
СТИЛСКЕ ФИГУРЕ 
 
Фигура је латинска ријеч која у поетици означава представу слике створене ријечима, сликовит 
израз, израз у слици. 
Пјеснички језик је преображен свакодневни језик којим се ствара чудесна грађевина – књижевно 
умјетничко дјело. Пјеснички језик је, дакле, и средство за спопразумијевање и средство од кога се 
гради умјетнички производ, који истовремено говори и нашим чулима, и машти и осјећањима. Он 
дјелује на цијелог човјека, на све његове духовне способности. 
Сликовитост и емотивност књижевник постиже на тај начин што му је језик пун стилских фигура. Оне 
нијесу ништа друго до: или одступање од уобичајених језичко стилских обрта, или употребљавање 
ријечи у њиховом пренесеном значењу. 
Фигуре се данас називају и основним стилским средствима. Дијелимо их на: 
1. фигуре дикције 
2. фигуре ријечи или тропи 
3. фигуре конструкције 
4. фигуре мисли. 
 
1. ФИГУРЕ ДИКЦИЈЕ  
(лат. dictio - говор, говорење, израз, изговор) 
називају се такође и гласовне, одн. звучне фигуре, јер се њихово дјеловање заснива на учинку 
одређених гласова (звукова) у говору. Најчешће фигуре дикције су: асонанција, алитерација, 
ономатопеја, лирски паралелизми (анафора, епифора, симплока, анадиплоза, рефрен) 
 
2. ФИГУРЕ РИЈЕЧИ ИЛИ ТРОПИ 
(грчки. trόpos - обрат, окрет) 
Ове фигуре настају промјеном основног значења појединих ријечи. Такве промјене запажамо већ у 
свакодневном говору: лавом називамо храброг човјека, лисицом лукавог итд. У фигуре ријечи 
спадају: метафора, метонимија, персонификација, синегдоха, еуфемизам, епитет, алегорија, 
симбол. 
 
3. ФИГУРЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
су фигуре распореда или поретка ријечи. Мјесто појединих ријечи у реченици није нипошто случајно. 
Значење неке ријечи не зависи само од онога што она значи као самостална ријеч, него и од мјеста 
које она има у низу осталих ријечи. То су: инверзија, реторско питање, елипса, асидент, полисидент. 
 
4. ФИГУРЕ МИСЛИ 
У ову групу убрајају се фигуре које се односе на шири смисао онога што је речено: поређење 
(компарација), контраст или антитеза, словенска антитеза, хипербола, литота, градација, иронија, 
парадокс, оксиморон, алузија, перифраза, апострофа, игра ријечима. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
ЕПИТЕТ - фигура ријечи (тропи) 
У најширем смислу, то је ријеч која стоји уз именицу и открива неку њену особину карактеристичну за 
дату ситуацију. Епитет се не поклапа са појмом атрибута. Атрибут је свака ријеч која ближе одређује 
именицу и ограничава њено значење на једну одређену врсту предмета или бића која се именују том 
именицом (широко или уско двориште), а епитет открива неку унутрашњу особину предмета не 
ограничавајући њено значење. Он мора открити неку битну особину предмета. Од тога зависи 
његова умјетничка љепота, његова новина и емотивност. Епитет је изразитији ако се једна особина 
предмета не казује ријечју с правим значењем, него ријечју с пренесеним значењем: 

Одавно већ су отишли крути мрази 
долине, брези нису више седи. (Б. Радичевић) 
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У епској поезији појављују се стални епитети: црна земља, вјерна љуба, дивни Ахилеј, дугосјено 
копље... 
 
ПОРЕЂЕЊЕ - (компарација) је фигура мисли. Једна је од основних и најчешћих фигура. Састоји се од 
три члана: 

1. од предмета који се пореди 
2. од заједничке особине тог предмета и онога са којим се пореди 
3. од самог предмета са којим се пореди. 

Поређењем се постиже конкретизација слике, јер се неки предмет пореди с неким познатијим или 
изразитијим предметом. 

Ко свилене нити што их паук сатка, 
по дрвећу виси месечине вео. (А. Шантић) 

 
МЕТАФОРА - фигура ријечи. Многи теоретичари ову фигуру описују као скраћено поређење, тј. као 
такво поређење у коме се не казује шта се са чиме пореди, него се једино исказује други члан 
поређења. 

Из распрснутих шипака у врту крв се циједи (Шимић) 
Метафора је веома емотивна и изражајна стилска фигура. Она више дјелује на наша осјећања него на 
наше мисли. 
 
ПЕРСОНИФИКАЦИЈА - фигура ријечи. Она је посебна врста метафоре у којој се стварима, природним 
појавама, апстрактним појмовима, предметима, животињама или биљкама дају људске особине. 

Ливаде су ме вољеле 
носиле су мој глас 
и њим су сјекле потоке (Ј. Пупачић) 
 
Пучина плава спава... (А. Шантић) 

 
ГРДАЦИЈА - фигура мисли. То је поступно ређање осјећања и слика по јачини тако да прва слика буде 
најслабија а последња најјача. Али то постуоно низање може да иде и обрнутим редом - од јачег 
према слабијем. Зато за прво ређање постоји и назив климакс (степенице), а за друго антиклимакс. 
Храбар је ко побиједи лава; храбрији ко побиједи свијет; најхрабрији ко побиједи себе... 
 
СИМБОЛ - фигура ријечи. Симбол је замјењивање неке ријечи, животне појаве или појма његовом 
условном ознаком. Тзв. стални симболи који се називају амблеми, употребљавају се у цјелокупној 
култури па и у књижевности. Симбол је слика са широким значењем, са необично продирућим 
емоционалним дејством. (Прим. сталних симбола: застава = народност, крст = хришћанство, гавран = 
несрећа, голуб = мир.) 

Крст и луна, два страшна символа, 
Њихово је на гробнице царство. (Његош) 

 
АЛЕГОРИЈА - фигура ријечи. Алегорија се може схватити као продужена метафора, тј. као употреба 
ријечи у пренесеном смислу с тим што се прави смисао открива тек ако одређене пјесничке слике у 
цјелини замијенимо појмовима, утврдивши тако на шта се оне заправо односе. Тако се читава једна 
књиж. врста, басна, заснива на алегорији. 
 
АСОНАНЦИЈА (Асонанца) - фигура дикције. Настаје понављањем истих самогласника ради постизања 
одређеног звучног угођаја или гласовних ефеката. Јавља се у неким изрекама (нпр. око соколово) и у 
поезији гдје често служи као средство за изазивање тзв. еуфоније (грч. угодан глас), тј. 
благозвучности. Примјер је Матошева пјесма Јесење вече: 

Оловне и тешке снове снивају 
Облаци над тамним горским странама 
Монотоне сјене ријеком пливају 
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жутом ријеком међу голим гранама. 
 
АЛИТЕРАЦИЈА 
Означава понављање истих сугласника или гласовних скупина у реченицама односно стиховима, или 
пак понављање истих сугласника или слогова на почетку више ријечи, посебно у стиховима.  Често је 
повезана с асонанцијом дајући јединствен ефекат. 

Вијавица. Вјетар вије 
Човјека ни вука није. (Ј. Каштелан) 

 
 
ЛИРСКИ ПАРАЛЕЛИЗМИ  (фигуре дикције) 
Према томе да ли се понављају ријечи на почетку, на крају стихова, на почетку и на крају, или на 
почетку једног и на крају другог стиха, разликујемо следеће фигуре: 
 
 АНАФОРА: Значи понављање ријечи на почетку стихова 

Уранила Косовка дјевојка 
Уранила рано у недељу 
Засукала бијеле рукаве 
Засукала до бијелих лаката 

 
 ЕПИФОРА је фигура у којој се понављају ријечи на крају стихова: 

Чујем у сну 
Сањам у сну 
Видим у сну (Ј. Каштелан) 

 
 СИМПЛОХА је уједињење анафоре и епифоре, тј. понављање на почетку и на крају стихова: 

Донећу ти цвеће наше крви 
Донећу ти небо наше крви (Д. Матић) 

 
 АНАДИПЛОЗА (ПАЛИЛОГИЈА) је фигура у којој се једна или више ријечи с краја стиха 
понављају на почетку идућег стиха: 

Врати ми моје крпице 
моје крпице од чистог сна. (В. Попа) 
 

  Када сутра бијели дан осване, / Дан осване и сунце огране;  
 
  Ђе си била, ђе си дангубила, / Дангубила три бијела дана. 
 

 РЕФРЕН: Када се понавља дио стиха или читав стих на крају строфе, добијамо 
специјалну врсту епифоре - рефрен. Он је значајан и за повезивање свих строфа у пјесми и за 
давање емоционалног тона пјесми: 

Проста ти била моја љубав жива (В. Рајић) 
Santa Maria della Salute. (Л. Костић) 

 
МЕТОНИМИЈА (фигура ријечи): гр. замјена имена, према неким мишљењима само подврста 
метафоре, док је други третирају као самосталну фигуру. Попут метафоре и метонимија означава 
употребу ријечи у пренесеном значењу, али за разлику од метафоре гдје се значење једне ријечи 
преноси на другу по неким сличностима, код метонимије се значење преноси према одређеним 
стварним односима. Умјесто једне ријечи која означава један појам употребљава се друга ријеч, 
други појам, који је у стварној вези с неким правим појмом. Тако је снажан и храбар човјек "сила". 
Писца поистовјећујемо са дјелом, умјесто "Читам дјело Франца Кафке" често кажемо "Читак Кафку". 
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СИНЕГДОХА (фигура ријечи) је подврста метонимије у којој се дио узима за цјелину, једнина умјесто 
множине, одређен број умјесто неодређене количине и обратно. Честа је у свакодневном говору: 

Нећу да макнем ни малим прстом 
 
ЕУФЕМИЗАМ (фигура ријечи): означава замјењивање неких ријечи које се сматрају због било којег 
разлога опаснима или непристојнима, неким блажим изразима. (Заобилази истину, отуђио је, 
нечастиви...) 
 
ИНВЕРЗИЈА (фигура конструкције): значи обртање реда ријечи или дјелова реченице. Ред обрнут од 
оног који је граматички и најисправнији. Као фигура означава такав поредак ријечи којим се 
наглашава оно што се у нормалном поретку не може нагласити. 

Да бисмо о томе морали водити више рачуна, знали смо и прије 
 
РЕТОРСКО (РЕТОРИЧКО) ПИТАЊЕ (фигура конструкције): када се једно питање каже као мисао, а на 
њега се не очекује одговор јасан и одређен, већ се њиме само изражава пјесничко узбуђење, 
добијамо реторичко (бесједничко) питање: 

Ко да игра? Ко да пева? 
Ко да жедни? Ко да пије... (Ђ. Јакшић) 

 
ЕЛИПСА  (фигура конструкције): настаје када се из реченичне цјелине изостављају поједине ријечи на 
такав начин да се смисао цјелине ипак може разабрати. Елиптички начин изражавања примјењује се 
и у свакодневном говору због сасвим практичних разлога. Довољно је да кажемо нпр. "Киша" или 
Вјетар" па да из ситуације у којој су ријечи изречене буде сасвим јасно да мислимо како је пала киша 
или дунуо вјетар. 

Власи одасвуд, пушке, ножи! 
Коња, коња, Хасо, коња! (И. Мажуранић) 

 
АСИДЕНТ  (фигура конструкције): Фигура је слична елипси. Настаје низањем ријечи без њиховог 
граматичког повезивања: 

Гвожђе, оков, коноп, ноже, 
палу колац, огањ грозни. 
Уље врело и сто мука 
у час један јунак смишља (И. Мажуранић) 

 
ПОЛИСИДЕНТ (фигура конструкције): је фигура супротна асиденту. Настаје низањем везника без 
граматичке потребе: 

И нема га сјутра, ни прекосутра не, 
и веле да болестан лежи, 
и нема га мјесец, и нема га два, 
и зима је већ, 
и снијежи... (Д. Цесарић) 

 
КОНТРАСТ или АНТИТЕЗА (фигура мисли): посебна врста поређења. Ту се поређење не врши по 
сличности, већ по супротности, чиме се веома изразито истичу оба члана која га сачињавају 
заснивајући се на оном у сликарству познатом поступку сликања црно-бијело. Контрастом се у 
књижевности постиже конкретизација слике: 

Ја босиљак сејем, мени пелен ниче. 
Ко висоло лети, ниско пада. 
Тресла се гора - родио се миш.  
На језику мед, а на срцу јед. 
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СЛОВЕНСКА АНТИТЕЗА (фигура мисли): посебна врста поређења омиљена у словенском усменом 
пјесништву. Трочланог је сасатава по шеми: "А није А него Б". 

Шта се бијели у гори зеленој? 
Ал' је снијег, ал су лабудови? 
Да је снијег, већ би окопнио, 
лабудови већ би полетјели. 
Нит је снијег, нит су лабудови, 
него шатор аге Хасан-аге. 

 
ХИПЕРБОЛА  (фигура мисли): је посебан начин поређења. То је фигура преувеличавања ради 
наглашавања одређеног емоционалног става према предметима, појавама и радњама. Хиперболама 
се служимо у свакодневном говору : Рекао сам му хиљаду пута. 

Кад је виђу ђе се смије млада 
свијет ми се око главе врти. (Његош) 

 
ЛИТОТА  (фигура мисли): је фигура супротна хиперболи. Умјесто преувеличавања, она умањује, 
ублажава јер први израз замјењује слабијим и то негативним и супротним:  

Отишли сте мало предалеко умјесто Тешко сте погријешили. 
И ми о томе нешто знамо умјесто Изврсно смо с тим упознати. 

 
МЕЈОЗА - је фигура којом се користи слабији и једноставнији израз умјесто правог, да би се описао 
неки значајан догађај, вриједност или осјећај. Уз литоту, може се сматрати супротношћу хиперболе, 
јер је мејоза у ствари подврста литоте. 
Карактерише је једноставност и наивност у изразу и избору ријечи када се представљају 
најзначајнији догадјаји, вриједности и осјећања у људском животу. Мејоза се појављује као стилска 
ознака не само у једној ријечи, реченици или стиху већ у цијелој пјесми или дужем књижевном 
дјелу. 
 
ИРОНИЈА (фигура мисли): Ту се ријечима даје супротан смисао од оног који оне имају у основном 
свом значењу, а та супротност значења извире из контрастне ситуације, у којој се та ријеч доводи 
намјерно у несклад са контекстом. 
                  Ти си ми сјајан пријатељ. 
 
ПАРАДОКС (фигура мисли): је назив за мисао која на први поглед изгледа противрјечно а која је у 
ствари дубоко тачна и истинита: 
Сократ: Знам да ништа не знам 
 
ОКСИМОРОН (фигура мисли): (оштроумна лудост) посебна је врста антитезе односно парадокса у 
којем се спајањем противјечних појмова ствара нови појам односно представа. Такве су изреке: 
Рјечита тишина или наслов романа В. Деснице Зимско љетовање. 
 
АЛУЗИЈА (фигура мисли): је духовит наговјештај. Обично се заснива на некој познатој ситуацији и 
стога је за њено разумијевање потребно познавање те ситуације: Зар и ти сине Бруте. 
 
АПОСТРОФА (фигура мисли): Код старих Грка апострофом се називао поступак бесједника када се он 
обраћа више публици него директвно личностима (боговима) предметима и појавама о којима 
говори. Отуда се апострофом данас назива свако обраћање пјесниково мртвим стварима и 
личностима, или апстрасктним појмовима, или одсутним личностима као живим и присутним 
бићима: 

Наша мила Боко, невјесто јадрана (А.Шантић) 
 
ОНОМАТОПЕЈА - одражавање звукова из спољашњег свијета гласовима и другим језичким 
средствима, са циљем да се код слушаоца или читаоца изазове сличан акустички утисак. 
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Подражавање гласова и звукова из природе назива се ономатопеја. Ријечи: бућнути, крцнути, 
пуцкетати, фијукати - називају се ономатопејским ријечима. 

И цврчи, цврчи цврчак на чвору црне смрче (В. Назор) 
Зуји, звечи, звони, звучи / Шуми, грми, тутњи, хучи (П. Прерадовић) 
 

СИНЕСТЕЗИЈА - фигура којом се постиже замјена својстава чула. Тако, на примјер, боја се може 
помирисати, звук се може видјети и слично. 
 Слан и модар мирис прољетног мора (Ј. Дучић) 
 
ТАУТОЛОГИЈА - представља сувишно понављање неког става или тврдње, или исказивање истог 
појма другим ријечима, да би се слушалац убедио у истинитост тврдње, иако без стварних 
аргумената. 

Зато плачем и сузе проливам. 
 
ПЕРИФРАЗА - фигура с којом се са више ријечи или неколико реченица описује, односно замењује 
неки појам користећи неке његове битне ознаке. 
Перифразом се појачава стил, посебно у реторици, те се често назива реторичком метафором. У 
неком контексту, перифраза може постати и еуфемизмом и сличним фигурама. 
 

Тер се лако растадоше с сунцем 
заточници мријет навикнути (И. Мажуранић) 

 
Врх свијета — Хималаји 
Син Божји — Исус Христ 
Седма умјетност — филм 

 
ИГРА РИЈЕЧИ - (каламбур) састоји у употреби речи са двоструким значењем.  
 Ту нек плијен враном врану стоји. (И. Мажуранић) 
 На вука вика, а иза вука лисице вуку. (пословица) 
 
АМФИБОЛИЈА - двосмисленост која настаје због могућег двојаког тумачења значења у грађи неке 
реченице. Познати је примјер пророчанства „Ibis redibis numquam peribis in bello“, чије значење 
зависи од тога стави ли се зарез иза или испред numquam (у првом случају: „Ићи ћеш, вратит ћеш се, 
никада нећеш погинути у рату”, а у другом: „Ићи ћеш, нећеш се вратити никада, погинут ћеш у рату”). 
Стари реторичари држали су амфиболију грешком у јасноћи стила, али се она, намјерно 
употребљавана, сматра и фигуром која се сврстава у игре ријечима и којом се могу постићи нарочито 
хумористички и сатирични утисци. 
Ријечи се, значи, употребљавају у двојаком значењу и смислу, што може произићи из 
двосмислености ријечи и изрека или из двосмислености конструкција. Двосмисленост настаје због 
могућности двојаке интерпретације, као у примјеру: „Оде ти далеко“, што би се могло тумачити као 
„претјеривање“. Дакле, изговоримо једно, али поред тога желимо да до изражаја дође неки други, 
још јачи смисао садржан у изговореној слици. 
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