
Литературни термини 

 

Постоянен епитет 
 
Постоянен епитет - широко разпространен в народното словесно творчество, 
наречен постоянен, понеже от незапомнени времена поясняващата дума 
(прилагателно или съществително) се сраства с поясняваната в съзнанието на 
народа, като например:”черни очи еленови”, “дълги клепки босилкови”, “тънка снага 
самодивска”.  

 

Предисловие 
 
Предисловие - за разлика от пролог, без да бъде свързано структурно-
композиционно с есеистично, публицистично или научно произведение.П. е 
встъпление към тях с обяснителен характер.  

 

Проблематика 

Проблематика - широк спектър от худ.-естет. и идейно-теоретически задачи, 
поставени за разрешение от обществото, от самите писатели или литературоведи 
като жизнена и творческа програма съобразно с творческите им аспирации.П. следва 
внимателно да се различава от тематиката като конкретизация на творческите 
задачи и като характеристика на творческата дейност.  

 

Пролог 

Пролог - встъпителна част към лит.-худ. произведение невинаги композиционно 
обвързана с худ.замисъл 

 

Протагонист 

Протагонист - действащо лице, изразяващо противоположни на антагониста 
възгледи и интереси. 

 

Пряка реч 
 
Пряка реч - думи, изрази и реплики на лит. герои, изява на техни мисли и 
преживявания или реакция на чувства и преживявания на други участващи лица в 
произведението.Освен в емоционални реакции и реплики изявява се и във форма на 
монолог и диалог.При П.р. е допустимо лит.герой да използва своеобразна 
лексика(чуждици, провинциализми, варваризми).Важно качество на П.р. е 
динамизмът.  
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Публицистика 
 
Публицистика - важен конститутивен компонент при низ жанрове на прозата 
начело с очерк, есе ,мемоари, фейлетон, памфлет, пътепис и романизована 
биография, обединени в един от нейните най-широко разпространени видове- 
документалистиката.  

 

Реалия 
 
Реалия - характерни за някой народ или национална култура прояви, допринасящи 
за очертаване на неговото спонтанно възникнало народностно своеобразие в 
етнографски, езиков, социален и истор. аспект.При лит.-худ. творчество Р. е важен 
способ за изразяване на народностната специфика особено в култ.-истор. план. 

 

Ретардация 
 
Ретардация е композиционен похват, постиган посредством извънсюжетни 
компоненти, за задържане на сюжетното развитие в повествователни и драматични 
произведения, за да бъде придадена на развръзката по-голяма тежест или да бъде 
привлечено вниманието на читателя-зрителя върху нововключени ситуации и 

герои.Постига се посредством описания, размишления, емоционални изяви и 
епизоди без пряка връзка със сюжетното развитие или като преход от един момент 
на действието към друг. 

 

Ретроспекция 
 
Ретроспекция е творчески метод на изображениe, използван обикн. в сюжетни 
произведения с голям обем, при които хронологическата последователност на 
сюжетното развитие съзнателно е нарушена от автора, като се дава преднина на по-
стари събития пред по-нови или събитията не протичат в строг хронологичен ред, а 
съобразно с едно или друго възпоминание на героя.  

 

Рима 
 
Римата е съзвучие между две или повече думи в стиха, с други думи, в 
последващите стихове, основано на пълното или на относителното звуково 

тъждество, придаващо особена звучност и хармоничност на стиховото слово- едно от 
най-внушителните въздействия на мерената реч.  

 

Ритмика 
 
Раздел на поетиката, изучаващ ритмическата структура на стиха, на мерената реч.  

 

Сатира 
 
1.) жанр на лирическата поезия с критическа или изобличителна насоченост. 



2.) в широк см.-като една от основните прояви на комичното и в съчетание с хумора 
участва дейно в състава на хумористично-сатиричната литература- широка 
творческа област, която получава реализация в основните лит. родове и видове. 

 

Семантика 
 
Семантика - наука за значението на думите и на изразите съобразно с техния 
произход и преносното значение, 

придобито по една или друга причина и затвърдено в езиковата практика.  

 

Силабическо стихосложение 
 
Силабическо стихосложение - тип стихосложение, което се основава върху броя на 
сричките в стиха. 

Присъщо освен на народното поетическо слово и на езици с постоянно ударение в 
началото, в края или в предпоследната сричка на думата. 

 

Силаботоническо стихосложение 
 
Силаботоническо стихосложение - вид тоническо стихосложение, 

основано върху метър-редуване на акцентувани(ударени) и неакцентувани 

срички(силни и слаби места) в пределите на присъщите му двусрични , трисрични 
стъпки.  

 

Символ 
 
Символ - предметно конкретизиран образ с преносно значение, 

допринасящ за усвояване на характерните черти на действителността.Основава се 
на метафоризъм, алегоризъм и паралелизъм. 

 

Символизъм 
 
Символизъм - направление в художествената литература и в изобразителните 
изкуства, възникнало в края на ХІХ век и началото на ХХ век. 

Отначало във Франция.Целта е да се предизвика поврат в изобразителните средства 
с насока не към пряката, а към косвената проекция на действителността в 
творческото съзнание. 

 



Синекдоха 
 
Синекдоха - стилистическа и реторическа фигура, 

посредством която цялото се представя чрез част от него или частта се представя 
посредством цялото.  

 

Сравнение 
 
Сравнение - стилистическа и реторическа фигура, 

основана върху съпоставянето на общи или различни признаци между явления и 
прояви, като обикновено се сравнява познато с непознато, изпитвано с неизпитвано, 
конкретно с абстрактно, поради което сравнението приема една или друга форма: 
пряко и непряко, отрицателно и потвърдително, стеснително и разширително.  

 

Сюжет 
 
Сюжет - художествено-естет. структура на повествователно лит. произведение въз 
основа на главните моменти и прояви на действащите лица в неговата фабула при 
творческата му реализация във времево-пространствено отношение. Докато 
фабулата е израз на творческо намерение, получило конкретен израз във 
въображението на автора, С. е неразединим компонент както от съдържанието, така 
и от формата на осъщественото творчески лит.-худ. произведение.С. получава израз 
в разнообразни аспекти на формата и съдържанието съобразно с характера на 
изобразявания жизнен материал и на лит. жанр посредством който той добива худ.-

естет. реализация.Авторът разполага в едни случаи събитията в хронологичен ред ,в 
други в ретроспективен, и в трети изоставя някои събития, за да постигне по-силно 
худ.-естет. внушение. 

 

Тема 
 
Тема - съществен компонент на лит.-худ. произведение, конкретизация на лит.-худ. 
замисъл посредством низ жизнени събития и прояви, развълнували въображението 
на творческата личност. 

 

Тематика 
 
Тематика - съвкупност от теми, разработвани от един автор или от група писатели, 
свързани с някое лит. течение;характеристика на техните худ.-естет. интереси или 
творчески аспирации. 

 

Тип 
 
Тип - 1.обобщен худ.образ, изразяващ характерни черти на група лит. герои както в 
положителен, така и в отрицателен смисъл, като например: Т. на 
самопожертвователен човек, на безкористник, на спонтанен художник или Т. на 
двуличник, на страхливец, на користолюбец; 



2. разновидност на лит. вид или жанр, утвърден като творчески еталон.  

 

Тоническо стихосложение 
 
Тоническо стихосложение - метрична система, основана на еднакъв брой 
акцентувани(ударени) срички в стиха, като броят на неакцентуваните е произволен 

 

Тропи 
 
Тропи - наред с фигурите и стилистическите похвати, разновидност на 
стилистическите средства.Отличават се с иносказателното си въздействие и с 
преносния см. на думите и на изразите при съпоставянето на прояви и явления, от 
които на някои от тях се приписват свойства каквито те обективно не притежават. 

 

Фабула 
 
Фабула - творческа предпоставка за създаването на лит.-худ. произведение, етап 
от идейно-тематичното му програмиране, преди да се пристъпи към творческото му 
въплъщаване.Ф.следва след темата и замисъла, а върви след сюжета. 

 

Художествена измислица 
 

Художествена измислица - основна предпоставка на лит.-худ. творчество като 

естетическо преосмисляне на жизнения опит на писателя при създаването на образи 

и ситуации, по-живи и по-трайни от действителните, понеже са резултат на 

творческо обобщение.Х.и. е пресъздаване на действителността в нови проекции и в 

друга светлина при посредничеството на творческото въображение. 

 

Хумор 
 

Хумор - основна форма на естетическата категория комично, компонент на 

разнообразни видове и жанрове на хумористично-сатиричната литература. 
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