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Есеј и његова свита 

Хаос друштвених наука одавно је усковитлао и теорију књижевности; коначан и 

егзактан одговор типичан за природне науке пречесто изостаје. У српској литератури 

лакше је пронаћи рецепт за неку сплачину него информацију о есеју. Можда би се 

такозвани ауторитети и носиоци докторских титула смиловали и просветлили нас 

својим знањем покупљеним по прашњавим библиотекама и снобовским семинарима 

када би у овој земљи есеј постао предуслов за упис на бројне факултете, завршавање 

разних школа и конкурисање за одређена радна места.  

Знајући да је једна од најразноврснојих књижевних форми у овом поднебљу 

сведена на слепи шаблон, 

представићу само делић онога што 

се у САД- у, Канади и УК-у 

навелико подучава и практикује на 

обавезним предметима у основним 

школама и вишим образовним 

установама.  

Обично професори, ментори, 

наручиоци - ауторитети и остале 

сподобе са некњижевном и крајње 

неуметничком прошлошћу својим 

легалним (и нелегитимним) 

правилницима теже да упропасте 

ову књижевно-научну врсту 

свођењем на крути формулар и 

роботичку хладноћу. Вешти писац мора да се упозна са свим могућностима пре него 

што буде приморан да испуни захтеве и очекивања; неопходно је да процени публику, 

тему и околности како би помирио оригиналност и прикладност.  

Дефиниција есеја не постоји будући да он покрива превише стилова и 

форми; стога овде откривам најчешће типове: 

 персонални (лични) 

o есеј-став 

o медитативни 

(мисаони/контемплативни) 

o наративни 

o лирски 

 поетска проза (песма у прози) 

 мозаични есеј (колаж) 

 Zuihitsu (随筆) 

 есеј-венац 

 рак самац 

 формални (неперсонални) 

 новинарски 
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Персонални есеј се разликује од формалног по томе што се у њему ништа не 

доказује; садржи више уметничког/књижевног у односу на научно. 

 

Есеј-став за тему узима искључиво оно што је у интересу писца (у 

противном не би био персонални) који заузима одређени став и базира га на 

аргументима из личног искуства. Тема је спољашња (најчешће социолошка), али је 

осветљена изнутра. Став тако често постаје предрасуда, али писац не треба да 

моралише и проповеда, већ да презентује и приповеда тако да остави читаоцу 

могућност да се сам изјасни и определи – нема индоктринирања. Супротни ставови 

се занемарују и не доказују, али се лични подупиру чињеницама. Да би деловао 

уверљиво и био утилитаристички (па чак и испирао мозгове) овај есеј не може да се 

напише без добре припреме кроз истраживање и информисање (библиотека, 

интернет, посматрање са или без учествовања, интервју, упитник). Понато дело 

Ричарда Докинса, Заблуда о богу,
1
 написано је на темељу есеј-става.  

Увод мора да зграби читаоца, што се постиже неком од следећих 

техника: провокација, питање, анегдота, цитат, резиме или комбинација наведеног. 

Могу се користити различити пасуси: 

o директни – став се износи на почетку, а потом образлаже 

o кумуловани – користи обрнут редослед у односу на директни 

o перипетијски – презентује један став, а потом га потире 

супротним 

o степеничасти – једна тврдња се образлаже, а потом из ње 

проистиче друга која се такође образлаже итд. 

Завршетак не би требало да буде резиме, већ наглававање основне 

идеје и поенте путем неког цитата, суда, позива на акцију, савета... Битно је да 

постоји доза изненађења попут оне у ефективном драмском обрту како би читалац 

стекао снажан утисак (последња реченица најдуже се памти).  

Стил треба да буде конкретан и јасан, а употреба стилских фигура 

минимална како би се стекао утисак разговора са читаоцем (Ich form и Du form, 

реторичка и нереторичка питања). Употреба жаргона и клишеа има катастрофалне 

последице. 

 

Медитативни есеј у основи садржи питање о коме писац промишља. 

Не постоји коначан одговор - јавља се доста потенцијално тачних, али ниједан није 

прави и задовољавајућ, због чега је овај есеј антидогматски и филозофски. За 

разлику од наративног есеја, не укључује приче из пишчевог живота. Мисли о 

идејама, појавама, апстракцијама, емоцијама, предметима и вредностима 

представља јасно, без булажњења типичног за неке филозофе и замагљења којим су 

склоне поете.  

                                              
1
 одбијам да пишем велико Б у свим случајевима 
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Као сваки други есеј који садржи и елементе научног, мисаони есеј 

приказује низ чињеница у сврху поткрепљивања одговора. Оне су засноване на 

личном искуству и знању (стеченом кроз истраживање).  

Три најпопуларнија приступа при писању: 

1. Прво написати питање, а затим одговоре који се образлажу 

2. Почети од предмета, а потом развијати мисли о емоцијама, 

вредностима, ставовима, појавама тј. о теми есеја асоцираној 

предметом 

3. Писати само о предмету 

С обзиром да есеј треба да садржи и књижевне елементе, пригодно је 

користити технику грађења сцене и стилске фигуре
2
 (трећи приступ захтева 

алегорију).  

 

Наративни есеј има за циљ да читаоцу пренесе причу из личног 

искуства са универзалном поруком, што значи да није довољно само испричати 

нешто о клиничкој смрти или освајању Монт Евереста, већ мора да се нагласи и 

општи значај да не остане све пука репортажа или исповест. У ту сврху неопходно 

је у великој мери користити технику постављања сцене, стилске фигуре, 

карактеризацију ликова, дијалог (ређе монолог), драмске етапе, Ich form и 

живописне описе. Кључне ствари се приказују, док се мање битне казују; другим 

речима, важно се у сценама оживљава и читалац га проживљава, а све остало се 

убрзано преприча и остаје спона између сцена. Наравно, пишчев глас поред 

коментарисања промишља и закључује. 

Шаблон структуре: 

o догађај у сценама 

o конфликт и/или фрустрација узрокован(и) дешавањем 

o откровење: кључно сазнање/промена/обрт 

o решење, коментар, наравоученије, важност претходно 

исприповеданог... 

Честе теме: 

o сећање 

o породица 

o околина/свет 

o место 

o култура 

o (духовно) путовање 

o мистерија 

 

 

                                              
2
 метафора, алегорија, персонификација, прозопопеја, ономатопеја, симбол, метонимија, антитеза, 

компарација, епитет, иронија, градација, анафора, епифора, симплоха, еуфемизам, хипербола, палилогија, 

синестезија, рима, асонанца, алитерација, оксиморон, парадокс, инверзија, елипса, полисиндетон, реторичко 

питање... 
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Лирски есеј  

o комбинује поезију и прозу  

o оживљава емоције  

o поставља питања и сугерише одговоре, али на њих не одговара 

o слути и зачарава 

o помиње, али не разоткрива 

o асоцира, алудира и евоцира 

Мозаични есеј се састоји из низа фрагмената одвојених празним 

простором и занимљиво га је писати одабиром низа тема, аспеката или подтема 

неке теме. Целине могу бити повезане бојом гласа и обликом пасуса. 

Zuihitsu (随筆) је есеј-колаж који се појавио у Јапану 1002. године са 

Књигом под јастуком ауторке Сеи Шонагон (што не мора да значи да нико пре ње 

није написао нешто слично; она је као дворска дама остала запамћена).  

Есеј-венац уплиће разне стилове, жанрове и приступе користећи 

различите изворе.  

Рак самац се увлачи у љуштуру неког другог жанра. У форми 

дневника, писма, романа (!) или било чега другог могу се осим лирског есеја писати 

и остали. 

 

Формални есеј мора да докаже своје тврдње и више је научни него 

књижевни. Њему припадају сви есеји који се пишу по наруџбини или захтеву за 

неку суморну (и потенцијално важну) прилику. Врста која ниче на службеним 

дужностима и трули у истински уметничким круговима. У слободно време га пишу 

научници са поремећајем идентитета. 

 

Новинарски есеј се понаша у стилу рака самца и улази у љуштуру било ког 

од наведених есеја (а ређе неке друге књижевне врсте). Има основни задатак да 

информише и забави читаоца. 

 

 

 

 

 

 

          Извори: http://davehood59.wordpress.com/ 

              http://en.wikipedia.org/wiki/Essay 

 

Литература:  
-енглеска наведена у текстовима овде: http://davehood59.wordpress.com/                 

и на бројним осталим сајтовима 

-српска за сада непозната (молим упућене да ми се обрате у 

коментарима испод или на мејл pesimum@yahoo.com)  
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