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Наставна  јединица: Модерна у европској књижевности 

Час број: 4. 

 

                     Модерна у европској књижевности 

 

Термин модерна се први пут појављује крајем 19. века у Немачкој, означава тенденције 

књижевне крајем овог века. Јавља се као оштра реакција на реализам и натурализам. 

Уметници модерне одбацују реалност. У оквиру ове епохе имамо неколико 

усаглашених праваца, а највише их има у Француској.  

Едвард Мунк-Крик, својим уметничким делом упозорава да је свет изгубио своју 

равнотежу, човек је усамљен. На слици је приказана исцрпљена људска фигура која без 

косе, без идентитета, људска фигура је са приказана са гримасом. Управо ова слика је 

једно од најпознатијих дела модерне уметности. Слику можем ,,чути“ гледајући. 

Својом визуализацијом Едвард Мунк је извршио значајан утицај на експресионализам. 

 

.  

                   
 

 

 

 У модерни остварио се низ стилских појава и праваца, који су понекад толико 

различити да их је врло тешко сврстати у исту уметничку епоху. Постоји, међутим, 

велики број заједничких особина модернистичких праваца, које их обједињују, као 

што су: песимизам, разочарање, чамотиња (сплин), бежање од реалности, јачање 

индивидуализма, окретање унутрашњем човековом животу, окретање ирационалном и 

сновидном (ониричност). 

 

 



 

 На коју ранију велику књижевну епоху вас ове одлике подсећају? Романтичарски 

песници и писци остварили су велики утицај на епоху модерне. 

 

 

• Особине модерне поезије: 

• поезија у опозицији према друштву; 

• потреба модерне поезије да шокира читаоца; 

• јаз и непомирљивост између уметничког Ја и света; 

• стварање култа проклетих песника (Верлен);  

• развијање свести о дражима декаденције као један од предуслова модерне 

поезије; 

• „абнормалност“ и немогућност асимиловања проклетих песника од стране 

потоњих епоха, као доказ њихове истинске модерности; 

• деперсонализованост модерног песништва; 

• избегавање непосредне комуникативности у модерном песништву; 

• неговање, од стране романтизма нарушеног, култа форме. 

• удаљавање поетског језика, у модерном песништву, од његове превасходно 

комуникативне функције; 

• Естетика ружног и абнормалност као намера песништва. 

 

                                             Запиши у свеску!!! 

 

✓ Разноликост ове епохе је у бројности уметничких и књижевних праваца; 

парнасизам, импресионизам,симболизам. Симболизам се издвојио као 

доминантан књижевни правац, имао је највећи број присталица. 

 

✓ Импресионизам (lat. Impressio-utisak) је књижевни правац који се појавио 

крајем 19. и почетком 20. века. Назив је добио према слици Клода Монеа 

Импресија прилком рађања сунца. 

 

✓ У књижевности доминантни су описи пејзажа, сликовитост, богатсво колорита. 

Уметници су склони посматрању, осетљиви на чулне доживљаје и слике. У 

истакнуте представнике спада Атон П. Чехов. 

 

✓ Симболизам, јаља се крајем 19. века, тачније 1886. Када је у листу Фигаро 

објављен Манифест симболизма. Симболизам окупља песнике који су у свом 

стваралаштву самостални, а свет посмтрају индивидуално без утицаја других на 

њихово ствралаштво. Претеча симболизма је Шарл Бодлер, Едгар Алан По, 

Стефан Марламе, Пол Верлен. У српској књижевности претеча симболизма је 

Војислав Илић, касније Јован Дучић, Милан Ракић, Владислав Петковић Дис. 
 

                                                 Домаћи задатак!!! 

Прочитај песму Албатрос, Шарл Бодлер. 

 

 



 

 

 

 
 


