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Сажетак. У раду се приказује прави предмет испитивања белетристике,
еидоси, ликови или облици, идеје или форме. Следећи Платоново схватање, предмет
методологије био би испитивање идеја, а предмет теорије белетристике било би ис-
питивање форми. Форма као логос белетристичког праксиса и логос који се појављује
у виду форме, кореспондирају тако да тамо где има логоса има и форме и обратно.
Логос за којим трагамо у белетристичком делу у ствари је његова форма. Термин
форма је вишезначан. У историји књижевних теорија појмови форме и садржине,
облика и значења, тумачени су посебно, заправо се више инсистирало на њиховој по-
себности него на корелативности.

Кључне речи: форма, конвенција, структура, садржина, грађа, тема, логос. 

Белетристички текст по десосировској терминологији има две димензи-
је: димензију ознаке и димензију означеног. Ознака се односи на вербални
слој текста, а означено на тематски или садржајни слој. Ознака и означено, у
семантици, одговарају теоријском појмовном пару: израз и садржај, форма и
садржина. У теоријској мисли о белетристици разликована је спољашња и
унутрашња форма, и спољашња и унутрашња садржина. Те разлике су почели
да успостављају романтичари, реинтерпретирали их новокритичари и семио-
лози, а најдоследније Јанко Кос у књизи Морфологија литерарног дела, у ко-
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јој су посебна поглавља посвећена спољашњој и унутрашњој форми и садр-
жини. 

Форма је латинска реч која значи облик и употребљава се у разним кон-
текстима. „Начин на који чињенице, материјалне и духовне, као и њихови од-
носи, постоје у књижевном делу, начин на који су у њему експониране” (Реч-
ник књижевних термина 1992: стр. 224). Појам садржине дефинише се као
оно о чему је реч у књижевном делу. „У том спектру значења он обухвата за-
право све од грађе у њеном најсировијем виду до њеног коначног језичког
уобличења и уметничког смисла” (Речник књижевних термина 1992: стр.
737). 

У књизи пољског естетичара Владислава Татаркјевича Историја шест
појмова (1975), поред појмова уметност, лепо, стваралаштво, подражавање,
естетски доживљај, обрађен је и појам форме кроз историју, и његова разно-
лика значења. Грци су имали две речи које нису биле синоними: еидос и мор-
фе. Реч еидос означавала је суштину ствари, а реч морфе спољашњи облик
ствари. Платон је у својој теорији идеја, схватање облика везао за еидос, кон-
темплирање суштине ствари и код њега се форме јављају у непроменљивом
облику, човек их не ствара. Аристотел употребљава оба значења, и еидос када
мисли на бит ствари што се подудара са Платоновим значењем, али није не-
створен и непроменљив, и морфе, када мисли на форме које човек ствара и
које су променљиве, и промене у спољашњем облику. Аристотелово схватање
форме тицало се највише људског праксиса, света који човек ствара.

За пуно значење форме као логоса заслужан је филозоф Имануел Кант
који је разликовао две врсте: априорне форме које човек носи у свом духу,
форме простора и времена, и апостериорне форме које имају могућност естет-
ског деловања и настају у интеракцији субјекта и објекта. Имајући у виду Пла-
тоново, Аристотелово и Кантово схватање форме, обухваћен је довољан број
елемената на основу којих форму можемо схватити као логос: субјект, као но-
силац форми, праксис у којем се форма показује као еидос и морфе, и објект
који потенцијално поседује форму. Форма је кореспонденција између та три
елемента (чиниоца) и има улогу успостављања и показивања логоса. 

Најважнији задатак истраживача у разним дисциплинама јесте спознаја
логоса као главног предмета истраживања. Хегел је своју филозофску концеп-
цију прожео логосом и она се карактерише као панлогистичка. Хегелов логос
је исто што и његов Апсолутни дух, исто што и Бог. Хегелова филозофија је
остварила највећи спој дијалектике и метафизике. На критици Хегелове фи-
лозофије израсла је „филозофија праксе” као један вид неомарксистичке фи-
лозофије, али је и она одвраћала пажњу од логоса. У Методологији проуча-
вања књижевности Петра Милосављевића логос је кључни појам и основно
начело за решење главних проблема филозофије, наука и животне праксе, ко-
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рак даље од филозофије праксе, и корак даље од концепције Карела Косика у
којој је логос био маргинализован. Милосављевић у књизи Теорија белетри-
стике каже: 

„У концепцији коју сам тамо представио десило се нешто као повратак
логосу. Међутим, то није био повратак и панлогизму хегеловске нарави.
Логос, како сам га ја тамо схватио, једноставно није везан ни за какву вр-
сту трансценденције. Логос је тамо схваћен као нешто што је свету има-
нентно. Он је схваћен као бит праксиса, а праксис је схваћен као нешто
што настаје из кореспонденције и интеракције субјекта и објекта” (Мило-
сављевић, 1993: стр. 18).

Концепција логоса коју је Милосављевић у својим новијим књигама
развио, у имплицитном је сукобу са доминантном концепцијом на Западу, са
филозофијом деконструкције и њеним главним представником Деридом.
Једна од посебних крактеристика те филозофије јесте негативан однос према
логоцентризму. Дерида и његови следбеници одбацивали су присуство логоса
као метафизичког кључа за решавање проблема, одбацили су логоцентризам,
а самим тим и логос. 

Предсократовци су почели са логосом, основом свих научних дисципли-
на и Хераклит је био први који је тај појам промовисао. Логос је кореспонден-
ција између категорија субјекта, објекта и праксиса за све оне дисциплине које
у називу имају реч логос (биологија, социологија, генологија) и за оне које ту
реч не садрже (економија, синтакса, граматика), засноване су на логосу субјек-
та истраживања, на логосу објекта истраживања, али и на логосу праксе. Ми-
лосављевић каже: 

„За логосом се трага и у свету чињеница белетристичке природе. У бе-
летристици се тај логос појављује у виду форми, будући да је форма, у
ствари, логос којим се ствара (обликује) белетристички текст; он и функ-
ционише на основу логоса” (Милосављевић, 1993: стр. 23). 

Милосављевић издваја три вида форме: форма схваћена као конвен-
ција, форма схваћена као структура и форма схваћена као супротност са-
држају.

Конвенције у литератури и уметности спадају у најраспрострањеније
форме. Латинска реч conventus значи скупштина, састанак, сабор, отуда и
долази француска реч convent; conventio значи споразум, примљено правило,
обичај, уобичајеност. Реч конвенција значи и традицијом освештана прак-
са која има статус узора или норме, проистиче из потребе да се у дифузну
праксу унесе ред или поредак, па као таква најбољи је пример уношења логоса
у праксис. Уметничком стварању својствена је супротна особина, неконвен-
ционалност, а конвенције се могу стварати и договорно, као конвенције поли-
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тичког и правног карактера при политичким и правним договорима. У умет-
ности, конвенције се утврђују при формирању појединих уметничких група
или њихових програма у виду манифеста, скупа правила којих ће се придржа-
вати стваралац или стваралачка група. Милосављевић каже: 

„Да би нешто постало конвенција понекад треба да прође кроз
дугу праксу устаљивања, прочишћавања, интерсубјективног при-
хватања и потврђивања. И то је један од начина уношења логоса у
праксис. Процеси устаљивања логоса, тј. процеси устаљивања кон-
венција, понекад трају дуго. Заједно са усвојеним конвенцијама
они прерастају у традиције. Традиције има највише тамо где влада-
ју правила и норме у понашању и у начину мишљења. Традиција је
о-формљен праксис, праксис који је дуго и упорно изграђивао један
логос” (Милосављевић, 1993: стр. 25).

Милосављевићево поимање конвенције у уметности одвија се у духу два
логоса, две супротне тенденције: логос који подразумева поштовање конвен-
ција или логос негирања конвенција уношењем новог и неочекиваног. Мукар-
жовски говори о „нормираном и ненормираном у текстовима”, а Лотман о
„систематском и несистематском у текстовима”, па би се отуда сваки текст мо-
гао схватити као поприште дијалектичких супротности. Поштовање и непо-
штовање конвенција, конвенционалност и неконвенционалност, у самој су би-
ти уметности која је у релацији, у имплицитном ставу садржаном у уметнико-
вом поштовању или кршењу правила. 

Логос као однос између елемената који чине једну целину, однос елеме-
ната према целини и однос целине према елементима, у савременој термино-
логији дефинише се као структура. Латинска реч structura значи начин гра-
ђења, склоп, састав, устројство, распоред. Проблем структуре (статичног,
непокретног, непроменљивог), највише је проучаван у оквиру структурали-
зма. Наука и филозофска мисао деветнаестог века биле су преокупиране ево-
луцијом, развојем, променама, испитивањем из дијахроне перспективе. У
прошлости су ти односи дефинисани као пропорциjа, симетрија и хармонија.
Почеци схватања форме везани су за Питагору. Основом свега Питагора је
сматрао број, а број као чињеницу односа. Логос је схватао као однос међу
елементима, да у њима има реда и има пропорције. Стари естетичари су про-
порције сагледавали у архитектури, у скулптури, у метрици: у каквом су одно-
су висина и ширина храмова, висина и удаљеност стубова; какви су односи ме-
ђу дугим и кратким слоговима у стиху. У музици се однос међу тонским
елементима назива хармонија, а успостављањем односа међу звучним елемен-
тима постижу се музички ефекти. Појам симетрије настао је у откривању од-
носа, равномерности у простору, првенствено у ликовној уметности и у архи-
тектури. Симетрија као врста пропорције, тамо је где се делови равномерно
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распоређују у односу на неку целину. Естетичари пропорције су симетрију
проналазили у природи, а посебно у животињском свету, и сагледавали је као
јединство супротности.

Схватање симетрије и хармоније осветљено је у филозофским делима
песника Лазе Костића, Основе лепоте са особитим освртом на српске на-
родне песме (1880) и Основно начело (1884). У предмету и начину развијања
идеје о укрштају, Лаза Костић је имао ослонце у старим грчким мислиоцима,
предсократовцима (посебно у Анаксимандру, Хераклиту и Емпедоклу), и у
савременој природњачкој науци (Дарвину). Идеју о укрштају преузео је из
Дарвинове теорије о укрштању врста, продубио је и обогатио. У Милосавље-
вићевој књизи Обнова логоцентризма је Костићева дефиниција појма укрш-
тај из Увода Основама лепоте: 

„Реч у к р ш т а ј  опомиње нас да је време разложити каква је то исти-
на, што су три јелинска мудраца назрели, познали и наговестили? Они су
први познали, да је начело двојства, начело противности, управо премо-
сти, антитезе, начело на које се у физичком свету најочевидније појављује
у паралелограму снага, а у органском животу у закону с и м е т р и ј е  и
у к р ш т а ј а. Све је то једно једино начело. То ће се најбоље видети, кад
успоредимо оне појаве тога начела, што се на први поглед разилазе тако,
да би човек рекао, да нису ни у чему сродне. То је закон симетрије и закон
премости и укрштаја” (Милосављевић, 2009: стр. 119).

У Основном начелу Лаза Костић објашњава појмове симетрије и хармо-
није. 

„Симетрија је здружење, састав противности два дела, управо две
половине једне целине, или два или више предмета који се налазе један
према другом, у простору, а и у времену” (Милосављевић, 2009: стр. 119). 

Изворно значење појма хармонија Костић је нашао у Хомеровој Одисеји и ни-
зом аргумената оповргао другачија мишљења. Израз хармонија Лаза Костић
је овако дефинисао:

„Како се по развитку речи армониа чини, јелински је народ оно само
слутио, што је Јераклит увидео и исказао, слутио је у свом урођеном пори-
цању природе и њених закона, да све бива склапањем расклопа и раскла-
пањем склопа, или складом расклада и раскладом склада, једном речи
укрштајем” (Милосављевић, 2009: стр. 120).

Песник је у основи свега што јесте видео пре свега однос два вида ис-
пољавања „основног начела”, симетрије и хармоније, и дефинисао га као
укрштај. Симетрију је дефинисао као „анализу хармоније” а хармонију као
„синтезу симетрије”. У начелу укрштаја, песник је видео могућност остварења
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лепог, и у основи лепог, логос симетрије и хармоније. Логос је видео као фор-
му, и форму као структуру. 

Продором структурализма у новије време, бављење структурама и њи-
хово осветљавање, посебан је циљ истраживача. Структурализам подстиче две
концепције: холизам и релационизам. Холизам у свему тежи да нађе целину и
инсистира на категорији тоталитета. Косик је у критици категорије тоталитета
показао да та категорија може имати лажне примене у празним, апстрактним
и лошим тоталитетима. Релационизам у себе може да укључи и холизам, и да
катеогорију тоталитета узима као отворену за односе са другим тоталитетима.
Ако се обе категорије узму комплементарно, чине коректив једна другој.
Структурализам као једна од савремених мисаоних оријентација превасходно
се бави релацијама и може се схватити као редуковани вид релационизма. Раз-
ликовање речи форма, и структура, Милосављевић у Теорији белетристике
дефинише овако: 

„У таквим случајевима би се структура односила на оно што чини бит
неке ствари, а форма на оно што је изглед или појавно показивање ствари”
(Милосављевић, 1993: стр. 28). 

Слично схватање постоји у Аристотеловој Метафизици као разлика између
морфе и еидоса. Ући у структуру неке појаве значи ући у њен логос, логос на
којем је изграђена.

Термин форма је вишезначан и значи нешто супротно једном низу тер-
мина блиских значења: садржај и садржина као синоними, и термини матери-
јал (грађа), тема. Реч форма би могла наћи изразе као што су структура, про-
порција, хармонија. Опозиција форма-садржина кореспондира са опозицио-
ним паровима субјект-објект, лично-безлично, духовно-материјално. Своје
значење термин форма добија и кроз саму праксу стварања, онда кад ствара-
лац настоји да унесе логос у праксис, тј. да уочи разлике и сличности између
формалних елемената. Процес формирања неке материје јесте и процес успо-
стављања кореспонденцијe са материјом, али и са другим формама. Све што
није форма може се схватити као грађа (материја) која је подложна обликова-
њу. Такво схватање има упориште у Аристотеловој Метафизици где се мате-
рија третира као нешто супротно форми, али подложно обликовању. У седмој
књизи Метафизике, Аристотел говори о уметничком и естетичком проблему
односа материје и форме, о теми коју су актуелизовали руски формалисти.

Аристотел је сматрао да међу појавама постоје неке као могућност
уобличавања, неке као конкретна стварност, да се материја може уобличава-
ти, прерађивати, да није заувек дата. Свака појава има властите могућности
уобличавања (на један начин камен, на други дрво, на трећи метал), према
принципу иманенције, и кореспондира са могућношћу човека да вештинама
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уобличава појаве. У сусрету могућности субјекта и могућности објекта деша-
ва се сва разноликост могућих односа материје и форме. 

Схватање форме као резултата процеса оформљавања, омогућило је да
се уђе у структуру садржаја која је његов логос, преко осветљавања кореспон-
денције међу чињеницама. Кант је инсистирао на форми као нечему што иза-
зива „безинтересно допадање”, а Хегел је инсистирао на форми као резултату
формирања садржаја. Формалистичко разликовање форме и грађе, слично је
Аристотеловом разликовању форме и материје, у подударности са природом
теорије поезије младих. Позитивисти су раздвајали форму од садржине, и ба-
вили се „садржином” дела. Хегел је форму и садржину разматарао као дија-
лектичко јединство супротности. Садржину и форму, нешто пре формалиста,
видео је као једно и нераздвојиво Кроче, а за њим и стилистички критичари. 

Издвајање форме од садржине дошло је до изражаја код руских форма-
листа. Формалисти уместо термина форма и садржина, употребљавају нове
термине: форма и гра)а, али разлика није само у терминологији: под терми-
ном грађа (материјал), супротно од позитивиста, мислили су на сирову грађу
пре њеног литерарног трансформисања путем уметничког поступка. Алексан-
дар Петров у предговору Поетици руског формализма каже: 

„И Тињанов, као што су чинили и неки други представници формали-
стичке школе, уместо појмова ’садржај’ и ’форма’, у уметничком делу раз-
ликовао је ’конструктивни принцип’ и ’материјал’” (Петров, 1970: стр. 28).

У садржини уметничког дела формалисти виде оно што је тек настало
кроз нову форму, поступак, а форму су схватали слично романтичарском
схватању унутрашње (органске) форме. Новица Петковић у књизи Од форма-
лизма ка семиотици констатује: 

„Зато, кад Шкловски каже поступак, он има у виду заправо поступак
онебичавања, а кад каже форма, он има у виду форму која се добија сумом
таквих поступака. Та се уметнички дејствена, жива форма, назива оте-
жана форма” (Петковић, 1984: стр. 52).

Сличну разлику направио је и Кајзер у књизи Језичко уметничко дело
(1948) разликујући садржину схваћену као грађа од садржине неодвојиве од
форме. Кајзеров метод еидетичке редукције у језичко уметничком делу издва-
ја две интенционалне целине: скуп суштина које је назвао основним појмови-
ма анализе и скуп суштина које је назвао основним појмовима синтезе. У Ос-
новним појмовима анализе аутор је обрађивао елементе текста који су у раз-
ним периодима проучавања посебно издвајани, као што су спољашња форма
у романтизму, садржај, грађа код руских формалиста, као језик код филолога,
као лирско, епско и драмско код Штајгера. У Основним појмовима синтезе
обрађивао је елементе које су романтичари и контекстуалисти називали унут-
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рашњом (органском) формом, руски формалисти поступком, стилистички
критичари и Штајгер, стилом дела.

Схватање форме као супротност садржини представља неопходну ди-
мензију у спознаји сложене природе праксиса. Елементи садржаја су битни
као поузданији увид у значења. Схватање форме као структуре омогућава ос-
ветљавање саме природе форме, од чега је и како састављена и какви су односи
унутар форме. Број чињеница организованих структуром, и број и врста њи-
хових међуодноса, неограничен је, па се такво схватање структуре може при-
менити на структуру-форму појединих елемената текста, али и на структуре
жанрова или стилских формација. Схватање форме као конвенције, усмерено
је на осветљавање самог стварања и примања форми, осветљавање односа
ствараоца и примаоца према конвенцијама и омогућује увид у владајуће пара-
дигме и борбу за смену парадигми. Сва три вида форме заједно омогућују ула-
жење у логос богате књижевне праксе.

Проучавање садржајне и изражајне стране текстова у доба антике, у ста-
рој реторици, подразумевало је избор теме као предуслов доброг говора.
У одељку inventio антички реторичари су се бавили нечим што би се у сада-
шњој терминологији могло назвати аксиологија тематике и знали су да разли-
чите теме имају различите могућности израза. Стара, Аристотелова поетика
заснована на мимезису као основној категорији, стајала је на имплицитном
становишту да је за успех текста важна и тема и њена обрада. У одељку у којем
је говорио о катарзи, Аристотел је тражио одговор на питање какве теме могу
довести до стварања драмског текста и његова поетика није инсистирала на
инвенцији при избору теме јер се инвенција подразумевала. Стара поетика у
односу према форми и теми, била је сагласна са старом реториком. 

Идеја о тематологији, као посебној дисциплини, јавила се код руских
формалиста у књизи Бориса Томашевског Теорија књижевности (1925). Тек
је Кајзер, постојаном феноменолошком оријентацијом, у књизи Језичко
уметничко дело (1948), издвојио појмове гра)е, мотива, лајтмотива, топо-
са, амблема, фабуле, тако да се испитивања тичу тематске грађе и садржаја.
Тематологију, као посебно подручје, испитивала је Елизабет Френцел, чији је
приступ најближи старој реторици на коју се позива. У теоријској књизи она
разматра грађу, мотив, симбол и њихове изражајне могућности. Термин гра)а
који употребљава Елизабет Френцел, подразумева разне врсте, видове, еле-
менте грађе који могу бити: од језика, од ћутања, од мотива, од података. По-
ред мотива као елемента грађе Елизабет Френцел је посебно истакла симбол,
који може да буде спољашња и унутрашња грађа. Књиге у виду лексикона су
прави трезори информација о тематској грађи. У Француској се истовремено
кад и књиге Френцелове, појавило неколико књига Жана Пола Вебера, једног
од значајних тематских критичара, који се бавио утицајима детињства на те-
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матски избор и садржину дела. У стваралачкој пракси, песник не почиње ни из
чега. У белетристици се можемо сусрести са многим мотивима (спољашња
садржина), и са разним формама стиха (спољашња форма) који се конституи-
шу у унутрашњу форму и унутрашњу садржину. 

Богата и разноврсна истраживања аутора и значајни радови у овој обла-
сти, остали су теоријски необједињени и неосмишљени. Разлоге за недовољан
развој тематологије, представља велика несразмера међу проучавањима која
су усмерена ка форми и оних усмерених ка садржини. 

ЛИТЕРАТУРА

МИЛОСАВЉЕВИЋ, 2000: Милосављевић, П. (2000). Методологија проучавања књи-
жевности. Београд: Требник.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, 1993: Милосављевић, П. (1993). Теорија белетристике. Ниш: Про-
света.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, 2000: Милосављевић, П. (2000). Логос и парадигма. Београд:
Требник.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, 2009: Милосављевић, П. (2009). Обнова логоцентризма. Ваљево,
Никшић, Београд: Књиготворница Логос, Јасен.

ПЕТКОВИЋ, 1984. Петковић, Н. (1984). Од формализма ка семиотици. Београд, При-
штина: Бигз, Јединство.

Поетика руског формализма (1970). Избор текстова, предговор и белешке Алек-
сандар Петров, Београд: Просвета. 

Речник књижевних термина (1992). Београд: Нолит.



374 Зборник радова Филозофског факултета XLII (1)/2012
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THEORY OF FORMS AND CONTENTS2

Summary

Work displays genuine object of analyzing literature, eidos, characters or shapes,
ideas and forms. According to Platon’s theory the subject of methodology is exploring ide-
as and the subject of literary theory is exploring forms. Form as logos of literary practices
and logos as form correspond in such manner meaning if there is logos there is form and
vice verse Logos we seek in literature is at the same time it’s form. Term form is multiple.
In the history of literary theories terms of form and content, shape and meaning were treat-
ed one by one, separately and the emphases was on their difference not correlation.

Keywords: form, convention, structure, content, building blocks, theme, logos.
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