
РАЕЛИЗАМ  -  ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА 

 

Појам реализам срећемо у више 
различитих области (у 
филозофији,књижевности, сликарству  
и другим уметностима, у свакодневном 
животу). Овај термин потиче из 
латинског језика (res– ствар, realis – 
стваран, предметан) и има више 
значења.  

 

 

 

У науци о књижевности, али и у уметности уопште,  појам реализам има три основна значења:  

-стваралачки метод (поступак) 

-књижевни (уметнички) правац (стилска формација) у ком  доминира реализам као стваралачки 
метод 

-књижевна (уметничка) епоха у којој преовлађује реализам као правац. 

Као стваралачки метод или поступак, реализам подразумева поглед на стварност, начин схватања 
и доживљавања човека, света и природе. Основни принцип на којем се  овај метод заснива је 
објективност.  

Као књижевни (уметнички) правац (стилска формација) реализам подразумева збир уметничких 
поступака помоћу којих се уметнички  уобличава слика стварног света. Овакав приступ стварности 
постоји од античких времена  до данас. (Још грчки филозоф Аристотел захтевао је од уметника да 
подражавају стварност.)  Према томе, реалисти су уметници који своја дела саображавају 
стварности која их је инспирисала. 

Као књижевна (уметничка) епоха реализам обухвата раздобље од почетка четврте деценије  19. 
века (са појавом Стендала и Балзака) до краја 19. века. 

Важно је да знамо и то да ниједна епоха у уметности није сасвим једнообразна, упркос 
томе што у њој преовлађује једна стилска формација (или правац). Истина је да је, од 
појаве Балзака па до краја 19. века, реалистички метод у књижевности био доминантан, 
али у овом периоду су упоредо  стварали и представници ранијих епоха (као што је била 
популарна списатељица сентименталистичке прозе Жорж Санд, или велики романтичар 
Виктор Иго ). Истовремено се у овом истом раздобљу појављују и стварају, у потпуно 
новом маниру, и весници  модерног стваралачког израза попут Шарла Бодлера 
(родоначелника модерне), Артура Рембоа (представника симболизма) и многих других. 
Исто тако, мада се од појаве реализма до данас књижевност непрекидно развијала и 
мењала, реализам као метод се задржао и упоредо са свим другим стваралачким 
приступцима  опстао све до данашњих дана. 



НАЈПОЗНАТИЈИ ПИСЦИ ИЗ ЕПОХЕ РЕАЛИЗМА У ЕВРОПИ И КОД НАС 

 

Француски реалисти 

 

Енглески реалисти 

 

 

 

 

 

 

             



Руски реалисти 

 

Српски реалисти 

 


