижевним епохама: 

ПСАЛАМ (хебр. ударање о жице, пјевање) - пјесма о ништавности и пролазности 

живота и о односу према Богу 

КАНЦОНА (итал) - настала крајем средњег вијека, пјевали је трубадури 

 

ВРСТЕ ПРИПОВЈЕДАЧА - У наративним књижевним врстама (приповијетке, новеле, 

романи), лако је уочити приповједача, који се непосредно или посредно обраћа читаоцу. Када 

се приповједач директно обраћа читаоцу, не смијемо га изједначити са аутором, јер је и 

приповједач, као и ликови, творевина из књижевног дјела. 

Приповједач у дјелу може бити поуздани (свезнајући, са неком врстом објективног става 

према ономе о чему приповиједа) и непоуздани (лишен "свезнања", његово причање обојено 

је личним ставовима). Према томе, приповједач је у књижевном дјелу перспектива, позиција 

са које се приповиједа. Позицију приповједача може преузети и неки лик из дјела. 
Улога приповједача и његова перспектива важни су за разумијевање осталих елемената 
дјела: теме, фабуле, мотивације. 

 

ГЛЕМБАЈЕВШТИНА - скуп нарави чланова породице Глембај из више генерација. 

 

ГЛУМАЦ - тумачи лик слиједећи текст и режисерову замисао, али при том на одређени 

начин и сам тумачи улогу. Режисер и глумац су умјетници који на непоновљив начин 

посредују између драмскогтекста и публике. 

 

ГРОТЕСКА - за гротеску је карактеристично да отвара своје посебне увиде у природу 

реалности тако што на алогичан и парадоксалан начин доводи у везу неспојиве елементе, 

нарочито комично и језиво или комично и трагично, те тако депатетизира оно што 

представља, и открива у томе неки саркастични несклад. У постизању таквог ујметничког 

дејсва гротеска се често служи и фантастичним, претјераним карикирањем које доводи облик 

до изобличења, а смисао до бесмисла. 

 

ДАДАИЗАМ тежи потпуном прекиду са буржоаском традицијом и то кроз слободну и 

неодговорну игру, којом се проблематизују и у кидају све друштвене институције. Дадаизам 

(фр. ријеч dada на дјечијем језику значи дрвени коњић) започиње у Њујорку и Цириху, потом 

у Француској и Њемачкој између 1916. и 1924. године. Дадин коњић је требало да буде 

тројански коњ за разарање постојећег друштва и умјетности. Дадаисти су се више бавили 

идејама о умјетности, а умјетнички домети књижевности коју су створили нијесу ни велики 

ни бројни. 

 

ДЕНОТАТИВНО ЗНАЧЕЊЕ - неутрално значење, основно значење ријечи. 

 

ДИЈАЛОГ - је књижевни облик који истиче супротност између ликова и доводи их у 

ситуацију да у игри идеја и осјећања откривају свој карактер и развијају радњу. У драмским 

дјелима ликови се један према другоме односе као антагонисти, који у сукоб уносе цијелу 

своју личност, осјећања, карактер, намјере. Кроз дијалог се развија и радња; он увећава 

основни сукоб и остварује напетост драмске ситуације. У облику дијалога може се јавити и 
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говор ликова који није усмјерен на непосредну акцију, него је више лирски или мисаон. То 

значи да није сваки дијалог драматичан. Он то постаје када смјењивање ријечи разоткрива 

драматичност емоције или драматичност ситуације оних лица која у њему учествују.  

 

ДИЈАХРОНИЈА (разновременост) јесте посматрање проблема или појаве у историјској 
пројекцији, праћење промјена изазваних развојем. 

 

ДИСКУРС - један од централних појмова у наратологији. За наратологе дискурс је најчешће 

скуп поступака, начина и облика којим је остварено неко приповиједање. Дискурсом се 

означавају одговори на питање како нека прича настаје, начин на који се остварује, али и 

значења која обухвата. Наратолози дискурс доживљавају као скуп тема које један текст 

покреће или може подстаћи својим садржајима. 

 

ДРАМА 
Драма је један од три основна књижевна рода и обухвата све врсте драмске књижевности. 

Драмски текст је намијењен извођењу на позорници и, за разлику од осталих књижевних 

текстова, замишљен је у виду разговора и акција одређеног броја лица које се употпуњавају 

покретима, стварајући код гледалаца илузију стварног живота. 

У позоришној умјетности заједнички дјелује више врста умјетности: књижевност, глума, 

музика, плес, пантомима, ликовна умјетност... 

Драмски текст се понекад може само читати или слушати, а многа значајна драмска дјела 

веома је тешко, или чак немогуће, извести на сцени. 

Драмски текст се састоји од текста намијењеног публици и текста намијењеног извођачима 

(напомене, ремарке, дидаскалије), односно читаоцима ако се дјело чита. Дидаскалије пружају 

податке о лицима, њиховом понашању, изгледу, начину говора, кретњама и тако на неки 

начин повезују различите драмске аспекте (лица, сцену, декор...). Оне могу бити различите 

дужине и давати више или мање детаљна упутства о изгледу и акцијама лица на сцени. 

 

подаци који се добијају у дидаскалијама 
 

амбијент за дешавање 

мјесто 
епоха 
амбијент једне сцене 

 

начин глуме 

тон гласа 
понашање, гестови, покрети 

улазак и излазак на сцену 

развијање представе 
логичне везе између сцена 
обавјештења о временским “скоковима” 

 

Драмски текстови су формално подијељени на мање цјелине - чинове - а чинови на призоре 

(појаве, сцене), често тако распоређене да одговарају унутрашњем смислу и развоју 

драмске радње. 

 
 

ДРАМА У УЖЕМ СМИСЛУ - је посебна врста драмске књижевности, али је у суштини ближа 

трагедији него комедији. Трагедија приказује патње и страдања људи изузетних особина. У 

њој мора да постоји херојски лик чији се сукоб са средином завршава трагично. 

У животу трагично и комично није јасно ограничено. 

Драма у ужем смислу је спој двију концепција. Она избјегава да живот схвати искључиво 

трагично, или искључиво комично. Она га схвата озбиљно. У суштини је ближа трагедији 

него комедији. 
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Драма у ужем смислу приказује живот у ликовима обичних, просјечних људи. У њој може 

бити и трагичних рјешења драмских конфликата, али овај драмски жанр допушта и комичне 

ситуације које, ипак, не могу бити доминантни слој тематски слој дјела. 

У драми у ужем смислу може, дакле, бити и дубоке патње и узвишених карактера са 

трагичним животним исходима, али то је само једна од могућих тематских особености. 

Драма у ужем смислу, пошто је по тематици знатно шира и од трагедије и од комедије, била 

је знатно прилагодљивија промјенљивости укуса и схватања. Зато се она кроз исторју и 

стално мијењала па су тако настале и многобројне њене подврсте: 

 средњевјековна (хришћ.) драма, 

 ренесансна 

 класицистичка 

 грађанска 

 романтичка 

 реалистичка 

 натуралистичка 

 психолошка 

 социјална 

 импресионистичка 

 симболичка 

 па чак и антидрама 

 

Тематика драмеу ужем смислу је разноврсна. Радња је привидно статична. Споља се ништа 

не дешава, али су унутрашњи сукоби дубоки и јаки. Отуда изгледа као да радња мирује 

(антидрама), али се психолошки припремају страшни судари и трагична рјешења. То је драма 

атмосфере, осјећања и расположења; малог је обима, спорог одвијања радње, са много пауза. 

Акустички и вузуелни ефекти доприносе упечатљивости атмосфере. 

 

ДРАМСКЕ ВРСТЕ 
Уобичајена подјела драмских врста: 

Трагедија 
Комедија (карактера, интриге, ситуације, конверзације) 

Трагикомедија 
Драма у ужем смислу (у којој се не иде ка крајњој заоштрености трагичне судбине, аии се 

настоји задржати озбиљност цјелок- упне радње) 

 

Античка драма Средњовјековна драма Ренесансна драма и драма у 
16. вијеку 

Трагедија Литургијска драма Цомедиа делл' арте 

Комедија Миракул Опера 

Сатирска игра Мистерија Балет 

Мим Фарса Пасторала 

Ателана Сотија Трагикомедија 

Пантомима Весели монолог Сеоска фарса 

Драма у 17. вијеку Драма у 18. вијеку Класична азијска драма 

Опера Грађанска трагедија Но-драма 

Оперета (опера цомиqуе) Плачљива комедија Кабуки 

Мелодрама Грађанска драма  

Енглеска драма: Драма у ужем смислу  
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Драмска хроника Водвиљ  

Домаћа трагедија   

Маска   

Драма крајем 19. вијека и 
у 20. вијеку 

Драма у оквиру средстава 
масовне комуникације 

Драма с обзиром на број 
чинова и глумаца 

Лирска драма Филм (филмски сценарио) Једночинка 

Антидрама Радио-драма Драма у више чинова 

Епски театар Телевизијска драма (сценарио) Монодрама 

  Дуодрама 

  Драма са више драмских лица 
 

ДРАМСКИ ЛИК - се примарно представља говором и понашањем на сцени и, када је драма у 

питању, обичносе користе термини лице или карактер. На почетку сваког драмског текста 

налази се списак драмских лица, односно имена, и основна одређења учесника у драмској 

радњи. 

 

ДРАМСКИ СИЖЕ - је композиција створена од догађаја и поступака са припремљеним 

драмским ефектима, са јасном развојном линијом, са нацртима понашања лица, погодним за 

проток и нарастање емоција. 

Пошто је вријеме драме ограничено временом извођења представе, тако да је гледаоци могу 

пратити без замарања, драмска књижевност тежи интензитету израза, чему је подређена и 

посебна драмска композиција. Потреба за јединством говора и збивања, односно радње која 

има свој почетак, средину и завршетак, резултирала је стварањем учења о трима јединствима 

- једне од моћних конвенција драме, која је у неким књижевним раздобљима битно 

одређивала стварање драмских књижевних дјела. 

 

ЕКСПЛИЦИТНА ПОЕТИКА подразумијева саопштавање гледишта, ставова, идеја и 

увјерења од стране аутора, писца, с намјером да публици непосредно објасни своје виђење 

водећих питања књижевног или умјетничког стварања. Уобичајени облици експлицирања су 

есеј, студија, новински чланак, оглед или засебна књига. 

 

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ - руши традиционалне каноне и усмјерен је на тражење израза 

(експресије) дубоке реалности, у стању снажне духовне напетости. Експресионизам означава 

основну струју у њемачкој књижевности између 1910. и 1925. године, а највећи резултати су 

остварени у лирици и драми. Експресионизам је прво настао у сликарству (1905), да би 

касније захватио све облике умјетности. Литерарни израз је напрегнут до крајњих граница, 

обиљежавају га узвик, екстаза, динамизам. Пјесничке слике су алогичне, иреалне и 

шокантне, а изражавају умјетничку визију суштине појавности и предметности, а не њихов 

изглед. Елементи поетике експресионизма заступљени су у прозној и драмској књижевности. 

 

ЕПИКА 
Епика у стиху: епска пјесма, епски циклус, еп (епос, спјев) 

Епика у прози: приповијетка, новела, роман 

 

ЕСЕЈ или оглед - краћи је прозни запис у коме се излажу лични утисци и погледи на неко 

питање живота, морала, науке или умјетности. По правилу, аутори се не користе научним 

методама, већ се позивају на лично или општељудско искуство, настојећи да поетским 

средствима приближе читаоцима своје ставове. Есеј лебди између књижевности, новинарства 

и науке, а разликује се од новинарске и научне публицистике по својим мисаоним 

квалитетима и по личном стилу аутора. То је књижевна врста у којој су уједињене научна 
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намјера у обради одређеног проблема и тежња да се та обрада оствари на жив, конкретан и 

стилски дотјеран начин који је близак умјетничком обликовању. 

 

ЕСТЕТИКА - наука о умјетнички лијепом. Појмови о лијепом нијесу једном заувијек дати већ 

се мијењају кроз епохе, а условљени су и субјективним ставовима. 

 

ЖАНР - означава књижевна дјела која имају извјесне заједничке особине (може се једнако 

односити на књижевни род, врсту или подврсту). 

 

ЗАБАВНА КЊИЖЕВНОСТ 
Забавна књижевност - занимљивом грађом, на забаван начин, жели да одговори публици 

која нема велике литерарне захтјеве. Њен задатак је првенствено да забави и разоноди, зато 

таква дјела не постављају дубока питања свијета и човјека. Главни облици су: забавни роман 

(пустоловни, криминалистички, вестерн роман, шпијунски роман, научно-фантастични, 

порнографски, љубавни роман), забавна приповијетка и фељтон. У овој врсти књижевности 

предњачи Енглеска. 

Чињеница да постоји супротност између такозване озбиљне и забавне књижевности - не 

значи да оне једна на другу не дјелују. Напротив, често тематика и ликови, мотиви и збивања 

из забавне књижевности "прелазе" у озбиљну и обрнуто. 

 

Тривијална књижевност - (према латинском тривиалис - обичан, прост) обухвата дјела у 

којима аутори не теже да створе умјетничке вриједности него се прилагођавају популарним 

књижевним облицима које воле најшири слојеви читалаца. Због тога се за ова књижевна 

дјела често користе називи шунд (отпадак, невриједна роба) или кич. Иако у начелу писци 

користе реалистичке методе, он им служи да би прикрио животну неувјерљивост и 

антиреализам дјела у којима јунаци само побјеђују, најјачи су, заувијек су заљубљени... 

Схеме тривијалне књижевности свједоче о духу времена у којем настају, као и о 

колективним духовним потребама људи свог времена. 

 

ЗАГОНЕТКА - је облик постављања питања на начин да се непосредно наводе скривене, 

необичне или из посебног угла виђене особине неког предмета, личности или појаве, при 

чему се очекује брз и јасан одговор као разрјешење. 

 

ЗАУМНИ ЈЕЗИК - термин је настао код футуриста, а односи се на стварање индивидуалног 

језика, лишеного дређеног значења, насупрот заједничком језику као средству комуникације. 

Разлог је увјерење да је заумни језик праисконска форма поезије, а трагови су му сачувани у 

бајалицама или у разбрајалицама из дјечијег фолклора. Експерименти са заумним језиком 

нијесу дали велике резултате, али су теоретичари у њима открили сродност са 

надреалистичком поетиком. Футуристи, чији је представник Мајаковски, нијесу изразито 

користили заумни језик, већ су радили на ријечима у којима се није губила из вида њихова 

смисаона страна. 

ИМПЛИЦИТНА ПОЕТИКА назива се још и иманентном (унутрашњом) поетиком. Своја 

увјерења и виђења водећих посебности књижевног и умјетничког стварања аутор уноси у 

дјело избором одговарајућих мотива, тематиком, стваралачким поступком. Свако дјело 

разоткрива имплицитне ставове аутора, али понекад писци дјело у цјелини посвећују 

приказивању, разматрању и тумачењу својих погледа на стваралаштво, настојећи да објасне 

вјечиту тајну умјетничког надахнућа, инспирације и стваралачког процеса. 

 

ИМПРЕСИОНИСТИЧКА ДРАМА 

 У импресионистичкој драми тежиште је на атмосфери, а не на спољашњим ефектима 

радње. 

 Радња је фрагментарна, доста статична, сва од исјечака из животних дешавања. 
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 Умјесто тежишта на дешавањима, пажња се усредсређује на средину и на њен 

колорит. 

 Приказује се живот тромог и засићеног грађанства потонулог у нераду и уживањима 

(доколица, храна, удовољавање страстима, устајалост живота). 

 Јунаци су махом интелектуалци, префињени, често осјетљиви на прилике и окружење 

 Ако има дешавања, онда су она на унутрашњем плану, као израз незадовољства, 
промашености или немогућности да пронађу себе и да се осмисле на прави начин. 

 Радња нема разрешења, јер и нема праве радње, већ је у питању атмосфера људског 

трајања која се с времена на вријеме мијења или враћа у првобитно стање. 

 

ИНВОКАЦИЈА - античка реторичка фигура у којој пјесник призива музу или божанство да 

му помогне да напише дјело које је започео. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА је умјетничко оживотворење апстрактног, општег и типичног. 

Такође се односи и на реалистичка стваралачка начела и поступке у представљању човјека у 

књижевности. То значи изражену психолошку и друштвену индивидуализованост појединца, 

што се огледа и у језику којим јунак говори. 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ - појава да текстови различитих мотивских, тематских, 

садржинских, структурних или жанровских особина ступају у значењске односе. Текстови у 

интертекстуалном односу нијесу нужно обухваћени једном књигом, већ најчешће међусобно 

комуницирају на плану значења што их собом носе. Интертекстуалност продукује сложена 

значења која богате читалачке доживљаје и унапређују разумијевање текстова, али 

захтијевају образованог читаоца. 

 

КАНТЕ ХОНДО - (cante jondo - дубока пјесма) је народна пјесма из јужне Шпаније, саставни 

дио фламенка андалузијских Цигана. Изводи се уз пратњу гитаре, а најчешће теме су љубав и 

смрт. Њена усмена традиција датира од 14. вијека и у њој су стопљени слојеви романске 

традицијеса утицајима Азије и Африке, у првом реду прогоњених народа на тлу Шпаније: 

Цигана, Мавара, Јевреја и Црнаца. 

У Гранади је 1922. године организовано необично такмичење у канте хонду, у чијем 

организовању су, између осталих, учествовали и Мануел де Фаља и Лорка. То искуство је 

помогло пјеснику да дубље спозна понос, страст и патњу андалузијских Цигана. 

 

КАРАМАЗОВСКИ ТИП ЧОВЈЕКА - под овим типом се подразумева она врста људи који су, 

под теретом мрачних нагона у себи, склони злочинима. Подстицаји оваквом понашању 

садржани су у самој људској природи, у њеној несавршености, мада и одређене трауматске 

озљеде психолошке природе, особито ако су доживљене у раном дјетињству, могу имати 

снагу мотивације. Тако се у човјеку мрачни нагони његове природе могу јавити у различитим 

видовима: као патолошко сладострашће и анимална помама за чулним уживањима, као 

притајена мржња, као нагон за уништењем и самоуништењем, као скривено зло, затим страх, 

па осећање гријеха и кривице итд. У овом роману такви нагони одређују поступке старог 

Карамазова и његових синова Дмитрија, Ивана и Смердјакова, затим Катарине Ивановне и 

Груше, и читавог низа споредних ликова романа. Све су то карамазовци, без обзира што нису 

сви из породице Карамазових. 

Да појам карамазовштине има шире значење и да писац њиме исказује и своју суморну 

визију човјекове природе, указује не само одређено понашање негативних јунака романа  

него и експлицитна разматрања о карамазовштини и карамазовцима. На примјер, када Иван 

разговара са Аљошом о томе зашто човјеку не треба дати слободу, он уз израз „сурови људи“ 

- као општу ознаку за човјека, додаје још три негативне одредбе: страсни, крвожедни, 

карамазовци. Израз „карамазовци“ овде није синоним за „страсни и крвожедни“, него је у 

систему градације нешто што је, у негативном смислу, јаче од претходне две одредбе.  Према 
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томе, израз „карамазовски“ стоји као ознака неке врсте недовољности, поремећености 

човекове природе. 

 

КАРНЕВАЛИЗАЦИЈА - (према итал. carnevale - месоједе, покладе), термин који употребљава 

Михаил Бахтин у својој књизи о ренесанси и Раблеовом роману Гаргантуа и Пантагруел 
(Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњег века и ренесансе, 1965) да би 

описао књижевно уобличавање народне културе оличене у обредно-представљачким 

формама, односно у карневалу, са свим појединачним облицима реалног испољавања и 

значења. К. Бахтин посматра у неколико карактеристичних области: у историји смеха, улич- 

ном говору, народно-празничним сликама и формама, гозбеним сликама, гротескној слици 

тела и сликама материјално-телесног доле. Уз гротескни реализам к. је појам који најбоље 

илуструје начин сагледавања и представљања стварности ренесансне књижевности.  

Карневал пада у време између два велика поста, божичног и ускршњег, и траје око два 

месеца у години. То је период када се ужива у материјалним сластима живота - храни, пићу и 

полном општењу, што је праћено весељем и игром. К. подразумева дуализам света, 

истовремено постојања две стварности - официјелне и народне. Отуда је к. пародија 

црквених извођачких форми, имитација живота кроз игру. Карневал има општенародни ка- 

рактер, пошто у њему сви учествују. Његова логика је изврнута, попут Фортуниног точка 

који свет окреће наглавачке, те реално постаје идеално. Тај правац кретања одражава се и на 

избор слика, па се представе граде на снижавању: горе постаје доле, небеса се спуштају на 

земљу, глава замењује стражњицу и обрнуто. Бахтин дословно говори о „топографском" 

значењу замене позиција, помоћу којег се у природни кружни ток доводе и животни циклус, 

рађање и смрт. Снижавање „копа гроб" телу ради новог рађања, што претпоставља 

непрестано обнављање. Живот је схваћен амбивалентно, као унутрашње противречан процес. 

Иста изокренутост препознаје се и у тумачењу времена. Празник је, каже Бахтин, као Јанус 

са два лица, при чему црквени празник гледа према прошлости, а карневал према будућно- 

сти. Важну улогу у оваквој слици света има смех, у његовом позитивном, препородитељском 

и стваралачком смислу. У ренесанси смех представља израз слободног и критичког 

историјског сазнања епохе. Смех је победа над страхом, изругивање „на погребу прошлости 

и садашњости". Његова природа није бунтовна, већ катарзична, а он сам има дидактичну 

сврху. К. подразумева и више различитих представљачких форми које се постижу 

прерушавањем, хиперболом, спојем супротности (нпр. карневалски пар), пародијом, 

употребом опсцене лексике, дијалектизама, клетви, псовки и си. К. се примећује у многим 

делима ренесансне књижевности, осим код Раблеа, очигледна је у опусима Бокача, 

Шекспира, Сервантеса и многих других. 

 
КАРТА ДРАМЕ - приказује скуп живих и промјенљивих односа у једној друштвеној 

ситуацији, а чине је три главна елемента: текст, глумац и публика. 

Драмски писац пише текст, у којем глумац налази сигнале за одређено тумачење. Како ће ти 

сигнали бити схваћени, зависи од публике која гледа представу. Карту драме могуће је даље 

проширивати: иза текста увијек стоји аутор, иза глумачких остварења замисао редитеља, а 

иза публике друштво чији је она дио. 

Аутор може да пише имајући на уму одређеног глумца, а редитељ може настојати да оствари 

одређени ефекат код публике. Обоје могу тежити да остваре одређени утицај на друштво... 

Оно што произилази из ове карте јесу вишеструко преплетени и међузависни односи свих 

учесника у једном позоришном чину. 

 

КАТАРЗА - Аристотел је сматрао да трагедија треба да изазива страх и сажаљење те тако 

прочишћава осјећања гледалаца. То прочишћење он назива катарзом. 

 

КЊИЖЕВНИ ЖАНРОВИ - могу се дефинисати као крупни, унапријед утврђени "оквири" у 

које спадају појединачна дјела повезана заједничким карактеристикама. Развој књижевности 
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представља непрекидне трансформације утемељених својстава и правила унутар књижевних 
жанрова. 
Када бисмо у најкраћем објашњавали три књижевна рода, лирици би одговарало одређење 

доживљај, епици догађај, а драми сукоб. 
Лирику карактерише склад између ријечи и звука, због чега је она блиска музици, а окренута 

је начину на који појединац доживљава свијет и самога себе. 

Епици су својствени објективност и ширина приповиједања којом се захвата читав један 

свијет. 

Драматика се заснива на сукобу између одређених ставова појединаца, на сукобу појединца 

и друштва или, пак, на сукобу одређених ставова и жеља унутарсамог појединца. 

Идеално чисти родови и врсте, односно жанрови, веома се ријетко срећу - сврставање се 

често врши на основу преовлађујућих својстава одређеног жанра. 

 

КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ - резултат су основне подјеле књижевности према 

заједничким суштинским обиљежјима. Њиховим изучавањем бави се књижевна генологија или 

књижевна  морфологија.  Широко  је  усвојена  подјела  на  три  књижевна  рода:  лирски,  епски  и 

драмски, који се затим дијеле на посебне књижевне врсте: лирске, епске и драмске. 
 

КОМЕДИЈА - Комедија се, као и трагедија, развија из народних обреда. Назив је настао од 

грчког комос - весели однос и оде - пјесма. До највећег поцвата комедије дошло је у 

Аристофаново вријеме (445-385. п.н.е). 

Тематски је комедија ближа свакодневном животу, па и употребљава изразе из таквог 

живота. Када комедија критикује неке друштвене појаве или карактере јако их исмијавајући, 

говоримо о сатири, а када се према људским слабостима и манама односи с разумијевањем и 

без жеље да их осуђује, ријеч је о хумору, тј. приказивању смијешног без других претензија. 

Када приказивање тежи изобличености, неприродном, фантастичном и наказном – а на самој 

је граници између горко озбиљног и смијешног – говоримо о гротески. 

Појмови: сатира, хумор и гротеска не идносе се само на драму, већ су то општи естетски 

појмови. Али све су ово различите врсте комичног. 

У комедији обично постоји већи број лица, радња је сложенија и живља него у трагедији, а 

личности су природније, реалније. Расплет је увијек срећан. 

Према ширини предмета који обрађује или према начину стварања комике, комедија се 

дијели на неколико подврста: 

– комедија интриге или ситуације 
– комедија карактера или психолошка комедија 

– комедија нарави или друштвена комедија. 

1. У комедији интриге или ситуације главни интерес представља само заплет, који се 

обично заснива на неспоразуму, забуни, непажњи и расијаности. Комичност се постиже 

највише довођењем лично-сти у смијешне ситуације. 

2. У комедији карактера исмијавају се мане или пороци појединца који су достигли степен 

страсти: тврдичлук, уображеност, злоба итд. Носиоци ових мана бивају на крају исмијани. 

3. У комедији нарави сликају се, обично сатирично, мане читавог друштва и појединих 

група или класа, те се зато сматра најзначајнијом врстом комедије. 

 

КОМПОЗИЦИЈА - представља неку врсту схеме, обрасца по којем се текст саставља. Наиме, 

појединачни елементи текста, то јест његови дјелови, морају се на неки начин повезати у 

цјелину, при чему се између њих успостављају одређени односи. Дјелови у оквиру цјелине 

могу бити чвршће или слабије повезани, па разликујемо два основна типа композиције: 

чврсту и лабаву. 

 

КОНВЕНЦИЈА - споразум или договор о модалитетима и правилима понашања. Обичај, 

примљено правило, уобичајеност... 
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КОНОТАТИВНО ЗНАЧЕЊЕ - проширује денотативно значење. Пресликава однос говорника 

према појави из извањезичне збиље. Овдје спадају метафора и метонимија. 

Магарац – дугоуха домаћа животиња – денотативно 

глупан, изведено значење – конотативно значење 

 

КОНТЕКСТ - појам који се у теорији књижевности различито дефинише. Контекстом се 

сматрају различите околности у којима један књижевни текст настаје, чита се, доживљава и 

вреднује. Но, ово је схватање контекста прецизирано другим терминима: стваралачке 
околности и рецепцијски контекст. У другом смислу контекстом се сматрају сваковрсни 

односи међу текстовима, односно околности у којима једни текстови ступају у везу с другим 

текстовима. На примјер, сваки текст књижевноумјетничког дјела објављен у некој већој 

структур (приповједачком циклусу, пјесничкој или антологијској збирци) налази се у 

контексту других текстова у датој књизи. 

 

ЛАЈТМОТИВ је термин из музичке умјетности и представља музичку тему која се повезује са 

неким карактером или емоцијом у опери. У књижевном дјелу лајтмотив представља 

понављање и варирање неке слике, ситуације, мотива уопште, које омогућава унутрашње 

повезивање дјела. Тиме се постиже асоцијативно дејство, наговјештавање, метафоричност и 

симболичност. Користи се у модерном роману. 

 

ЛАРПУРЛАРТИЗАМ   -   (од француског l'art   pour   l'art -   уметност   ради   уметности)   

је естетска теорија која држи да уметност нема никакву друштвену или моралну функцију, и 

да    је    једини     циљ     уметничког     дјела     да     буде     лијепо.     Ова     теорија 

оспорава дидактичка и утилитаристичка гледишта на умјетност, присутна још од античких 

времена, у Хорацијевом учењу о лијепом и корисном. Термин је увео Виктор Кузен 1818, али 

основе теорије постављене су још раније, нпр. у Кантовом учењу о безинтересном допадању 

и у идеји о аутономији уметничког дела. Едгар Алан По уесеју „Пјесничко начело“ износи 

гледиште да је задатак пјесника да створи песму ради ње саме,  а не ради поуке. Теофил  

Готје у предговору романа „Госпођица де Мопен“ (1836) сматра да умјетност по својој 

природи треба да буде незаинтересована и да не сме да буде корисна, јер све што је корисно - 

то је ружно. За Шарла Бодлера лијепо је врхунски критеријум умјетности, а уметност је 

независна од морала. Ларпурлартизам је настао у песничком кругу око Теофила Готјеа, али с 

временом ова начела прихватају и други писци, као што су Оскар Вајлд и Гистав Флобер. Од 

књижевних праваца и школа, посебан утицај извршио је на парнасизам и симболизам. Учење 

авангардних покрета о аутономији умјетности води поријекла управо из доктрине 

ларпурлартизма, као и гледиште постмодернистичких филозофа, за које постоји само 

виртуелна стварност и истина фикције. 

 

ЛЕГЕНДА - (на латинском значи - оно што треба прочитати) је у почетку била форма писане 

књижевности, односно спис о животу и дјелима светаца, а касније је ушла и у усмену 

књижевност, попримајући одлике бајке. Легенде се групишу око људи и појава, имају  

поучну функцију, као и жељу да очарају слушаоце и узвисе оно што се приказује. 

 

ЛИК - представља скуп извјесних моралних, мисаоних и осећајних својстава, одређених 

особености реаговања, говора и понашања који представљају људску личност у књижевном 

дјелу. Термини личност, јунак, позитивни јунак, негативни јунак, карактер, тип и портрет 
употребљавају се и у својим ширим значењима тако да се могу и узајамно замјењивати. У 

ужем значењу, "јунак" обично означава главног или једног од најважнијих носилаца радње у 

књижевном дјелу; "карактер" подразумијева прије свега одређене индивидуалне, моралне и 

психолошке црте неког лика, "тип" наглашава репрезентативност тих црта уопште или у 

књижевним дјелима неке одређене врсте или епохе; "портрет" подразумева превасходно 
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изражајно спољашње представљање унутрашњих особености неког карактера. Лик је 

генерички термин који - као најуопштеније од ових одређења - може замијенити сваки од 

њих. 

 

ЛИКОВИ, ЗБИВАЊЕ, ПРОСТОР И ВРИЈЕМЕ - основни су елементи наративне структуре, 

јер се свако збивање о коме се приповиједа мора одиграти у неком простору и времену, а у 

њему морају учествовати ликови. 

 

ЛИРСКА ПЈЕСМА - је нефабуларна књижевна врста. Мотиви се у лирици не повезују 

узрочно-посљедично, већ асоцијативно. Око главног, носећег мотива групишу се остали, који 

најчешће служе за његово развијање. Мотиви се могу повезивати по супротности (контрасту) 

или по сличности (аналогији). Субјективност је врло често особина лирских пјесама, али не 

увијек, јер постоји и такозвана "објективна лирика". 

 

ЛИРСКО-ЕПСКЕ ВРСТЕ 
ПОЕМА, РОМАНСА, БАЛАДА 

лирско епско 

• појачана емоционалност 

• ритмичност 

• асоцијативно низање мотива 

• наглашен слој звучања 

• сугестивност 

• ликови 

• радња (догађај) 

• узрочно-посљедично 

низање мотива 

• стални епитети 
• епски десетерац 

 

МАКСИМА је сажета изрека универзалне садржине, а обично изриче основно начело или 

принцип живота и рада. 

 

МАНИФЕСТ - (лат. manifestus - проглас) је текст који прокламује основна начела књижевног 

стварања неке нове групе писаца, обично радикалније супротстављена владајућим 

књижевним конвенцијама и оштрије интонирана. 

Неки од најпознатијих манифеста су Манифест веризма у италијанској књижевности, 1880, 

Манифест експресионизма у немачкој књижевности; 1910, Бретонови манифести 

надреализма у Француској; код нас Станислав Винавер, Манифест експресионистичке 

школе, 1920. 

 

МАРГИНЕ ТИШИНЕ - графичка организација стихованог текста (са ширим маргинама са 

страна) издвајају га изсвакодневног говора, успостављајући конвенције читања поезије. 
Маргине тишине резултат су подјеле на стихове и строфе: просторне празнине (кад читамо 

пјесму) и временске празнине, односно паузе (кад слушамо пјесму).  

 

МЕЛОДРАМА - комад с музичком пратњом или са уметнутим партијама пјеваних пјесама, с 

патетичним личностима и с неприродним, неувјерљивим расплетом. 

 

МИМЕЗИС - значи подражавање и одражавање, опонашање, имитирање као однос 

умјетничког дјела према стварности, што према реалистичкој филозофији умјетности 

представља суштину саме умјетности. 

 

МИСТИФИКАЦИЈА - представља намјерно обмањивање читалаца у погледу ауторства, 

времена, мјеста и поријекла дјела. Појам се може односити и на поједине конструкције и 

мотивације унутар књижевног дјела, као што је развијање сижеа у облику писама или 

дневника. Мистификација се користи да би дјело стекло ореол егзотичности и тајанствености 

и тиме освојило публику. 



17  

Најпознатија је мистификација енглеског пјесника Макферсона који је објавио тобожње 

шкотске пјесме древног пјесника Осијана. Проспер Мериме је такође објавио спјев Le guzla, 
гдје је наводно превео пјесме измишљеног пјесника из наших крајева. Обојица су обманула 

бројне савременике. 

 

МИТ - (грчки - прича, предање) је представљао свету причу, предање у које се вјеровало и 

које је исказивало колективне представе Ијуди првобитне заједнице, касније свијета богова, 

хероја и других натприродних бића. Свако вријеме има своје митове, па тако и наше 

савремено друштво, али њихови јунаци више нијесу богови и хероји већ личности које 

заокупљају машту и интересовања великог броја Ијуди. Као и сви митови, и савремени 

митови одражавају начин живота и вриједности друштва у којем настају. 

 

МОДЕРНИ РОМАН се развио у 18. вијеку, упоредо са настанком широког слоја "грађанске" 

публике којој је нудио слику свакодневне стварности. Јунаци модерног романа су по правилу 

проблематичне фигуре, које снажно проживљавају сложене односе између друштва и 

појединца и трагају за идентитетом у свијету правих и лажних вриједности. Модерни роман 

је од почетка отворен за разне аспекте језика друштва, за потпуно различите начине 

приказивање искуства, за најразнородније експерименте. 

У првом разреду се сусрећеш са модерним романом XX вијека, који је усредсређен на 

унутрашњи живот главногјунака преко којег се сагледава и шири друштвени и историјски 

контекст. У свим овим романима доминира унутрашњи свијет јунака, изражавајући се у 

форми у којој преовладава "перспектива првоглица". У питању је непоуздани приповједач и 

нарација из перспективе његових година, стања, животних околности и одређеног 

историјског тренутака. У оквиру ове приповједачке позиције могуће су знатне варијације, 

тако да модерни роман може бити историјски, архетипски, лирски, психолошки, 

билдунгсроман... 

Нестајање традиционалног приповједача наводило је многе теоретичаре да говоре о кризи 

романа. Међутим, савремени књижевни развој доказује да ова, усљед неисцрпних 

могућности мијењања романескних структура, изузетно промјенљива књижевна врста, 

увијек измиче дефиницијама, али задржава своју повлашћену позицију у оквиру књижевних 

жанрова. 

 

МОНОЛОГ - је облик приказивања драмске радње у којем се један лик не обраћа другом, већ 

сам себи или публици, а може бити приповједачки, лирски, драмски, рефлексивни. Драмски 

монолог представља разоткривање емоција и мисли одређеног лица. То је нарочити облик 

дијалога у једном лицу, када оно у себи открива два, често сасвим супротна, гласа. Могао би 

се назвати дијалогом без реплика; у њему се емоционално богатство дијалошког говора 

постиже честом употребом упитних и узвичних реченица и реторским говорним фигурама. 

Монолог је изразити елеменат унутрашње драмске радње. Он напреже драмску линију 

комада, ствара мјеста емоционалне експлозије, везује и развезује драмске чворове. 

 

МОТИВ - је најмања тематска јединица која, у комбинацији с другим мотивима, служи за 

развијање одређене теме. Морамо имати у виду да један исти мотив у оквиру различитих 

књижевних структура има различите функције, као и то да је увијек на посебан начин 

уклопљен у одређену структуру. На примјер, мотив прељубе може бити пресудан, кључни 

мотив у развијању теме, али и потпуно споредан, само узгред поменут. 

Мотив је у књижевности дио теме или мања (често најмања) тематска јединица. 
То су они дјелови у роману или приповијетци у којима се описује један предмет, једно лице, 

ситуација... 

Мотива у књижевности има безброј, али је ипак могућа њихова класификација: 

- по теми (љубавни, родољубиви) 

- индивидуални мотиви (који припадају само једном дјелу или писцу) 
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- мотиви једног жанра, периода 

- интернационални мотиви (који се јављају у више литература) 

- главни и споредни мотиви (по значају). 

Постоји и посебна подјела, по функцији: 

динамички мотиви: они покрећу радњу, чине низ међусобно повезаних и условљених 

акција из чега настају динамичке ситуације. 

статички мотиви: они прате главну радњу, дају ситуацију и описују атмосферу, природу, 

расположења, споредне ликове и односе међу њима. 

 

НАДРЕАЛИЗАМ је напустио уобичајену логику и окренуо се „надстварности", која се 

открива у сну, говорним и другим грешкама, ирационалном, фантастичном, у еротизму, 

магији, а тежи револуционарном преображају свијета. Надреаиизам тежи да открије вишу, 

скривену реалност, надреалност, у којој влада првобитни хаос, неомеђен логичким 

расуђивањем. Препуштањем психичком аутоматизму, односно спонтаном функционисању 

духа без икакве контроле разума, умјетници се надају да ће на површину истиснути 

потиснуту суштину човјекове природе. У књижевности су надреалисти заступали чувену 

технику такозваног аутоматског писања која подразмијева слободно низање језичких 

садржаја, онако како се они појављују у свијести аутора, без логичке повезаности и без 

уважавања граматичких и језичких правила. Покрет настаје у Француској на иницијативу 

Андре Бретона 1924. године, а званично се окончава 1969. године. 

 

НАРАТОЛОГИЈА - У оквиру науке о књижевности постоји посебна дисциплина која се бави 

проблемима приче, односно наративне структуре и њене организације, а зове се 

наратологија. 
 

НАРАЦИЈА - или приповиједање заснива се на динамичким мотивима и служи за изношење 

елемената фабуле. 

 

НИРВАНА - 1. у будизму блаженство које се постиже престанком свих жеља и страсти и 

утапањем индивидуалне душе у вјечни дух 2. у хиндуизму, сједињење душе са Брамом 3. 

стање потпуног мира и ослобођења од патњи. 

 

НОВЕЛА (краћа, понекад и дужа прозна форма; приказује необичан догађај са јединственим 

сукобом и усмјерава се ка његовом разрјешењу - отуда извјесна драмска својства) 

 

ОНИРИЧАН - који је у вези са сновима, који се тиче снова. 

 

ОПЕРА И ОПЕРЕТА - Опера је у ствари музичко дјело коме драмска радња служи као 

основа (тзв. либрето). Личности пјевају своје улоге праћени музиком. 

Оперета је састављена наизмјенично од дијалога и пјевања, које је такође праћено музиком, а 

њен либрето има карактеристике лаке комедије. 

 

ОЧУЂЕЊЕ - (рус. остранение - онеобичавање, зачудност) означава поступак приказивања 

неког предмета или ситуације са необичне стране и у новим односима. Тако се нарушава 

„аутоматизам" перцепције, а предмет или ситуацију доживљавамо као да их „први пут 

видимо". Тако се предмет или ситуација могу приказати као да ономе ко их гледа нијесу 

познати, а то може бити гледиште дјетета, странца, психички поремећене особе, животиње 

умјесто човјека... Техника очуђења може бити извор и комике и хумора, јер представља 

„упад“ у уобичајени, „аутоматизовани“ начин гледања на ствари. 

 

ПАРАБОЛА - књижевнa врстa која помућу кратке, измишљене и алегоријске приче доноси 

углавном морално-дидактички садржај. Њена унутрашња структура je упоређивање некаквог 



19  

животног збивања с неком истином коју аутор жели конкретно да представи. Парабола се 

појављује и у стиху и у прози. За разлику од басне, која је садржајно везана за свакидашњи 

живот, парабола се креће у узвишеним моралним сферама. Најпознатија је тзв. библијска 

парабола о блудном сину и о сијачу и сјемену. Из римске је књ. позната дидактичка 

парабола, која упоређује однос између сенатора и грађанина у држави помоћу слике о 

желуцу и човјековим удовима. 

 

ПЈЕСНИЧКИ ЈЕЗИК - односно језик који се користи у књижевним текстовима, није врста 

стандардног језика, али је стандардни језик позадина за пјесништво, које намјерно нарушава 

норму. У неумјетничком и у умјетничком, пјесничком тексту порука се организује на 

различите начине, па се, у складу стим, и језик употребљава на различите начине. Основна 

функција језика у свакодневној употреби јесте што брже и једноставније преношење 

информације. Међутим, језик у књижевном тексту има потпуно другачију функцију; он не 

тежи једнозначној комуникацији и што бржем преношењу одређене информације, већ скреће 

пажњу на себе, на своју сопствену форму, дајући важностсвакој појединачној ријечи, али и 

знацима интерпункције. 

Начин на који је порука организована у умјетничком тексту пресудно утиче и на њено 

значење. Помоћу звука, ритма, метра, интонације и пауза ријечи се у лирици посебно 

наглашавају, а њихово значење се проширује. Ред ријечи у стиховном тексту такође је 

подређен посебним естетским и експресивним (изражајним) захтјевима и одступа од правила 

која прописује синтаксичка норма. 

Материјал за грађење стихова јесте говорни низ, који је прије стиха, то јест "уласка у пјесму" 

рашчлањен и уређен према граматичким правилима. Језик нам ставља на располагање 

ограничен број синтаксичких образаца, односно намеће правила по којима се ријечи могу 

повезати у реченице. Дакле, постоји ограничен број допуштених могућности комбиновања. 

Тим граматичким ограничењима прикључују се допунска, која намеће стиховна 

организација књижевног текста. 

Пјеснички језик је, дакле, језик књижевних умјетничких дјела. Главне одлике су му: 

• конкретност и сликовитост 
• емоционалност 
• симболичност 
• ритмичност 
• хармоничност и 

• фигуративност (преображај и ширина значења ријечи). 

У име љепоте и дубљег смисла дјела, понекад се одустаје од чистоте и правилности 

књижевног језика. 

Основни смисао језика у књижевном дјелу је да на конкретан и сликовит начин изрази 
чулни доживљај свијета и сва сложена духовна стања бића, као и његов однос према 
свијету. 

 

ПЛЕТЕНИЈЕ СЛОВЕС је посебан стил књижевноумјетничког изражавања, развијен у 

водећим дјелима средњовјековне књижевности (у црквеној поезији, житијима, похвалама, 

молитвама, словима). Аутори у примјени овог поступка нарочито воде рачуна о повезаности 

звучања и значења ријечи. 

 

ПОЕМА - је хибридна књижевна врста која се заснива на развијању неке фабуле (епско), али 

се мотиви повезују не само узрочно-посљедично већ и асоцијативно (лирско). Неодређеност 

термина (поема на грчком значи пјесничка творевина) дозвољава да се разнородне пјесничке 

творевине назову поемама. Ипак, највише таквих текстова настало је у епохи романтизма, 

чија поетика тежи укрштању књижевних родова и врста. 
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ПОЕТИКА - (грчки: пјесничко умијеће), термин којим се често означава теорија 

књижевности, или дио теорије књижевности (нпр. дио који изучава књижевне врсте); такође 

означава учење о пјесништву у појединим епохама (нпр. поетика хуманизма и ренесансе); 

поетиком се означавају пјеснички ставови и правила којима се руководи неки пјесник или 

пјесничка школа (нпр. поетика симболизма, поетика Данила Киша...). Поетика може бити 

експлицитна (изречена у облику научног дјела, студије или расправе) и имплицитна 

(садржана у самом књижевном дјелу, као дио књижевно гдјела, метапоетика). 

 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА - подразумијева постојање простора на коме се дјело изводи, 

глумаца и публике. Представа се не мора заснивати на тексту (балет) нити глумци увијек 

морају говорити задати текст (импровизација). 

 

ПОЈЕДИНОСТ - је црта неког карактера, истакнути детаљ у описивању, наглашена околност 

у неком догађају или обрт у некој ситуацији уз помоћ којег се постиже индивидуализација 

лика, пејзажа, друштвеног амбијента или пак динамичност радње. Класичне, а касније 

класицистичка поетика негирале су значај појединачногу књижевном стварању. Због тога је 

својевремено осуђивана Балзакова склоност детаљисању, а у Енглеској је реализам чак 

погрдно називан „детаљизмом". Данас се појединост (детаљ) посматра као неизбјежни 

медијум у којем се опште и типично конкретизују и отјеловљују у књижевном дјелу. 

 

ПОНАВЉАЊЕ - је основно својство поезије и стиховано рашчлањеног текста. Понављањем 

неке полазне ритмичке јединице (на примјер јамба или трохеја) добија се полустих; 

понављањем полустиха добија се стих; понављањем стиха настаје строфа; понављањем 

строфе настаје текст пјесме. Мјесто гдје се завршава једна ритмичка јединица и почиње 

друга назива се граница сегментовања, јер дијели стих на мање цјелине (стопу, полустих). 

Границе сегментовања служе за грађење стиха и пјесме, па се називају још и конструктивне 

границе. 

 

ПОСЛОВИЦА - је језгровито изречено запажање, прихваћено у традицији. У њој ријечи 

углавном имају пренесено значење, а најчешће се појављује у стиху или у ритмичкој прози. 

 

ПОЧЕТАК И КРАЈ ТЕКСТА - дјелују као оквири који одвајају свијет фикције од свијета 

стварности. Оквири представљају најистакнутија мјеста, такозвана композициона 

чворишта сваког књижевног текста. 

 

ПРИПОВИЈЕДАЊЕ У ПРВОМ ЛИЦУ (њемачки: Ich-Form) један је од најстаријих облика 

приповиједања. За разлику од свеобухватне перспективе епског приповједача, овдје је у 

питању ограничени видокруг неког од јунака приче. Приповиједање у првом лицу 

подразумијева повлачење ауторског "ја" иза приповједача који аутобиографски прича своју 

историју, или који извјештава о ономе у шта је био уплетен као учесник или као посматрач. 

Овај тип приповиједања има природан оквир и ток па зато појачава утисак присности и 

вјероватности. Међутим, приповједачева перспектива је ограничена и слабо покретљива, па 

се понекад у романе уводи више наративних "ја" који један о другом извјештавају.  

Посебан значај у оваквим приповједним формама има вријеме приповиједања и оно варира 

од сјећања на удаљено вријеме до догађаја блиских времену приповиједања. Могу се  

упоредо приказивати и сјећања и непосредно праћење актуелних збивања, као што могу 

постојати и комбиновати се перспективе различитих приповједача: од припростог до 

медитативног приповједача, приповједача са већом или мањом осјетљивошћу и способношћу 

опажања, перспектива дјетета и одраслог човјека, перспектива приповједача са више или 

мање знања о догађајима... 
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ПРИПОВИЈЕТКА (краћа прозна форма; приказује исјечак из живота човјека или друштва, 

откривајући суштинску проблематику неке појаве) 

 

ПРИПОВЈЕДАЧ - 1. Писац наративних прозних дела - новела, романа и приповетки; усмени 

казивач народних приповијетки. 

2. Лик који излаже радњу у цјелини: ich-Form, er-Form, становиште; глас који повремено 

објашњава и тумачи смисао збивања у неком епском дјелу, те на тај начин одређује 

перспективу у којој нам се догађаји представљају (тзв. "свезнајући" п. или "скривени" п.) или 

омогућује увид у унутрашњи свијет појединих јунака (говор приповједача, доживљени 

говор). Приповједач је, дакле, глас или лик чијим посредством нам се представља нека епска 

радња, и то посредство је у најстаријим наративним облицима (бајци, епу, новели, античком 

роману, барокном роману) строго одређено конвенцијом и по правилу дато у облику 

перспективе првог или трећег лица. У модернијим романима, међутим, нарочито то 

посредништво постаје и само предмет романескног обликовања. 

 

ПРОГРАМСКА ПЈЕСМА - најчешће рефлексивна лирска пјесма која представља манифест 

новог књижевног покрета, нове поетике или естетике стилског правца. Програмском пјесмом 

често се назива и дјело које својим садржајем и значењима оличава ауторски опус или у коме 

аутор имплицитно приказује гледишта на своје пјесништво, а најчешће и на стваралаштво 

уопште. 

 

ПРОТАГОНИСТ - је главни лик у драми, који истовремено има и највећу улогу. Директни и 

глави противник протагонисте зове се антагонист. Поред те двије основне функције 

драмских ликова, постоји и предмет сукоба, односно циљ који ликови настоје да остваре. То, 

наравно, не мора бити предмет у дословном смислу, већ неко добро, нека вриједност којој 

ликови стреме. Поред основних, постоје и споредне функције ликова, међу којима су 

најважније: помагач протагонисте, који поступа исправно и објективно; противник, лик који 

дјелује на страни антагонисте; лик који пресуђује о сукобу (у ранијим епохама то је најчешће 

бог или владар) и прималац вриједности за којом је трагао протагониста. 

У драми нема описа лица, јер се она налазе на сцени, пред гледаоцима, а одређује их њихов 

лични говор о себи и њихове акције. Изузетно се неки подаци о ликовима (изглед, године, 

одјећа...) могу наћи на почетку драмског текста, у списку лица, иако се у неким дјеловима 

драме могу јавити лирски елементи (када ликови исказују своја осјећања), или 

приповиједање (када ликови извјештавају о нечему што се збило), драмски текст суштински 

повезује драмска радња. 

Драма захтијева строгу економичност мотива. 
 

ПСИХОЛОШКА ДРАМА - Настала је из сазнања драмских стваралаца да су комад с тезом и 

идејна драма кратког вијека због драстичне везаности за актуелни тренутак, и из жеље да се 

створи таква драма која ће увијек бити актуелна. Пошто су људска осјећања увијек актуелна 

и блиска људима свих поднебља, драма је за предмет почела да узима осјећања и емотивна 

стања. Љубав, као најснажније осјећање, на првом је мјесту. Ово осјећање добар је повод да 

се уђе у односе човјека и жене, да се уђе у тајне женске душе. Гледалац је обузет 

преживљавањима јунака, њиховим душевним борбама, психолошким ломовима.  

Психолошка драма је прожета топлим лиризмом. Посебну умјетничку функцију имају паузе, 

акустички и визуелни елементи. Основни недостатак психолошке драме лежи у предугим 

монолозима. Основне одлике психолошке драме су: 

 

 Обраћа пажњу на психолошко уобличавање јунака, при чему занемарује радњу и 

њену динамику. 

 Радња је често развучена, трома и увијек се то догађа на рачун унутрашњих збивања 

јунака. Пажња гледалаца се строго усредсређује на друштвена превирања и 
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унутрашњу борбу јунака, чији су узроци у самоме њему, у расцјепу и несагласју 

унутар саме личности. 

 У настојању да дође до психолошких разрјешења, главни јунак често гласно 

размишља о друштвеним или личним проблемима, и то у виду дугих монолога, што 

доводи до удаљавања од радње и сцене. 

 

Из психолошке драме развила се и драма подсвјесног - надреалистичка драма (Тиресијине 
дојке од Гијома Аполинера) 

 

ПСИХОЛОШКИ РОМАН је, за разлику од многих типова романа акције, усредсређен на 

осјећајни свијет и унутрашњи живот главног јунака или неколико важнијих ликова. Често је 

због тога писан у првом лицу (Ich-Form). Радња је подређена унутрашњем проживљавању и 

душевним реакцијама јунака, са асоцијативним законима мишљења и сјећања. 

 

ПУБЛИЦИСТИКА - представља прозне саставе писане на једноставан и приступачан начин 

погодан, да поучи и забави широке слојеве читалаца. 

 

ПУТОПИС - књижевна врста у којој је опис путовања, предјела и земаља повод за шире 

умјетничко обликовање запажања, утисака и размишљања о ономе што путописца заокупља. 

Путопис може представљати допринос географији, етнографији, а, с друге стране, може 

приближавати есеју, па чак и роману у којем је фабула организована тако да прати путовање 

неког лика или групе ликова. 

 

РЕЖИСЕР - преображава текст у представу. Он допуњава драмски текст властитом визијом 

остварења драмског дјела на позорници, па је због тога и нека врста тумача драмског дјела. 

Различити режисери од истог драмског текста начиниће различите представе. Режисеров рад 

је посебан креативни чин, сличан писању драмског текста. 

 

РЕТАРДАЦИЈА - (епизоде, описи, дигресије) у дјелу успорава протицање наративног 

времена и доприноси пластичности и убједљивости приказаног свијета. Пошто се фабула 

заснива на узрочно-посљедичним везама, поступци и понашање ликова се због увјерљивости 

морају мотивисати, то јест оправдати или образложити. 

 

РЕТРОСПЕКЦИЈА - је наративна техника помоћу које се приказују прошла збивања, 

односно гради наративна прошлост. 

 

РИМА - је гласовно подударање на крају стихова или, рјеђе, на крају чланака у стиху. Према 

распореду стихова који се римују, рима може бити: парна, укрштена и обгрљена, а према 

броју слогова који се подударају - мушка (један слог), женска (два слога) средња или дјечја 

(подударају се три слога). 

 

РИТАМ - Као што се појаве понављају у природи, тако се у поезији понављају одређени 

елементи текста. Метричка схема тежи да у тачно одређеним размацима сијече говорни низ 

јер се на тај начин добија периодичност, која је основни чинилац ритма. 

 

РОМАН - (већа прозна форма у којој се приказује одређени предмет у својој цјеловитости; 

велики број ликова, догађаја, широки захват простора и времена) 

Роман је настао у антици, у епохи хеленизма, односно у александријском периоду. Прве 

романе су написали Апулеј (Златни магарац) и Петроније (Сатирикон). Роман је 

највјероватније настао удруживањем низа приповиједака, које су касније добиле карактер 

епизода. 
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Име је добио у 12. вијеку, од старофранцуске ријечи romanz, како се називало приповиједање 

античког или витешког садржаја у стиховима, управо зато што су та дјела била на новом, 

романском језику. Временом, назив romanzo је почео да означава свако широко 

приповиједање које приказује сложени и разноврсно рашчлањени свијет. Од тога времена 

посебно се развија витешки роман. Ти романи говоре о краљу Артуру, витезовима 

Округлог стола, Амадису Галском итд. Сервантесов роман Дон Кихот пародија је витешких 

романа и послије њега тај жанр нестаје. Потом настаје пикарски роман (17-18. вијек). 

Шпанског је поријекла и на хумористично-сатирични начин приказује живот пикара, 
односно луталице. До 17. вијека роман је близак епу, а затим се, са развитком штампе, окреће 

стварности у којој више нема митова и легенди. Ипак, у прерушеном виду у њему наставља 

да траје насљеђе древне традиције, такозвани архетипови, древни типови ликова и прича. 
Роман више нема свјетско-историјски значај, већ је у средишту пажње појединац. Дакле, он 

постаје казивање о приватном свијету појединца у реалнијем и интимнијем тону. Израз 

таквог става је сентиментални роман, који настаје у Енглеској; у енглеском језику се од тог 

времана роман назива новел и односи се на реалистичко приказивање друштвеног живота. У 

19. вијеку, у оквиру реализма, почиње нагли и интензивни развој романа. У 20. вијеку 

покушај да се открије скривени свијет појединца доводи до појаве романа тока свијести. 
Роман 20. вијека изразито је хибридни жанр, често је жанровски неухватљив и успјешно се 

користи искуствима других жанрова, па чак и оних ванлитерарних, иако се повремено говори 
чак и о смрти романа, иако је често на "ивици жанра“, роман и даље доминира међу 

књижевним облицима. 

 

РОМАН У СТИХОВИМА - представља спајање лирског и епског принципа кроз преплитање 

сижеа и стихованог говора. По правилу прожет пјесниковим личним доживљајима и 

ставовима, коју форма стиха појачава, нарочито је одговарао романтичким пјесницима и 

времену у коме је роман дефинитивно заузео мјесто епа. Најизразитији примјер је Евгеније 
Оњегин, којег је и сам аутор називао романом у стиховима. Без обзира на то што се угледао 

на Бајронова дјела Дон Жуан и Чајлд Харолд, Пушкин је и у оквиру ове форме остао изузетан 

и непоновљив, што потврђује став познатог представника руске формалистичке теорије, 

Бориса Ејхенбаума: „Упивши у себе све пјесничке традиције 18. вијека Пушкин је створио 

висок канон, класичан у својој уравнотежености и привидној лакоћи. Он није имао и није ни 

могао имати сљедбенике, јер умјетност не може живјети по канону." Евгеније Оњегин је 

припремио пишчев прелазак на прозу, иако је у питању својеврсни „албум лирике“, ту је и 

почетак сижејних конструкција које више немају потребу за стихом. 

 

РОМАН-ЕСЕЈ - савремени тип романа. У роману такве структуре радња је повучена у други 

план. Лик или група ликова налазе се у специфичним животним околностима у којима се 

продубљено, на есејистички начин, размишља о важним егзистенцијалним питањима, 

дилемама, недоумицама, о феноменима, појавама и гледиштима. Размишљања ликова су 

занимљива, оригинална, уланчана и композиционо организована најчешће као асоцијативни 

слијед, чиме се у битној мјери сугерише природни ток мисли. 

 

РОМАНЕСКНО ВИШЕГЛАСЈЕ (полифоничност) у првом реду се заснива на 

асоцијативности, сликовитости и слојевитости књижевног језика. Такође, вишегласност 

осјећања, мисаона и морална сложеност човјека нуде више могућности разумијевања. 

Полифоничност се постиже и композиционом структуром и помјерањем ауторовог 

становишта од једног лика до другог, оркестрацијом гласова прошлости и садашњости, 

супротстављањем тема и идеја. 

 

РОМАНСА - води поријекло из Шпаније. Настајала је на народном, шпанском језику, који се 

називао ел романце. У романси преовладавају љубавне теме, ведра осјећања, а догађај се 

динамично описује, што је често праћено и убрзаним ритмом. 
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САГА - представља прозно предање о животу појединих јунака и заправо је продужетак 

предања о прецима. Држе се углавном реалистичног начина изношења биографие јунака, али 

има и сага са легендарним и чудесним догађајима. 

 

САТИРА - књижевни облик у којем се критички исмијава појединац, група, држава или 

власт. Често се користи као средство политичке борбе. "Сатира разобличава друштвене 

недостатке, политичке страсти, људске себичности, непромишљености, мане и глупости, а 

својим подсмијехом на подругљив и духовит начин критикује, опомиње и кажњава. Док 

хумористички смијех својом ведрином забавља, ослобађа и растерећује, сатирички смијех 

својом јеткошћу и горчином ангажује, покреће и обавезује. Техника комичног 

преувеличавања и употреба карикатуре, хиперболе и гротеске, најмоћније је умјетничко 

средство сатиричара. Потребно је неку деформисану друштвену појаву, менталну и моралну 

изобличеност, пренагласити до те мјере да она постане очигледна свима. За изражавање своје 

критичке визије свијета сатиричар се користи и најпогоднијим умјетничким средствима 

непосредног (инвектива) или пренесеног значења (алузија, инсинуација, алегорија, иронија, 

еуфемизам, персифлажа, сарказам, парадокс и пародија). 

 

СЕНТЕНЦИЈА - кратка, сажета изрека која садржи неку општу мисао или моралну истину 

која се може примијенити на различите садржаје у животу. 

 

СИЖЕ - је начин на који су елементи фабуле изложени у тексту и обухвата како динамичке 

тако и статичке мотиве. Сиже је особен и јединствен начин организације и постојања 

одређеног књижевног текста. Фабулу читалац сазнаје преко сижеа, као умјетнички 

организованог распореда догађаја. 

 

СИНЕСТЕЗИЈА у психологији означава саосјет, односно појаву да дражење једног чула 

изазива осјет другог. Примјер је снажан притисак на затворене очи, чиме се може изазвати 

доживљај свјетлости. 

У књижевности синестезија представља метафорично замјењивање појмова у којем долази 

до стапања двију или више чулних области, при чему се ријечи које означавају осјете једног 

чула примјењују на друго чуло. Примјери: топле и хладне боје, свијетли и тамни тонови, 

ледени глас, топли шапат, горакживот, слатки снови... 

 

СИНХРОНИЈА је истовременост посматрања проблема или појаве у једном временском 

пресјеку, без обзира на историјски развој њиме изазване промјене.  

 

СКАЗ је посебна приповједна стилизација - приповједач, у облику монолога посебног 

причаоца (наратора), стилизује причање као непосредну импровизацију причаоца пред 

фиктивним слушаоцем. 

Овакво приповиједање посједује већу драмску напетост, јер долази "изнутра". На тај начин 

осјећања се изражавају, а не описују, па могућа објашњења уступају мјесто посредним 

наговјештајима, којима тек читаочев доживљај даје коначну форму. 

 

СЛОБОДНИ СТИХ - стих који се слабљењем метричких веза супротставља традиционалном 

("везаном", "метричком") стиху, назива се слободни стих. Слободни стих ипак није 

ослобођен од сваке технике организовања ритма. Као елементи ритма често се намећу 

интонационе јединице и понављања. 

У пјесми је њен стих, или особени ритам, ако је у питању пјесма у прози, специфичан начин 

преношења информације. Због тога се у пјесми не могу раздвајати њена форма и њен 

садржај. Једну обичну информацју можемо у обичном језику рећи на много различитих 

начина, али информација коју преноси пјесма може се изрећи само на тај један и јединствени 
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начин. Свака пјесма је тренутак епифаније (откровења), тренутак када су пјеснику неки 

призор или нека мисао открили одређени дубоки смисао свијета и човјека. Због тога се и оно 

што је речено помјера из свакодневног у симболички контекст. Један од начина којима се 

читалац усмјерава да заузме поетски однос према ријечима представљају привидне 

противурјечности у пјесми. 

Пошто лирска пјесма не преноси информацију у свакодневном смислу ријечи, одреднице 

времена и простора имају другачија (симболичка) значења. Лирска пјесма изазива осјећај да 

нам се обраћа говорник који стоји пред нарочитим призором (медитативна персона). 

Читајући лирску пјесму, очекујемо јединственост и цјеловитост онога што се њоме изриче. 

Читалац настоји да открије коначно значење, а особеност пјесме је управо у замрачивању, 
односно у томе да не говори јасно и прецизно. Лирски исказ оставља бројне празнине и 

недоречености, које читалац испуњава смислом и значењима. 

 

СОЛИЛОКВИЈ је говор са самим собом, врста монолога која подразумијева одсуство других 

лица и представља исказивање скривених мисли и осјећања. Од унутрашњег монолога се 

разликује логичком и граматичком сређеношћу мисли и осјећања. 

 

СПЛИН - водеће осјећање и доживљај модерног човјека. У питању је доживљај безнађа, 

досаде, тјескобе, усамљености јединке у дехуманизованим и технологизованим градским 

срединама, као и губљење потребе за религијом и одбацивање традиционалних моралних 

система. Бодлерова поезија промовише осјећај сплина. 

 

СПОЉАШЊИ ПРИСТУП књижевном дјелу заснива се на разматрању оних елемената који су 

ван самог дјела, али су мање или више у вези са његовим настанком и значењем. У односу на 

свијет дјела, спољашњи елементи су биографија писца, историјске околности, сазнања 

посебних наука (психологије, социологије, филозофије) која се могу довести у везу са 

смислом и значењем дјела. Жеље и намјере писца (које се у теорији књижевности називају 

интенција) такође су ванлитерарни феномен. Најзначајнија дјела свјетске књижевности због 

слојевитости значења, по правилу, привлаче и истраживаче који слиједе унутрашњи, али и 

оне који слиједе спољашњи приступ дјелу. 

 

СТОПА - је састављена од одређеног броја наглашених и ненаглашених слогова који су 

распоређени по тачно утврђеном обрасцу. На примјер, један наглашени и један ненаглашени 

слог чине стопу која се зове трохеј, а један ненаглашени и један наглашени слог чине јамб. 
У нашој версификацији, поред распореда наглашених и ненаглашених слогова, важну улогу 

играју и акценатске цјелине, као и границе између њих. Акценатску цјелину чини свака 

ријеч или група ријечи која има један акценат, на примјер: сестра, знаш ли, жао ми је. 

Одређени ритмички образац настаје комбинацијом двосложних, тросложних и вишесложних 

акценатских цјелина. 

 

СТРУКТУРА - је цјелина састављена од дјелова који само у тој цјелини имају одређено 

значење, и међу којима се успостављају односи мање или веће зависности. У књижевној 

структури можемо разликовати неколико слојева: слој звучања, слој значења, слој 
аспеката и слој приказаног свијета. На узајамном прожимању и преплитању слојева 

настају сложена значења књижевног текста. Аспект или тачка гледишта јесте мјесто са 

којег се нешто (предмет, збивање, лик, простор, природа) пос- матра, слуша или на неки 

други начин опажа и доживљава у оквиру фиктивне стварности. При том се предмет 

посматрања у књижевном тексту не може приказати са онолико различитих аспеката са 

колико га ми опажамо у стварности. Са одређеног аспекта могу се приказати само контуре 

или једна страна посматраног предмета; оно што недостаје спада у "мјеста неодређености" 
која сам читалац попуњава на основу свог знања, искуства и сензибилитета. 
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СУВИШАН ЧОВЈЕК (рус. - лишний человек), тип књижевног јунака својствен руској прози 
XIX вијека. Сувишан човјек, какав се јавља у дјелима руских писаца М. Ј. Љермонтова, И. 

Гончарова и И. Тургењева, представља особену личност која се по својим спољашњим и 

унутрашњим карактеристикама издваја из средине у којој живи. Племићка титула или 

поријекло из виших друштвених слојева, као и велики материјални иметак, сувишног човјека 
дистанцира од других друштвених слојева, док га образовање и другачији ставови отуђују од 

класе којој припада. Сувишан човјек је друштвено неприлагођен и незаинтересован за 

проблеме свог окружења, али га истовремено прожима свијест о потреби ангажовања и 

промјени свијета. Неке од његових најупечатљивијих одлика су незадовољство, неодлучност, 

скептицизам, резигнација3, меланхолија4 и сл. Он је истовремено побуњеник, enfant 

terrible5, носилац „свјетског бола" и „болести вијека" (Weltschmerz). Претечом сувишног 
човјека сматра се бајроновски јунак, назван по јунаку Бајроновог Чајлда Харолда (1812- 1818) 

од кога преузима неке одлике, као што су конфликтна осјећања, самокритичност, склоност 

интроспекцији, особењаштво, амбивалентан однос према женама, презир према друштвеним 

институцијама и нормама итд., док се у оквирима руске књижевности као непосредни узор 

узима главни јунак Пушкиновог дјела Евгеније Оњегин. 
 

СУМАТРАИЗАМ - је поетски, филозофски и животни став који је Милош Црњански 

прокламовао у свом пјесничком манифесту Објашњење Суматре 1920. године. 

Суматраизам Црњанског има више обиљежја: 

1. То је занос покренут космичким ширинама и даљинама 
2. То је синтеза космизма6 и космополитизма7; са њим долази свеопшта повезаност 

ствари појава и бића; отуда и "лук" који повезује блиско и далеко, људско и предметно, 

дух и материју, визију слутње, сањарије и заноса. 

3. Чежња за недокучивим, далеким и чистим просторима који нуде тишину, мир, 

спокојство и заборав постојеће стварности. 

4. Деперсонализација8 бића у простору - макрокосмос (свијет) посједује биће које је 

микрокосмос, биће се у њему "раствара", етеризује тако да свуда, у свему и изнад свега 

бива присутно (као у поеми "Стражилово") 

5. Ништа не зависи само од нас, а на "нашу форму утичу форме космичких облика". 

Поетику суматраизма Црњански ће пренијети из "Суматре" и на његову прозу  

"Дневник о Чарнојевићу", а потом и на роман "Сеобе". 

 

СЦЕНАРИО - је некад означавао кратак садржај радње, са подацима о мјесту догађања и 

посебним сценским ефектима. Под сценаријом се, дакле, подразумијева свако дјело којим се 

"поставља на сцену“ неко збивање, са објашњењима која се односе на мјесто збивања, 

кретање и дијалоге глумаца. У 20. вијеку сажети опис сценарија назива се синопсис. Сажети 

опис радње у опери назива се либрето. 
 

СЦЕНОГРАФИЈА - је умијеће опремања простора у којем се одвија драма. Важан елеменат 

представе  представљају  и  костими  глумаца,  реквизити,  расвјета,  понекад  и  музика,  која 

допуњава или прати збивања на сцени. 

 
3 Резигнација означава људски став или расположење предаје из осјећаја безнађа, скрушеност, преданост вољи божјој, 
помирење са судбином, тј. са оним што је неизбјежно, приправност на све 
4 сјета, сјетност, туга, снужденост,потиштеност; врста душевног обољења код кога преовлађује мучно и потиштено 
расположење 
5 фр. немогуће дијете, означава тип јунака карактеристичног за европски романтизам. Е.т. је издвојен из друштва, презире 
конвенције понашања и склон је свакојаким испадима. 
6 Космизам: свемир и појаве у њему као тема у умјетности 
7 

Космополитизам: схватање по коме умјесто појединих нација и народа треба да постоји свеопшта заједница 
као заједничка отаџбина народа. Грађанство свијета. 
8 Десперсонализација - губљење личних особина 
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СЦЕНСКА КОМПОЗИЦИЈА произилази из потребе драмског писца да прави комад за 

позориште, односно језички материјал и лица преноси у конкретан простор, имајући у виду 

гледаоце којима је то намијењено. Текст се зато састоји и из "приповједачких" дјелова, какви 

су упуте о декору, гестовима, мимици. Када драмски писац осмишљава сценску обраду, он 

увијек има на уму савремене, посебно техничке могућности сценске поставке. 

Када се прави сценска композиција, увијек се има у виду и психологија гледаоца, могућности 

његове пажње, задржавање пажње, брига о утиску, кочење или убрзавање радње како би се 

тај утисак појачао или усмјерио. Томе служе и паузе међу чиновима. 

Позоришна представа је свака радња коју глумци изводе пред гледаоцима, тумачећи 

личности које нијесу истовјетне са њиховим истинским личностима. 

 

ТАЧКА ГЛЕДИШТА - у теорији романа представља став, положај и функцију оног лица од 

кога потиче нарација. Свијет прозног текста сачињен је од приказа који се језичким 

средствима могу постићи са различитих тачака гледишта, са своје или туђе (преузете) тачке 

гледишта - спољашње или унутрашње у односу на оно што се приказује. Њима се у тексту 

служе и аутор и наратор, и ликови дјела. 

(То можеш уочити и у свакодневној комуникацији, на примјеру ријечи којима ти се родитељ 

обраћа: "Је ли ти мама/тата рекла/рекао да то не радиш." Јасно је да твоји родитељи сами 

себе не зову "мама"/"тата" већ преузимају твоју тачку гледишта.) 

 

ТЕМА - је оно о чему се у тексту говори, прича, пјева. Под темом се у књижевности 

подразумијева основни предмет, идеја или мисао која повезује значења различитих 

елемената дјела у јединствену цјелину. Често је тема дјела садржана у наслову или је с њим 

најдиректније повезана. 

 

ТЕОРИЈА О СОКОЛУ - настала је на основу једне Бокачове приповијетке. Њемачки 

књижевник Паул Хајзе развио је теорију по којој свака добра новела мора имати свог 

"сокола", односно такав мотив који се својом изразитошћу утискује у памћење и око кога се 

групишу сва збивања, преокрети и поента. 

 

ТРАГЕДИЈА - драмска врста у стиховима која се развила у Старој Грчкој, а највећи процват 

је доживјела у 5. вијеку п.н.е. По Аристотеловом мишљењу настала је из обреда посвећених 

богу Дионису на тај начин што се хоровођа одвојио од хора, почео говорити самосталне 

стихове и водити разговор са хором. 

Оснивач трагедије је Теспис, а највећи грчки трагичари су Есхил, Софокле и Еурипид. 

Назив трагедија потиче од грчких ријечи трáгос (јарац) и ōдé (пјесма), а до њега је дошло 

вјероватно због тога што су у најстарије вријеме чланови хора били заогрнути јарчјом 
кожом, представљајући тако митске пратиоце бога Диониса. 

Старогрчка трагедија је имала обредни смисао. Тематика јој је узета из митова, а у извођењу 

хор има важну улогу. Изводили су је посебно одјевени глумци који су носили маске. 

Дијалози су се у трагедији рецитовали, а пјесме су се пјевале уз плес и музичку пратњу коју 

је компоновао сам пјесник. Временом је трагедија губила обредни смисао и мијењала се. 

Опште карактеристике трагедије су: 

- трагични јунак 
- трагична кривица 

- трагични завршетак и 

- узвишени стил. 

Трагични јунак је жртва своје несрећне судбине. Сукобљава се с другим карактерима или 

околином због неких идеала, због сопствене племенитости итд. 

Његова трагична кривица није намјерна грешка или кршење закона, него резултат 

судбинске заблуде, неспоразума и сл. 



28  

Трагични завршетак је коначна цијена коју јунак плаћа. Његова жртва је највећа жртва коју 

човјек може дати - властити живот. 

Узвишеним стилом назива се такав избор језичких средстава у којима преовлађују елементи 

свечаног, достојанственог говора. 

 

ТРИ ДРАМСКА ЈЕДИНСТВА - времена, мјеста и радње - ипак представљају само идеалан 

захтјев којем драмски текст не мора по сваку цијену удовољавати. Само јединство радње 

представља стожер око којег се драмски текст организује и развија. 

На основу јединства радње - што значи да се радња развија континуирано, без епизода и 

дигресија - остварују се сљедеће етапе драмске радње: 
експозиција (увод у радњу која нас упознаје са почетном драмском ситуацијом), 

заплет (ситуација у којој долази до сукоба карактера или идејних ставова, први 

динамички мотив, "камен бачен у језеро"), 

кулминација (тренутак када напетост порасте до нужне потребе да се на неки начин 

разријеши, а не наслућује се који ће принцип побиједити), 

перипетија (преокрет у којем се чини да ће се ситуација преокренути: у комедији 

несрећно, а у трагедији срећно) и 

расплет (када се покаже разрјешење свих супротности). 

 

Драмски текст, међутим, не мора имати све етапе драмске радње, нити су оне међу собом 

увијек строго и јасно раздијељене. Ипак, чинови у драми (три или пет чинова) најчешће 

слиједе поменуте етапе драмске радње. 

 

Форма драмског текста је таква да он може да се појави као дјело за читање и као представа. 

Према томе, драмски текст подразумијева два типа текста: књижевни и сценски. Њих 

одликују различити стилски поступци и различите функције тих поступака.  

Текст драме састоји се од ријечи изложених у низу (сукцесивно), а позоришна представа, 

поред ријечи изложених у низу, сачињена је још и од сценских феномена (визуелних, 

звучних и других) који се одвијају истовремено (симултано). 

 

УКЛЕТИ ПЈЕСНИК је пјесник који не жели да припада друштву или је отворено против 

њега. Живот на рубу девијантног често узрокује рану смрт, као типични биографски детаљ 

везан за уклетог пјесника. Први уклети пјесник у свјетској књижевности био је Франсоа 

Вијон, пјесник касног средњег вијека, потом су то били неки пјесници романтизма, а 

најизразитији представници су Шарл Бодлер, Артур Рембо и Пол Верлен, који је и написао 

дјело Уклети пјесници 1884. године. 

 

УМЈЕТНОСТ - особени модел стварности. Откад постоји, човјек има потребу да се 

умјетнички изражава. Једну исту емоцију можемо изразити на различите начине користећи 

различите умјетничке језике, то јест изражајна средства и правила комбиновања: тон, покрет 

тијела, боју, линију и облик или пак ријеч. Изражајна средства помоћу којих се моделује 

(гради) особена, умјетничка стварност комбинују се по правилима дате  умјетности, 

ступајући у међусобне односе и формирајући при том умјетничку структуру: музичку, 

ликовну, вајарску, архитектонску или књижевну, у којој влада одређени поредак, то јест 

хијерархија. Заједничким именом умјетност обухватамо: књижевност, музику, сликарство, 

вајарство, архитектуру, балет, филм. 

 

УНИВЕРЗАЛНА АНАЛОГИЈА представља мистичко тумачење синестезије којом се укида 

граница између чула. Према Бодлеровом тумачењу, свијет је сложена, недјељива цјелина 

коју човјек не види јер је доживљава посредством раздвојених чула. Снагом имагинације 

човјек је у стању да све те доживљаје уједини и оствари сагласје чулних утисака. Такав 
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синтетички облик спознаје могућ је само у оквиру умјетности, филозофије, математике и 

религије. У поезији, ослобађању тамних садржаја доприноси магија језика. 

 

УНУТРАШЊИ МОНОЛОГ је умјетнички поступак изражавања процеса љјудске свијести у 

којима мисли и осјећања немају логичку, хронолошку и граматичку сређеност. Мисли, дакле, 

нијесу рационално артикулисане и логички повезане већ се ређају у слободним 

асоцијацијама. Казивање је у првом лицу, односно настоји се постићи потпуна истовјетност 

приповједача и карактера. 

 

УНУТРАШЊИ ПРИСТУП књижевном дјелу заснива се на разматрању свих елемената унутар 

самог дјела који одређују његово умјетничко дејство, смисао и значење (језик, стил, тема, 

карактери, мотивација, радња) као и њихове специфичне односе. 

 

УТИЛИТАРИЗАМ - је етичка, правна, социјална, економска и психолошка теорија, која у 

понашању људи као врхунску вредност истиче владавину принципа корисности, а не 

заштиту неке више моралне или неке друге врлине или вриједности. У популарном говору 

односи се на друштвену праксу максимизације производње добара и развоја потрошачког 

друштва и психологије, без обзира на посљедице по психофизичко здравље становништва 

или еколошку средину. Када се говори о понашању појединца, оно је утилитаристичко када 

је манипулативно и окренуто само сопственом задовољству на штету других. 

 

ФАБУЛА - је узрочно-посљедични низ догађаја и обухвата само динамичке мотиве. Не 

морају сва књижевна дјела имати фабулу. Ако се у тексту не описују никакви догађаји, ако  

се мотиви повезују асоцијативно или по начелима логичког мишљења, онда текст припада 

нефабуларним књижевним врстама, какве су нпр. лирска пјесма или есеј. 

 

ФАРСА - је подврста комедије интриге у којој су ликови јако карикирани а заплет се гради на 

неспоразуму. 

 

ФЕЉТОН И РЕПОРТАЖА - су прозне новинарске врсте које на жив и популаран начин 

обрађују разна питања, посебно она која су од општег друштвеног значаја. Репортажа 

извјештава о неком доживљају или догађају, друштвеној или природној појави у којој аутор 

излаже властити поглед користећи своја искуства и утиске, приближавајући се умјетничком 

начину излагања. 

 

ФИКЦИЈА - измишљање чији је циљ да се нестварно представи као стварно. У овом смислу 

фикција је основа многих литерарних дјела. 

 

ФИЛМСКИ СЦЕНАРИО - је посебно драмско дјело које упућује на стварање филма, који 

мора да покрене примјену читавог низа различитих језика. Филмски синопсис представља 

опис радње без дијалога. 

Филмски сценарио полази од дефинисања основне радње у којој се утврђује њена тема и 

општи ток. Подлога за филмски сценарио може бити оригинална замисао или неко књижевно 

дјело. Након тога слиједи обрада, која се односи на дефинисање свих видљивих елемената и 

збивања кроз које је организована радња филма. Сви ти елементи подијељени су у широке 

сцене, одређене амбијентом у којем се снимају. Затим на ред долази драматизација, која 

садржи појединости о кретању глумаца и камере, као и све визуелне и звучне детаље. Када је 

филм снимљен, монтажа подразумијева много резова и измјена у односу на оригинални 

сценарио. 

На крају се оно што се види и оно што се чује спаја са дијалозима, представљеним директно 

у драмској форми. Када су у питању филмови велике умјетничке вриједности, обично се 

објављује (уз неопходне фотографије) финални сценарио, који је сличан неком позоришном 
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тексту, садржи све дијалоге и опширне дидаскалије које пружају основне податке о 

амбијенту, радњи, кретању ликова и камере. 

Методи сценарија су различити, везани за различите технике режије, различите начине 

организовања филмске продукције. Често је рад на сценарију тимски, односно представља 

рад више особа (а почива на сарадњи писаца и редитеља). 

Снимању филма претходи израда књиге снимања - у којојје извршено кадрирање, односно - 

детаљно је обрађен начин и техника снимања. 

 

ФОКАЛИЗАЦИЈА - је термин који дефинише однос аутора према нарацији у тексту. Сам 

термин сковао је Жерар Жене. Фокализација је покушај да се избегне двосмисленост појма 

"тачка гледишта" и тиме из наративне перспективе одстране непожељне конотације. Постоје 

три врсте фокализације: прва, нулта фокализација, или не-фокусирана прича, односи се на 

свезнајућег приповедача, који у односу на догађаје и ликове приче може заузети унутарњу 

или спољњу тачку гледишта. У другој врсти, унутарњој локализацији, приповедач зна оно 

што зна и лик. Трећи тип је спољашња фокализација, у којој приповедач описује ликове као 

да их проматра споља, и не меша се у њихов унутарњи живот. 

 

ФРАГМЕНТАРНОСТ - fragmentum (лат.) = одломак, остатак; једнаје од водећих особина 

књижевности 20 вијека. Намјерна парцијализација приказа стварности знак је њене 

безграничне сложености. Различите форме овоg поступка сусрећу се у дјелима Крлеже, 

Црњанског и Андрића. 

 

ФУТУРИЗАМ - одбацује све традиционалне умјетничке форме и тражи нови језик, који би 

одговарао времену „будућности" обиљеженом машинама и ритмом индустријске 

производње. Футуризам се развија у Италији и Русији између 1909. и 1924. године. 

Одушевљени техником и механизацијом, италијански футуристи величају чак и рат, 

милитаристичка и националистичка обиљежја и у једном тренутку се везују за покрет 

фашизма. 

Највеће умјетничке домете у књижевности донио је руски футуризам (кубофутуризам) и то 

револуцијом у језику која се огледа у новој семантици и лексици и ослобађању и промјени 

стиха и строфе. 

 

ХАГИОГРАФИЈА - најпознатији књижевни облик средњовјековне европске књижевности. 

Хагиографије су приказивале животе светаца и имале су свештени карактер. То је 

подразумијевало религиозну интерпретацију свијета. 

Узор су представљала библијска јеванђеља, а писци су врло често опонашали принципе 

Христове биографије, тежећи алегоричности и вишезначности. 

Хагиографије спадају у епику, али је њихов китњаст и реторички стил често мјешавина 

епског и поетског и то зато што се у оквиру њих налазе и химне свецу. 

Пошто су биле намијењене широј читалачкој публици, каткад су попримале облик 

романсираних биографија са елементима легенде и фантастике. Најпознатије српске 

хагиографије су: Панонске легенде (говоре о животу Ћирила и Методија), Живот Петра 
Коришког, Житије ђорђа Кратовског. 

 
ХАМЛЕТОВШТИНА  -  је  неактивност,  неспособност  да  се  изврши  чин  који  не  би  био 

„савршено по савести”. Зато се и Хамлет, драма о „хамлетовштини”, не би могла третирати 

као „драма о човеку неспособном за акцију”, већ као драма о меланхоличном и дивном 

сањару  који   се,   први   пут   у  судару  са  грубим  и   неправедним  светом,   растужио   над 

„разглобљеношћу света”, и који тражи начина да тај и такав свет, у складу са својом  

савешћу, поправи. Хамлетов трагизам и његову природу најбоље је описао пе- сник Гете 

упоредивши Хамлета са скупоценом вазом у коју је, уместо нежног цвећа, посађен храст, 

корен храста се развија и  слаба ваза пуца,  разбија се.  У  овој песничкој  фигурацији великог 



31  

Гетеа управо је садржана једна проста констатација на којој се гради цело дело, а то је: 

несагласност између особина Хамлетове душе и постављеног му задатка, односно између 

унутрашње сензибилности и грубости спољашњег света, којој се Хамлет није могао 

прилагодити. 

 

ХЕКСАМЕТАР - Стих од шест метричких јединица - стопа. Најпознатији је дактилски 

хексаметар (versus heroicus) који се састоји од шест дактила. Хомерови спјевови су испјевани 

у хексаметрима. 

 

ХЕРМЕТИЗАМ - религиозно-мистички покрет настао у Грчкој у 3. вијеку нове ере, а његова 

основа су астролошки, алхемијски и магијски списи, који се приписују Хермесу 

Трисмегостосу, митском оснивачу хемије. Ово учење постаје основа окултних и мистичких 

друштава, чија су се учења косила с црквеним (езотерична учења, кабала; братства масона, 

розенкројцера... Крајем 19. вијека настаје окултни ред Златна зора, који спаја учења масона и 

розенкројцера). 

 

ХЕРМЕТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ - ниска комуникативност дјела која настаје због напуштања 

логичких веза међу реченицама, загонетних језичких комбинација и густог преплитања 

метафора и симбола, све до одбацивања граматичке коректности и уобичајеног реда 

реченице. Херметизам је једно од својстава модерне књижевности, а нарочито долази до 

израза у лирици парнасоваца, декадената и симболиста (Рембо, Маларме, Пол Валери...). 

Писац понекад свјесно смањује комуникативност свог дјела или потпуно препушта читаоцу 

одлуку о томе како ће декодирати књижевни текст (репродукција, субјективна 

конкретизација). Иако јој се не смије приписивати апсолутно значење једна од моћних 

конвенција лирске пјесме односи се управо на херметичне, минималне пјесме, 

малармеовског типа, које се, по правилу, читају као пјесме о поезији. Међутим, свака пјесма, 

а посебно пјесме Стефана Малармеа, имају више значењских слојева. Посебан проблем јавља 

се и због тога што ниједну његову пјесму није могуће тумачити биографски. 

 

ХОРИЗОНТ ОЧЕКИВАЊА - представља спремност читаоца на одређене књижевне 

поступке. Тако нови текст у читаоцу буди сјећање из претходног хоризонта очекивања, који 

се онда коригује, мијења и репродукује. Теоретичари истичу да је Дон Кихот примјер како је 

аутор искористио хоризонт очекивања ондашњих читалаца, а онда га до краја проширио. 

 

ХРОНОТОП - означава начин на који се у дјелу обиљежја времена откривају у простору, а 

простор се мјери и осмишљава временом. Тај феномен објаснио је и у теорију књижевности 

увео Михаил Бахтин. Хронотоп одређује сиже, јер у њему започињу и разрјешавају се 

заплети. На хронотопу се заснива и умјетничко јединство књижевног дјела. У роману може 

постојати више хронотопа, али је само један кључни. У Дон Кихоту то је хронотоп пута и 

путовања. Хронотоп путовања је активно дјеловао на ликове Дон Кихота и Санча Пансе и 

промијенио их је. Њихови ликови на почетку и на крају романа нијесу исти, након пређеног 

пута показују промјену и сазријевање. Витешки романи, иако се заснивају на хронотопу 

путовања, не познају такву врсту промјене, јер њихови јунаци не подлијежу дјеловању 

хронотопа и остају непромијењени. Због такве активне улоге хронотопа, као и сижејне 

организације која је тиме условљена, Дон Кихот се сматра првим модерним романом у 

историји свјетске књижевности. 

 

ЦЕЗУРА је пауза која раздваја стих на два полустиха, а некада и на три дијела. 

 

ER-FORMA - приповиједања је приповиједање у трећем лицу. Приповједач у трећем лицу је 

свезнајући, па тако од њега можемо сазнати и најпрефињеније детаље и нијансе у 

осјећањима, међусобним односима јунака, скривеним намјерама, сновима… Овакав вид 
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приповиједања омогућава сагледавање догађаја и јунака из више различитих перспектива и 

пружа свеобухватнију слику свијета дјела. Али то није увијек подразумевајуће и обавезно. И 

приповједач у трећем лицу може заузети објективан став и свједочити само о видљивим 

манифестацијама (искључујући унутрашњу перспективу јунака), па нам опет остаје дијалог 

између јунака као извор подробнијих информација о њиховом унутрашњем свијету. Понекад 

приповједач у трећем лицу уводи још једног приповједача (неког од јунака књижевног дјела) 

који сведочи о догађајима и тако добија улогу преносиоца туђе приче (као у приповијеци 

„Први пут с оцем на јутрење“). Иако за оваквог приповједача често кажемо да је објективан 

тиме се не искључује његова пристрасност. Он може износити властите ставове, коментаре о 

догађајима и поступцима јунака, може бити ироничан и критички настојен. 

 

ICH-FORMA - приповиједања је приповиједање у првом лицу. Тада је приповједач или 

главни јунак или учесник у догађајима о којима приповиједа, или преноси оно што је о 

догађају чуо од другог. Овакво приповедање ствара утисак аутентичности приче и 

успоставља непосредну комуникацију између читаоца и наратора. Приповједач у оваквом 

типу приповиједања није свезнајући јер се природно ограничава само на виђење стварности 

из једне (своје сопствене) перспективе. Тада приповједач не може свједочити о ономе што 

сам није видео, чуо, осјетио, а то се односи на мисли, стања, осјећања осталих ликова у 

књижевном дјелу. Ich приповједач не може нас извијестити о догађајима у којима није 

учесвовао или им присуствовао, осим ако о томе не говоре други ликови у дијалогу. Зато 

оваквог приповједача често називамо непоузданим. 

 

IN MEDIAS RES - лат. - У средиште ствари - начело више одговара драмској него епској 

композицији. Пошто су хеленски пјесници у својим дјелима обрађивали увијек исте, добро 

познате митове, Хомер и трагичари су могли да напусте хронолошки редосљед излагања и да 

своја дјела не оптерећују дугим информацијама и уводима. У Илијади, одмах након 

инвокације, пјесник нас уводи у само средиште радње. 
 
 

Приредио: 

Проф. С.Ф. 
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