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У овом раду аутор се бави дистрибутивним 
моделима риме у српској лирској народној 
поезији. Поред тога што је несумњиво 
доказао да рима у овој врсти српског 
народног стваралаштва стварно постоји, 
он је показао да делује веома развијен 
репертоар различитих дистрибутивних 
модела риме који су условљени различитим 
позицијама у стиху и песми.

Ка да је у пи та њу срп ско на род но сти хо-
ва но ства ра ла штво по сто ји уста ље но 

ми шље ње да је оно не ри мо ва но1. Аутор 
ових ре до ва је већ до ка зи вао да по је ди-
не вр сте на род ног сти хо ва ног ства ра ла-
штва по се ду ју ри му2. Ба ве ћи се и на да ље 

на род ним сти хо ва ним ства ра ла штвом, 
у кон крет ном сми слу срп ском лир ском 
на род ном по е зи јом, по ку ша ће мо не 
са мо да до ка же мо да у њој по сто ји вр ло 
раз ви јен си стем ри мо ва ња, не го ће мо и 
ука за ти на нај ва жни је ди стри бу тив не 

1) Не само код нас него нпр. и код Руса постоји мишљење да народни стих није римован. 
Такав став, који је општи, изражава Сепарански. Он пише: „Структуру народног стиха, 
између осталог, карактерише одсуство риме (што није случај са уметничком поезијом)“ 
(Сепаранский 1917: 140).

2) У више наврата смо скретали пажњу да рими не треба прилазити са средњошколских 
позиција и сазнања која се могу срести у теоријама књижевности, да рима није само 
рима на клаузулама стихова, већ да се она може јавити на свим позицијам у стиху, 
а посебно је уочљива њена појава на конструктивним границама стиха: на крају, на 
почетку и на месту цезуре. Постојање риме у српском народном стиху доказали смо у 
чланку о формама риме у српском народном десетерцу (Чаркич 2001а). Наравно, о рими 
се читалац може информисати у књизи, истина на руском језику, В. Жирмунског
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мо де ле ри ме3. Срп ска лир ска на род на 
по е зи ја је пре ма са др жа ју и фор ми ве о-
ма ра зно ли ка. Она по ре чи ма Во ји сла ва 
Ђу ри ћа „от кри ва јед ну огром ну област 
[…] мно го стру ких од но са у по ро ди ци, 
цео онај сло же ни сплет љу ба ви, мр жње, 
спа ја ња, раз два ја ња, на по ра, пред ра су да, 
ве ро ва ња, ра до сти, жа ло сти од ро ђе ња 
до смр ти“ (Ђу рић 19691: 7). Ка да го во ри 
о ле по ти, сна зи и ква ли те ту емо ци ја, В. 
Ђу рић ис ти че да се они на ла зе „у је дри-
ни и звуч но сти је зи ка, и у сли ко ви том, 
ра зно ли ком и по лет ном умет нич ком 
из ра зу. Обич но, у на род ној по е зи ји, па 
и у лир ској пе сми, ви де се оп шта ме ста, 
стал ни епи те ти, ра зна по на вља ња4, сло-
вен ске ан ти те зе, исти или слич ни по че ци 
и за вр ше ци“ (Ђу рић 19691: 21). У не ким 
од ових еле ме на та ко је на во ди В. Ђу рић, 
по себ но „у оп штим ме сти ма“, „ра зним 
по на вља њи ма“ и „истим или слич ним 
за вр ше ци ма“ на ла зе се еле мен ти ди стри-
бу тив них мо де ла ри ме.

Ри ма се, уоп ште гле да но, у сти хов ним 
кон тек сти ма мо же ја ви ти у ви ду (1) вер-

ти кал не, (2) хо ри зон тал не, и (3) вер ти-
кал но-хо ри зон тал не струк ту ре. Ри му је 
ра ди от кри ва ња ње не си сте ма тич но сти 
у сти хов ним струк ту ра ма нај за хвал ни је 
пра ти ти на три основ не кон струк тив не 
сти хов не по зи ци је: (1) по че так сти ха, 
(2) ме сто це зу ре и (3) ме сто кла у зу ле. На-
рав но, ри ма се мо же на ћи, а по че сто се 
на ла зи и на дру гим ме сти ма у сти ху, у уну-
тра шњо сти пр вог или дру гог по лу сти ха. 
Ме ђу тим, у овом слу ча ју те шко се мо же го-
во ри ти о ње ној ве ћој ис так ну то сти. Она 
овим до би ја еле ме нат при кри ве но сти и 
не си сте ма тич но сти.

1. Вер ти кал на ри ма се мо же ја ви ти у 
ви ше раз ли чи тих об ли ка. Нај и стак-

ну ти ја по зи ци ја ри ме у сти ху је сте кла у-
зу ла. Оту да ни је ни чуд но што се ри ма и 
по и сто ве ћи ва ла ис кљу чи во са ри мом на 
кла у зу ла ма сти хо ва. Ако би она ту из о-
ста ја ла или се ја вља ла не ре дов но, ве ћи на 
ис тра жи ва ча је та да сма тра ла да ри мe 
не ма, па су та кав стих про гла ша ва ли не-
ри мо ва ним. Ме ђу тим, ова ква ри ма5 у срп-
ској на род ној лир ској по е зи ји пред ста вља 

(Жирмунский 1975: 235–430). У истој књизи у поглављу о рими у народном стиху 
Жирмунски риму у народној поезији назива ембрионална рима (Исп. Жирмунски 1975: 
402–424).

3) Ба ве ћи се ди стри бу ци јом ри ме от кри ли смо да у срп ској по е зи ји, ка да је у пи та њу 
клау зу ла, по сто ји шест раз ли чи тих ди стри бу тив них мо де ла ри ме: пот пу на, елип тич на, 
на из ме нич на, по вре ме на, де ли мич на и из не над на ри ма (Чар кић 20011: 14–17). На рав но, 
у за ви сно сти од по зи ци је у сти ху и пе сми ри ма мо же би ти и на по чет ку и у сре ди ни 
стихов них кон струк ци ја.

4) Исти на, у сво ме пред го во ру Ан то ло ги ји на род них еп ских пе са ма I , В. Ђу рић, го во ре ћи 
о сли ко ви то сти срп ске на род не епе ске по е зи је, ука зу је на ри му у њој. „Сли ко ви тост 
при ка зи ва ња и ра зно ли кост то на на ро чи то по ја ча ва ри ма. Она се у усме ној по е зи ји 
(ма ње у еп ској не го у лир ској) – за раз ли ку од пи са не – упо тре бља ва не ре дов но, с 
вре ме на на вре ме, у раз ли чи тим ви до ви ма, да се не што на гла си, или као му зич ко 
осве же ње, или као и јед но и дру го у исти мах. Она се ја вља у јед ном и у ви ше сло го ва, 
у јед ном сти ху на раз ли чи тим ме сти ма, на кра ју или на по чет ку два и ви ше сти хо ва. Та 
ње на не редовност и не си сте ма тич ност, од но сно при род ност, у ства ри је ње на нај ве ћа 
ле по та“ (Ђу рић 19692: 46–47).

5) Треба имати у виду и истраживања у којима је указивано да је још у другоj половини 
18. века рима из народног стваралашта утицала на риму у уметничком песништву. То је 
била, пре свега, тзв. нетачна рима (Исп. Lohre 1902: 15–19).
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ње но ве о ма зна чај но фор мал но-зву ков но, 
рит мич ко-син так сич ко и се ман тич ко 
сред ство.

1.1. Пра те ћи кон тек сте лир ских пе-
са ма, от кри ли смо да се ри ма на њи хо вим 
кла у зу ла ма ја вља у шест раз ли чи тих ди-
стри бу тив них мо де ла: (1) пот пу на ри ма, 
(2) елип тич на ри ма, (3) на из ме нич на 
ри ма, (4) де ли мич на ри ма, (5) по вре ме на 
ри ма, (6) из не над на ри ма.

1.1.1. Пот пу на ри ма. Ова кав тип ри ме 
је ве о ма ре дак. На шли смо га у јед ној 
кра ћој пе сми6 под на зи вом: Не ми сле се 
уби ти већ љу би ти.7

Мом че иде пла ни ном,
а дје вој ка гра ди ном;
он се ме ће гло ги њом,
а де вој ка тр њи ном:
не ми сле се уби ти,
већ се ми сле љу би ти

(АНЛП , 76)

Ни је те шко при ме ти ти да пр ва че ти ри 
сти ха об у хва та ри ма у ко јој је за јед нич ки 
зад њи слог (-ном), а да се ме ђу соб но пре ма 
ри мо ва ним са гла сји ма (-а-ином : -а-ином) 
ри му ју пр ви и дру ги, а тре ћи и че твр ти 
стих (-ињом : -њи-ом). Пе ти и ше сти стих 
има ју друк чи ји гла сов ни и зву ков ни са-
став ри мо ва них гне зда (уби ти: -уби ти).

1.1.2. Елип тич на ри ма. Ова кав тип 
ри ме је та ко ђе ве о ма ре дак у срп ској 
на род ној лир ској по е зи ји. Као при мер 
елип тич не ри ме по слу жи ла нам је пе сма 
Оста вље на дје вој ка.

Цви ли ла је ли ва да зе ле на,
за ко ше на, па је оста вље на.
То не би ла ли ва да зе ле на,

већ то би ла ли је па ди вој ка,
за ру че на, па оста вље на

(АНЛП , 124)

Као што се ви ди пе сма Оста вље на дје-
вој ка је ве о ма крат ка. Са ста вље на је од 
пет сти хо ва, где су ме ђу соб но ри мо ва ни 
пр ви, дру ги, тре ћи и пе ти стих исто вет-
ним ри мо ва ним са гла сјем (-ена : -ена : 

-ена : -ена), док је че твр ти стих остао без 
ри ме. По себ ност ове ри ме чи ни ње на за-
сно ва ност на лек сич ким по на вља њи ма 
(зе ле на и оста вље на).

1.1.3. На из ме нич на ри ма. Ова кав тип 
ри ме је, та ко ђе, ве о ма ма ло за сту пљен у 
срп ској лир ској по е зи ји, али је сва ка ко 
број ни ји од прет ход на два. Обич но се 
сре ће у не баш пот пу но пра вил ном об ли ку 
на из ме нич ног сме њи ва ња: ри мо ван–не ри-
мо ван стих (или обр ну то). Мо же се на ћи 
тек у по не кој пе сми, и то у не пра вил ном 
об ли ку. Као вид ис пре ки да не ри ме по слу-
жи ла је пе сма Де вој ка ру жи ци.

Ах, мо ја во да сту де на!
и мо ја ру жо ру ме на,
Што с’ та ко ра но про цва ла?
Не мам те ко ме тр га ти.
Ако б’ те мај ци тр га ла,
у ме не мај ке не има.
Ако б’ те се ји тр га ла,
се ја се мо ја уда ла.
Ако б’ те бра ту тр га ла,
брат ми је ошо на вој ску.
Ако б’ те дра гом тр га ла,
Дра ги је од мен’ да ле ко:
пре ко три го ре зе ле не,
пре ко три во де сту де не

(АНЛП , 60)

6) Исти на у пе сми За ста ра ни је, а за мла да јест у свих 24 сти ха сме њу ју се ри ме: текели ја 
– шев те ли ја – Ан ђе ли ја – де ли ја

7) За анализу смо узимали само једну песму, или у целости, или само један њен део.
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Од 14 сти хо ва 10 је ри мо ва но, а 4 су без 
ри ме. Ме ђу тим, ови не ри мо ва ни сти хо ви 
су та ко ин тер по ли ра ни ме ђу ри мо ва не 
сти хо ве да ства ра ју струк ту ру на из ме нич-
ног ри мо ва ња. Ме ђу ри мо ва ним сти хо-
ви ма до ми ни ра са гла сје (-ала), ко јим је 
ме ђу соб но по ве за но шест сти хо ва: тре ћи, 
пе ти, сед ми, осми, де ве ти и је да на е сти 
(про цва ла – тр га ла – тр га ла – уда ла – тр-
га ла – тр га ла). У овај ри мо ва ни низ од 
шест еле ме на та укљу че на су и лек сич ка 
по на вља ња, од но сно по на вља ње лек се ме 
тр га ла. Пре о ста ла два ри мо ва на са гла сја 
(-ена и -ене) ме ђу соб но по ве зу ју пр ви и 
дру ги (-ена : -ена), а три на е сти и че тр на-
е сти стих (-ене : -ене).

1.1.4. По вре ме на ри ма. Ова кав тип ри ме 
мно го је че шћи од прет ход них и на ла зи 
се у ви ше срп ских лир ских на род них пе-
са ма. Обич но се ја вља у пе сма ма са ве ћим 
бро јем сти хо ва. Као при мер по вре ме не 
ри ме по слу жи ла је пе сма Не плач’, не 
плач’ дра га!

Не плач’, не плач’, дра га, не дај ср цу ја да,
до ста ћеш пла ка ти кад на вој ску пој дем,
кад на вој ску пој дем, а на траг не дој дем.

„Је сте л’ гди вид’ли мо је га дра го га,
је сте л’ га ви де ли, ил’ за ње га чу ли?“

„Ни смо за њег чу ли, већ смо га ви де ли
гди он мла ђан ле жи у тра ви на стра ни,
ру са му се ко са по тр њу ра су ла,
цр не су му очи га вра ни ис пи ли,
бје ло му је ли це опа ли ло сун це,
брит ка му је са бља ко ро вом за ра сла,
вра нац му се ко њиц по ли ва ди ше ће,
по ли ва ди ше ће, тра ве па сти не ће –
по ра ди жа ло сти сво га го спо да ра“

(АНЛП , 63).

Као што се ви ди, на по чет ку и кра ју 
пе сме ри му ју се по два сти ха. Ме ђу тим, 
ри мо ва ње ни је об у хва ти ло пр ви и зад њи 
стих. Оно по чи ње од дру гог, а за вр ша ва 

се на пред зад њем сти ху. Сам си стем ри ме 
је оства рен на спе ци фи чан на чин и пред-
ста вља рет ку по ја ву у по е зи ји уоп ште. То 
је ства ра ње тро у га о не струк ту ре (-ој дем 
: -ој дем : -ој дем; -еће : -еће : -еће), ко ја има 
из глед пра во у глог тро у гла по ло же ног 
на јед ну од ка те та. Ов де от кри ва мо још 
јед ну спе ци фич ност, ко ја се не по ја вљу је 
че сто, а то је укљу чи ва ње и лек сич ких 
по на вља ња у ри мо ва не па ро ве (пој дем 

– пој дем – дој дем; ше ће – ше ће – не ће).
1.1.5. Де ли мич на ри ма. Ова кав тип 

ри ме је ве о ма ре дак. Мо же се сре сти тек 
у по не кој пе сми. На ђе н је у кра ћој пе сми 
Пе ра шка по ча шни ца.

Па де ли стак на ран че
усред ча ше ју нач ке.
Да је зна ла на ран ча,
да је ча ша ју нач ка,
вр хом би се по ви ла
па би ча шу по пи ла.
 И око и че ло –
 све вам, бра ћо, ве се ло!

(АНЛП , 242).

Пе сма је на пи са на у осам сти хо ва: од 
то га че ти ри су ри мо ва на. Да кле, по ло ви на 
пе сме је са ри мом, а по ло ви на без ри ме. Че-
ти ри ри мо ва на сти ха су по ве за на ри мом 
по прин ци пу пар не ри ме: пе ти и ше сти 
(по ви ла – по пи ла; по-ила : по-ила), а сед ми 
и осми стих (че ло – ве се ло; -ело : -ело). На 
овај на чин пр ви део пе сме је остао без 
ри ме, а дру ги део пе сме је ри мо ван.

1.1.6. Из не над на ри ма. Ова кав тип 
ри ма је ве о ма при су тан у срп ској лир-
ској на род ној по е зи ји. Ти пи чан при мер 
из не над не ри ме на ђен је у пе сма Чу вај се, 
ћер це, мом че та!

[…]
„Хај де, Ма ро, ка ра ће те мај ка!“
„Бо лан био, че ле би ја Јо во,
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ка ко ме не ока ра ти не ће,
кад ми ви ди очи по му ће не,
кад ми ви ди ко се по мр ше не,
и би је ло ли це на гр ђе но!
Дај ти ме ни та на ну окру гу,
Да за тво рим, да у во ду ско чим.“
[…] (АНЛП , 93).

Ова пе сма је на пи са на у 36 сти хо ва, а 
ри ма се по ја вљу је са мо у 26. и 27. сти ху. 
Два сти ха ри мом су по себ но ис так ну та у 
од но су на све дру ге сти хо ве у пе сми, јер 
су њи хо ве кла у зу ле ри мо ва не (по му ће не 

– по мр ше не; пом-ене : пом-ене), те ти ме 
и зву ков но ис так ну те. Функ ци ја ова кве 
ри ме огле да се у по себ ном на гла ша ва њу 
по је ди них ре чи у дис кур су пе сме, а та кво 
ис ти ца ње оба ве зно има се ман тич ко-сти-
ли стич ку вред ност.

1.2. У ини ци јал ној сти хов ној по зи ци ја 
ри ма се ја вља у три раз ли чи та слу ча ја: 
(1) са мо стал но, (2) ини ци ра на ри мом на 
кла у зу ли и (3) у ком би на ци ји са ри мом на 
кла у зу ли. Ова ква ри ма се, услов но, пре ма 
лек сич ким ана фо ра ма, мо же на зва ти – 
ана фор ска ри ма или ри ма ана фо ра.

1.2.1. Ри ма ана фо ра упо тре бље на са-
мо стал но на ини ци јал ним по зи ци ја ма у 
не ко ли ко сти хо ва је ве о ма рет ка по ја ва 
у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу. На шли смо 
је у пе сми Де ве то ро би ље.

По ше та ла дил бер Ан ђе ли ја,
по ше та ла гра ду Бе о гра ду.
Она би ра по ре дом ју на ке.
Иза бра ла во је во ду Па вла,
Иза бра ла, и са ма му до шла.
Ве ко ва ше по род не има ше:
пи та ла је сво ја ми ла мај ка:

„Кће ри мо ја, дил бер-Ан ђе ли ја,
ка ко те бе не оте ра Па вле
кад ти не маш од ср ца по ро да?“
[…] (АНЛП , 147).

Ри ма ана фо ра у на ве де ном слу ча ју ре-
зул тат је ства ра ња ин те грал ног ри мо ва-
ног са гла сја (-ала), ко јем у ве ли кој ме ри 
до при но се и лек сич ка по на вља ња (по ше-
та ла, иза бра ла). Да кле, укљу чи ва њем и 
лек сич ког по на вља ња у си стем ри мо ва ња 
ство ре на је ри ма ана фо ра од пет ри ме ма 
(по ше та ла – по ше та ла – иза бра ла – иза-
бра ла – пи та ла; -ала : -ала : -ала : -ала 
: -ала).

1.2.2. Ри ма ана фо ра ини ци ра на ри мом 
на кла у зу ли та ко ђе је ри ма ко ја је ве о ма 
ма ло за сту пље на у овој вр сти на род ног 
ства ра ла штва. Про на шли смо је у пе сми 
Пр ко сна дра га.

Ни ко спа ва на ро сној ли ва ди,
а ја с мај ком на гор њем чар да ку.
Ја ура них ра но на ли ва ду,
Сре ћа б’је ше, Ни ка не би ја ше,
већ Ни ки на ме ка на по сте ља,
на по сте љи зе ле на до ла ма,
на до ла ми се де фли-шар ки ја,
на шар ки ји сви ле на ма ра ма,
на ма ра ми стру чак бо си о ка.
Ја сам Ни ки зи јан учи ни ла:
по га зи ла ме ка ну по сте љу,
по тр га ла пу ца од до ла ме,
раз би ла му се де фли-шар ки ју,
из де ра ла сви ле ну ма ра му,
одн’је ла му стру чак бо си о ка

(АНЛП , 57).

У на ве де ној пе сми на ње ном са мом 
кра ју по ја вљу је се ри ма ана фо ра у че ти ри 
уза стоп на сти ха. Ме ђу тим, ако се па жљи-
ви је по гле да, ри ма ана фо ра је ини ци ра на 
ри мо ва ним са гла сјем (-ила) са кла у зу ле 
прет ход ног сти ха. Та ко да су ов де здру-
же не две вр сте ри ме: ри ма пр стен (учи-
ни ла – по га зи ла; -ила : -ила), ко ја пре ра ста 
у ри му ана фо ру, у ко јој се на из ме нич но 
ри му ју па ро ви од по два сти ха: по га зи ла 
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– раз би ла; -ила : -ила и по тр га ла – из де-
ра ла; -р-ала : -ра ла.

1.2.3. Ри ма ана фо ра се у јед ној пе сми 
мо же ком би но ва ти са ри мом на кла у зу ли, 
али не у истим сти хо ви ма. Ова кве ком-
би на ци је пред ста вља ју не што број ни ју 
ка те го ри ју ри ме од прет ход не две вр сте 
ри ме ана фо ре. Као по твр ду за та кву ри му 
на во ди мо ве ћи део пе сме У до бру ро ду.

Мен’ удо ми мо ја мај ка
гдје је све кар и све кр ва,
мио дје вер и је тр ва,
и још јед на за о ви ца.
Кад ја по ђох у род мај ци,
све кр ви ца ко лач ку ва,
мио де вер ко ња се дла,
је тр ви ца ко се че шља,
за о ви ца би сер ни же,
све кар сје ди на бе сје ди:

„Сна хо мо ја, ди ко мо ја!
Ка да по ђеш у го ри цу,
за ви ли це у ри ди цу;
ка да по ђеш из го ри це,
из ви ли це из ри ди це“
[…] (АНЛП , 158).

Као што се ви ди, по че так пе сме обе ле-
жа ва ри ма на кла у зу ла ма два ју сти хо ва 
(све кр ва – је тр ва; -е-рва : -е-рва). Већ у 
сле де ћем сти ху по ја вљу је се реч за о ви ца, 
ко ја ула зи и у си стем ри мо ва ња (за о ви ца 

– све кр ви ца – је тр ви ца – за о ви ца; -ица : 
-ица : -ица : -ица) и у си стем лек сич ког 
по на вља ња (за о ви ца – за о ви ца). По том 
до ла зе два сти ха без ри ме, да би иза њих 
усле ди ла че ти ри ри мо ва на сти ха си сте-
мом пар не ри ме (го ри цу – ри ди цу; -ри цу : 
р-ицу; го ри це – ри ди це; -ри це : -р-ице). Ме-
ђу тим, ова ри ма је про из вод по на вља ња 

две ју лек се ма (го ри ца и ри ди ца) у раз ли-
чи тим па де жи ма, што је про у зро ко ва ло 
и раз ли чи та ри мо ва на гне зда (-ри цу и 

-ри це).
1.3. Ри ма ме ди ја на. Ова вр ста ри ме 

ни је та ко при сут на у срп ској на род ној 
лир ској по е зи ји. Она се мо же ја ви ти у 
три раз ли чи те по зи ци је: (1) на кра је ви ма 
два и ви ше пр вих по лу сти хо ва, (2) на по-
че ци ма два и ви ше дру гих по лу сти хо ва и 
(3) на кра је ви ма и на по че ци ма два и ви ше 
пр вих и дру гих по лу сти хо ва.

1.3.1. У на шем ма те ри ја лу ри ма ме ди-
ја на се нај че шће на ла зи на кра је ви ма 
пр вих по лу сти хо ва у два и ви ше сти хо ва. 
Ова ри ма има ви ше об ли ка.

1.3.1.1. Нај че шћи об лик ње ног по ја вљи-
ва ња огле да се у ри мо ва њу кра је ва пр вих 
по лу сти хо ва два уза стоп на сти ха. Та кву 
ри му смо на шли у пе сми Брат и се стра.

[…]
„Кад ја ро дим му шко че до, ој ла до, ој!
че да ћу се на њи ја ти, // ла до ле, ми ле!
ја ка сун ца на гри ја ти, // ој ла до, ој!
За те не ћу ни ма ри ти, ла до ле, ми ле!“

(АНЛП , 172).

У це лој пе сми, из ко је су узе та зад ња 
че ти ри сти ха, це зу ра се на ла зи иза осмог 
сло га, док је ду ги по лу стих ва ри ран: час га 
чи ни пет сло го ва, час че ти ри сло га. При 
том је бит но да је ова ква це зу ра уста ље на 
и да та кву це зу ру обе ле жа ва ри ма у два 
сти ха ри мо ва ним са гла сјем (на-ија ти : 
на-ија ти).

1.3.1.2. Ме ди јал на ри ма истог об ли ка 
део је ле о нин ске ри ме8. Та ква ри ма је ве-
о ма рет ка. На ђе на је са мо у пе сми Мо мак 
сте ко ви лу а дру ги му је пре ма мио.

8) Слична по структури горе наведеној рими, али различита по римованом материјалу 
и начину римовања, јесте рима у доњем примеру. Наиме, у њему се, као што се види, на 
позицији медијалне риме налазе лексичка понављања, која се могу схватити и
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Про бу дих се у љу ба ви, // жу ђе ње мо је,
за чух ви лу у ду бра ви // ђе пје сме по је,
[…] (АНЛП , 111).

У на ве де ном дво сти ху де лу је дво-
стру ки вид ри мо ва ња: ри мо ва ње на це-
зу ри – ме ди јал на ри ма (љу ба ви – ду бра ви; 

-уба ви : -уб-ави) и ри мо ва ње на кла у зу ли 
– кла у зу лар на ри ма (мо је – по је; -оје : -оје). 
Та ко су ова два сти ха дво стру ко ри мо-
ва на: на це зу ри и на кла у зу ли.

1.3.1.3. Де ша ва се, исти на ве о ма рет ко, 
да је ме ди јал на ри ма ини ци ра на ри мо-
ва ним са гла сјем ко је сто ји на кла у зу ли 
сти ха сме ште ног ис пред ове ри ме. Та кав 
на чин ри мо ва ња на шли смо у пе сми Ују-
тру пред по ла зак.

[…]
„Пр ви јен че, ди ко од сва то ва,
ви од па са са бље из ва ди те,
по ко си те // сит ну ма чу ри ну,
пот кре ши те // зе ле ну на ран чу,
на ки ти те // се бе и ко њи це,
уље зи те // ме не у дво ро ве“

(АНЛП , 197).

У на ве де ном при ме ру, у аси ме трич ном 
де се тер цу (4//6), пр ви ри мо ва ни по лу стих 
чи не пра ве че тво ро сло жни це, те та ко оне 
исто вре ме но за у зи ма ју ње го ву и ини ци-
јал ну и ме ди јал ну по зи ци ју. Ова ква ме ди-
јал на ри ма пред ста вља ве о ма раз ви је ну 

струк ту ру, јер се ја вља у че ти ри уза стоп на 
сти ха са исто вет ним ри мо ва ним гне здом 
(-ите : -ите : -ите : -ите).

1.3.1.4. Ме ди јал на ри ма9 мо же би ти 
ини ци ра на ри мо ва ним са гла сјем на ини-
ци јал ној по зи ци ји сти ха ко јим за по чи ње 
ова кав си стем ри мо ва ња. Та кав при мер 
на ђен је у пе сми Шта ће мо да ро ва ти ко-
ле ду?

[…]
То ра љи цу, бо ка ри цу,
 ко ле до, ко ле до!
и два ов на ви то ро га,
 ве се ло, ве се ло!
јед ну кра ву тре ћа ки њу,
 ко ле до, ко ле до!
јед ну ко зу ле жа ки њу,
 ве се ло, ве се ло!
и ђе вој ку уход ни цу,
 ко ле до, ко ле до!

(АНЛП , 225).

Ри ма у пр вом по лу сти ху пр вог на ве-
де ног сти ха се мо же схва ти ти и као вид 
кон такт не ри ме (о њој ће ка сни је би ти 
ре чи). Ина че, ова ква ме ди јал на ри ма ни је 
оства ре на у свим уза стоп ним сти хо ви ма; 
она за по чи ње на од сто ја њу, а кон такт се 
ка сни је ус по ста вља. У та квој ри ми, у ства-
ра њу ри мо ва ног са гла сја, уче ству ју два 
ри мо ва на гне зда сло же на у струк ту ру 
огле да ла (-ицу : -ињу : -ињу : -ицу).

као лексичка рима, а могу се третирати и као пуко лексичко понављање. Овакав вид 
римовања пронашли смо у песми У добру роду.

„Снахо моја, дико моја!
Када пођеш // у горицу,
зави лице // у ридицу,
када пођеш // из горице
изви лице // из ридице…“
[…] (А Н Л П , 158).

9) Овакву врсту риме у својој књизи Појмовник риме именовали смо као рима унутрашња 
епифора. Сматрамо да је термин рима медијана прикладнији мада је претходни 
прецизнији.
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1.3.1.5. По ред на ве де них об ли ка ме ди-
јал не ри ме сре ће се и ме ди јал на ри ма ко ја 
ус по ста вља ко ре ла тив не од но се са ри мом 
на кла у зу ли. Њен при мер на шли смо у 
пе сми Со ко гне здо ви је…

[…]
„Ој, де во, де вој ко, мло го де во ва ла!
Мло го де во ва ла, // ма ло не во ва ла!
И што не во ва ла, // и то бо ло ва ла“!

(АНЛП , 124).

Ин те ре сант ност упо тре бље ног си-
сте ма ри мо ва ња са сто ји се у то ме што 
су две раз ли чи те ри ме, ме ди јал на и кла-
у зу лар на, гра ђе не од истих ри мо ва них 
са гла сја (-ова ла : -ова ла). Ти ме је зву ков но 
ве о ма обо га ћен део кон тек ста у ко ме оне 
функ ци о ни шу, а по ред то га ис так ну та 
је и ње го ва се ман тич ка и сти ли стич ка 
ком по нен та.

1.3.1.6. Мо дел ме ди јал не ри ме ко ји об-
у хва та кра је ве пр вог и по чет ке дру гог по-
лу сти ха у два и ви ше уза стоп них сти хо ва 
има два раз ли чи та об ли ка.

а) Пр ви об лик је оства рен исто вет ним 
ри мо ва ним са гла сјем у два су сед на сти ха. 
На ђен је са мо у пе сми Жал ба за о ве не вје-
сти.

[…]
„ста ра ме не // удо ми ти не ће
ни спре ми ти // да ра за сва то ве“.
[…] (АНЛП , 159).

Ри мо ва ним ре чи ма удо ми ти и спре-
ми ти, ко је има ју пот пу на иден тич на ри-
мо ва на са гла сја (-ми ти : -ми ти), оства-

ре на је не ка вр ста оп ко ра че ња це зу ре, 
јер је ри ма сме ште на на по че так дру гог 
по лу сти ха прет ход ног сти ха и на крај 
пр вог по лу сти ха на ред ног сти ха. Струк-
ту ра ова кве ри ме под се ћа на струк ту ру 
ри ме пр сте на.

б) Дру ги об лик је оства рен два ма раз-
ли чи тим ри мо ва ним са гла сји ма. На ђен 
је у пе сми Жа ло сти ва дра га.

[…]
Ја се ди го да по тра жим дра га,
и ја на ђо зе ле ну ли ва ду:
на ли ва ди мог дра га до ла ма,
на до ла ми // сви ле на ма ра ма,
на ма ра ми // сре бр на там бу ра,
код там бу ре // зе ле на ја бу ка.
[…] (АНЛП , 56).

Јед но од два ри мо ва на са гла сја (-ами : 
-ами) по ве зу је кра је ве пр вих по лу сти хо ва 
два су сед на сти ха, а дру го (-ле на : -ле на) 
по чет ке два ју дру гих по лу сти хо ва сти хо ва 
на ра сто ја њу. Лек сич ко-се ман тич ки ри мо-
ва ни па ро ви се бит но раз ли ку ју: пр ви пар 
(до ла ми – ма ра ми) име ни це су, пој мо ви 
су, и пу но знач ни су; дру ги пар (сви ле на 

– зе ле на) при де ви су, од ред бе су пу но знач-
них пој мо ва ма ра ма и там бу ра, ти ме је 
и њи хов зна чај сла би јег се ман тич ког ин-
тен зи те та.

1.3.2. Ри ма пр стен.10 Ова ква ри ма под-
ра зу ме ва ри мо ва ње ко је об у хва та два и 
ви ше су сед них сти хо ва (по не кад и на 
ра сто ја њу) на њи хо вим раз ли чи тим кон-
струк тив ним гра ни ца ма (по че так сти ха, 
ме сто це зу ре, ме сто кла у зу ле). Ком би на-
ци је су ве о ма раз ли чи те. На ве шће мо са мо 
оне број ни је.

10) У По ет ском реч ни ку А. Ква јат ков ског на ла зи мо об ра ђен тер мин ко ль цо, под ко јим се 
под ра зу ме ва ком по зи ци о но-сти ли стич ки по сту пак ко ји се са сто ји у по на вља њу на кра-
је ви ма сти ха, стро фе и це ле пе сме. Оно мо же би ти по на вља ње у ви ду гла со ва, у ви ду 
лек сич ког по на вља ња, у ви ду строф ног по на вља ња (Исп. Квят ков ский 1966: 135–136).
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1.3.2.1. У на ве де ном при ме ру ри ма пр-
стен функ ци о ни ше у два су сед на сти ха. 
На ђе на је у пе сми Пр ко сна дра га.

[…]
Ја сам Ни ки зи јан учи ни ла:
По га зи ла // ме ка ну по сте љу,
[…] (АНЛП , 57).

Ри мо ва ним са гла сјем (-ила : -ила) ри-
мо ва ни су крај пр вог сти ха и крај (или 
по че так) пр вог по лу сти ха дру гог сти ха. 
Из ме ђу ри мо ва них је ди ни ца (учи ни ла 

– по га зи ла) не ма дру гих ре чи. Та кву ри му 
струк тур но мо же мо на зва ти пра зном, јер 
се у окру же њу пр сте на ни је на шао ни ка-
кав лек сич ки ма те ри јал.

1.3.2.2. У сле де ћем при ме ру ри ма пр-
стен функ ци о ни ше та ко ђе у два су сед на 
сти ха. На ђе на је у пе сми Ов ца раз блуд-
ни ца.

[…]
„…тра ву ијем // по па ше ну,
пи јем во ду // по му ће ну“

(АНЛП , 143).

Ри мо ва ним са гла сјем (-ијем : -ијем) 
ри мо ва ни су крај пр вог по лу сти ха пр вог 
сти ха и по че так пр вог по лу сти ха дру гог 
сти ха. У кру гу пр сте на се на шао лек сич ки 
ма те ри јал дру гог по лу сти ха пр вог сти ха. 
Ње га чи ни са мо јед на лек сич ка је ди ни ца 

– „по па ше ну“: „ијем – по па ше ну – пи јем“. 
Та кву струк ту ру мо же мо на зва ти пу ном.

1.3.2.3. И сле де ћа ри ма пр стен је оства-
ре на у два су сед на сти ха. На ђе на је у 
пе сми Жал ба за о ве не вје сти.

[…]
„…ста ра ме не // удо ми ти не ће,
ни спре ми ти // да ра за сва то ве“
[…] (АНЛП , 159).

Ри мо ва ним са гла сјем (-ми ти : -ми ти) 
по ве за ни су по че так дру гог по лу сти ха 
пр вог сти ха и крај пр вог по лу сти ха дру гог 
сти ха. У кру гу пр сте на на шле су се две лек-
сич ке је ди ни це „не ће ни“ (ду пли ра на не-
га ци ја), ко је при па да ју два ма раз ли чи тим 
сти хо ви ма, а и по лу сти хо ви ма. Струк ту ра 
ри ме пр сте на је пу на, а има сле де ћи из-
глед: „удо ми ти – не ће, ни – спре ми ти“.

1.3.2.4. Сле де ћа струк ту ра ри ме пр сте на 
за у зи ма по зи ци је два су сед на сти ха. На-
ђе на је у пе сми Јан ко ви ца и за о ва Ја на.

Плат но бе ли // мла да Јан ко ви ца
и са њо ме // за о ви ца Ја на;
[…] (АНЛП , 155).

Ри мо ва ним са гла сјем (-а-ови ца : 
-аови ца) по ве за ни су крај пр вог сти ха и 
по че так дру гог по лу сти ха дру гог сти ха. 
На овај се на чин чи тав је дан по лу стих 
(пр ви по лу стих дру гог сти ха) на шао у 
обру чу пр сте на: „Јан ко ви ца – и са њо ме 

– за о ви ца“.
1.3.2.5. Сле де ћи при мер ри ме пр сте на, 

као и сви до са да шњи, сме штен је у кон-
тек сту два су сед на сти ха, али су по зи ци је 
ри мо ва них ре чи друк чи је не го у прет ход-
ним при ме ри ма. Ова ква ри ма на ђе на је у 
пе сми Ма ра пре ва ри ла Јо ва.

[…]
не ћу ти се // на пла ти ти ску по,
но што ћу те // јед ном по љу би ти
[…] (АНЛП , 88).

Ри мо ва ним са гла сјем (-п-ити : п ити) 
до ве де ни су у ве зу по че так дру гог по лу-
сти ха пр вог сти ха и крај дру гог по лу-
сти ха дру гог сти ха. Та ко су се цео пр ви 
по лу стих дру гог сти ха и де ло ви дру гих 
по лу сти хо ва на шли у окру же њу пр сте на: 

„на пла ти ти – ску по, но што ћу те јед ном 
– по љу би ти“
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1.3.2.6. И овај при мер ри ме пр стен, као 
и сви до са да шњи, оства рен је у окви ру 
два су сед на сти ха. На ђен је у пе сми Љу бав 
Би се ра и Ср ме.

[…]
Да ни ца је // че ка ла мје се ца
За го ри цу се дам го ди ни ца
[…] (АНЛП , 105).

Ри мо ва ним са гла сјем (д-ни ца : д-ни ца) 
обе ле жен је по че так пр вог и крај дру гог 
сти ха. Та ко се сав уну тра шњи лек сич ки са-
др жај два ју сти хо ва на шао у уну тра шњој 
струк ту ри пр сте на: „да ни ца – је че ка ла 
мје се ца За го ри цу се дам – го ди ни ца“.

1.3.2.7. Сле де ћа ри ма пр стен пред ста-
вља слу чај дво стру ке ри ме пр сте на, јер 
се у кон так ту, у че ти ри су сед на сти ха, 
оства ру ју две ри ме пр стен. Она је на ђе на 
у пе сми Сми ља на и ви је нац.

Смиљ Сми ља на по крај во де бра ла;
на бра ла је // не дра и ру ка ве,
из ви ла је // три зе ле на вен ца:
јед но га је се би оста ви ла,
[…] (АНЛП , 54).

Ри мо ва ним са гла сји ма (бра ла : -бра ла) 
и (-ви ла : -ви ла) оства ре на је дво стру ка 
ри ма пр стен. У пр ва два сти ха ри ма пр-
стен има пра зну струк ту ру, јер је на ста ла у 
кон так ту (крај пр вог сти ха и по че так дру-
гог сти ха) две ју ре чи (бра ла – на бра ла). 
У дру га два сти ха ри ма пр стен по ве зу је 
по че так прет ход ног сти ха са кра јем на-
ред ног сти ха, па се у обру чу ство ре ног 
пр сте на на шао по ве ли ки број лек сич ких 

је ди ни ца: „из ви ла – је три зе ле на вен ца: 
јед но га је се би – оста ви ла“.

1.3.2.8. У на ред ном при ме ру ри ма пр-
стен је, за раз ли ку од свих прет ход них, 
на ста ла у кон тек сту три ју сти хо ва. На ђе на 
је у пе сми На ук дје вој ци.

[…]
„Ла ко ћеш ми мај ци уго ве ти:
доц не лег ни, а ра но уста ни,
двор по ме ти // и во де до не си,
[…]“ (АНЛП , 211).

Као што се ви ди, ова ква ри мо ва на 
струк ту ра је оства ре на на од сто ја њу. Ри мо-
ва ним са гла сјем (-о-ети : -о-ети) по ве зан 
је крај пр вог сти ха и крај пр вог по лу сти ха 
тре ћег сти ха. Та ко је у пр сте ну сме штен 
це ло ку пан лек сич ки са др жај јед ног сти ха 
и ини ци јал на лек се ма дру гог сти ха: „уго-
ве ти – доц не лег ни, а ра но уста ни, двор 

– по ме ти“.

2. Ри ма рас про стр та по хо ри зон та ли 
пред ста вља ве о ма при сут ну ка те го-

ри ју у сти хов ним дис кур си ма срп ске на-
род не лир ске по е зи је. Она се мо же ја ви ти 
у ви ше раз ли чи тих об ли ка.

2.1. Ле о нин ска ри ма11 пред ста вља ри му 
у ко јој се гла сов но по ду да ра крај пр вог и 
крај дру гог по лу сти ха истог сти ха. Она 
се за ви сно од сво га рас про сти ра ња по ја-
вљу је у ви ше ва ри ја на та.

2.1.1. Ле о нин ска ри ма у јед ном сти ху је 
ве о ма при сут на ри ма у срп ској на род ној 
лир ској по е зи ји. Она се не кад у пе сми 
ја вља са мо у јед ном сти ху, а не кад је по но-
вље на на ве ћем или ма њем ра сто ја њу12 у 
ви ше сти хо ва. Ле о нин ску ри му у јед ном 

11) У те о ри ји књи жев но сти и те о ри ји сти ха по сто ји ви ше на зи ва за ле о нин ску ри му: 
двој на, ду блет на, ла вов ска (Исп. Чар кић 2001: 102).

12) Ле о нин ска ри ма у јед ном сти ху ко ја се по на вља ви ше пу та у јед ној пе сми ни је та ко 
рет ка по ја ва. На ве де ни при мер смо узе ли из пе сме Срп ска дје вој ка.

[…]
У Ми ли це // ду ге тре па ви це
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сти ху узе ли смо из пе сме Трав ник за па-
љен очи ма.

[…]
Или го ри, // ил га ку га мо ри?
[…] (АНЛП , 81).

Ни је те шко при ме ти ти да се ра ди о 
аси ме трич ном де се тер цу (4//6), у ко јем 
су кра је ви оба по лу сти ха обе ле же ни исто-
вет ним ри мо ва ним са гла сјем (го ри – мо ри; 

-ори : -ори).
2.1.2. Ле о нин ска ри ма у два уза стоп на 

сти ха13 је мно го ре ђа вр ста ле о нин ске 
ри ме од прет ход не. На ђе се тек у по не-
кој пе сми. Као при мер ова кве ле о нин ске 
ри ме узе ли смо из пе сме Лов од во ље.

[…]
„Со ко ло ви ћу, // нај љев ши ти ћу,
што лов не ло виш, // нег’ за луд сто јиш?…“

(АНЛП , 124).

Раз ли чи тим ри мо ва ним са гла сји ма (со-
ко ло ви ћу – ти ћу, -ићу : -ићу, ло виш – сто-
јиш; -о-иш : -о-иш) по ве зу ју се кра је ви 

пр вог и дру гог по лу сти ха у два уза стоп на 
си ме трич на де се тер ца (5//5).

2.1.3. Ле о нин ска ри ма у три уза стоп на 
сти ха ве о ма је рет ка у сти хов ним дис кур-
си ма овог на род ног ства ра ла штва. На ђе на 
је у пе сми Бо лест Бу дим ке ђе вој ке.

[…]
кад ми јек не // вас ми Бу дим звек не;
кад узда не // вас Бу дим уста не.
Да сам дрв це, // пу кло би ми ср це
[…] (АНЛП , 44).

Ни је те шко при ме ти ти да су се на кра-
је ви ма по лу сти хо ва у три уза стоп на сти ха 
на шла три раз ли чи та ри мо ва на са гла сја 
(-ек не : -ек не; у-ане : у-ане; -р-це : -рце), 
ко ји ма су ри мо ва не по зи ци је це зу ре и 
кла у зу ле (јек не – звек не, узда не – уста не, 
дрв це – ср це). Овим не са мо да су ри мо-
ва не ре чи по себ но ис так ну те не го су и 
ова три сти ха по себ но на гла ше на у ужем 
и ши рем кон тек сту пе сме у ко јој су се 
на шли. У јед ној фор мал но-се ман тич кој 
ана ли зи ла ко би се мо гла до ка за ти ова 
из не та прет по став ка.

[…]
ја го ди це // и би је ло ли це
[…]
Ој Ми ли це // на ша дру га ри це
[…] (А Н Л П , 33–34).

Иако ле о нин ску ри му чи не раз ли чи ти ри мо ва ни па ро ви (Ми ли це – тре па ви це, 
ја го ди це – ли це, Ми ли це – дру га ри це ), у сви ма њи ма се одр жа ва исто вет но ри мо ва но 
са гла сје (-ице : -ице, -ице : -ице, -ице : -ице, -ице : -ице).

13) Вид леонинске риме где се у два суседна стиха појављује исто римовано сагласје (-овала 
: -овала; -овала : овала) скоро је немогуће наћи изван наведеног примера. Нађен је у 
песми Соко гнездо вије…

[…]
„Млого девовала, // мало невовала!
И што невовала, // и то боловала!“

(А Н Л П , 124).
Овде је, као што се види, рима делимично настала и понављањем лексеме невовала, 

што је и условило њен идентичан гласовни састав у два суседна стиха (девовала 
– невовала, невовала – боловала).
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2.1.4. Ле о нин ска ри ма у че ти ри уза-
стоп на сти ха је још ре ђа по ја ва од прет-
ход не. На ђе на је у пе сми Си лан ло вац.

[…]
кад уда ри, // за мно го не ма ри;
ка да пу ца, // ње му ср це ку ца;
кад про ма ши, // ма ло се упла ши;
кад уби је, // од кр ви се кри је!

(АНЛП , 272).

У че ти ри уза стоп на аси ме трич на де-
се тер ца (4//6) на њи хо вим ме ди јал ним 
и фи нал ним по зи ци ја ма на шла су се ри-
мо ва на са гла сја раз ли чи тог гла сов ног 
са ста ва (-ари : -ари; -уца : -уца; п-аши : 

-пла ши; -ије : -ије). Та ко су че ти ри це зу ре 
и че ти ри кла у зу ле (уда ри – ма ри, пу ца 

– ку ца, про ма ши – упла ши, уби је – кри је) 
по себ но зву ков но обо је не, а ти ме и ис так-
ну те у кон тек сту пе сме.

2.1.5. Има при ме ра, али ве о ма рет ких, 
где се ле о нин ска ри ма про те же на це лу 
пе сму. Та ква је пе сма Ишла је дје вој ка за 
го ру зе ле ну.

Ишла је дје вој ка за го ру зе ле ну,
За го ру зе ле ну // по во ду сту де ну.
За го ру је за шла, // ра ње ни ка на шла.
Ра њен гла ву ди же, // дје вој ка по би же.

„Дје вој ко, не бје жи, // већ ми ра не ве жи;
ако ја оздра вим, // ја те не оста вим“.
Дје вој ка је ста ла, // фер тун је тр га ла,
фер тун је тр га ла, // ра не за ви ја ла.
Ју нак оздра вио, // дје ву оста вио

(АНЛП , 123).

Це ла пе сма је ис пе ва на у си ме трич-
ним два на е стер ци ма (6//6), на чи јим це-
зу ра ма и кла у зу ла ма, из у зев пр вог сти ха, 
де лу је ле о нин ска ри ма (зе ле ну – сту де ну, 
за шла – на шла, ди же – по би же, бје жи 

– ве жи, оздра вим – оста вим, ста ла – тр-
га ла, тр га ла – за ви ја ла, оздра вио – оста-

вио) раз ли чи тог гла сов ног са ста ва (-ену 
: -ену; -ашла : -ашла; -иже : -иже; -ежи : 

-ежи; о-авим : о-авим; -та ла : т-ала; -ала 
: -ала; о-авио : о-авио). Исти на, кла у зу ла 
пр вог сти ха је обе ле же на лек сич ким по на-
вља њем (зе ле ну), ко је је ујед но и ини ци ја-
тор по чет ка ри ме ко ја се од дру гог сти ха 
про те же на све оста ле сти хо ве до кра ја 
пе сме. У скло пу ри мо ва них је ди ни ца на ђе 
се и по не ко лек сич ко по на вља ње (тр га ла 

– тр га ла, оздра вим – оздра вио; оста вио 
– оста вио), ко је се укла па у по сто је ћи си-
стем ри мо ва ња. При то ме је бит но да по-
но вље на лек се ма не ула зи у исти си стем 
ри мо ва ња, не го, на про тив, увек при па да 
дру гом ри мо ва ном са гла сју.

2.2. У овој вр сти срп ског на род ног сти-
хов ног ства ра ла штва по сто је и дру ги ти-
по ви хо ри зон тал не ри ме у јед ном сти ху, а 
ко ји не ма ју об лик ле о нин ске ри ме.

2.2.1. Ри мо ва ње ко је за хва та ини ци-
јал ну и фи нал ну по зи ци ју у јед ном сти ху 
на зва ли смо услов но ана фор ско-епи фор-
ска ри ма. Та кве ри ме у овој вр сти срп-
ске на род не по е зи је не ма мно го, али је 
не спор но да она по сто ји и да се на ла зи 
у по је ди нач ним при ме ри ма у пе сми. Њу 
смо на шли у пе сми Бој на Рав њу.

[…]
„…Удај те се, // ви ше на че кај те!“.

(АНЛП , 282).

Ана фор ско-епи фор ска ри ма (удај те 
– че кај те), као што ви ди мо, у кон крет ном 
слу ча ју за хва та кра је ве јед ног сти ха, ри-
му ју ћи исто вет ним ри мо ва ним са гла сјем 
(-ај те : -ај те) ње го ву ини ци јал ну и фи-
нал ну по зи ци ју. Ти ме су ове две по зи ци је 
на кнад но ис так ну те у струк ту ри сти ха, а 
и у ужем и ши рем кон тек сту.

2.2.2. По ред ана фор ско-епи фор ске 
ри ме у струк ту ри јед ног сти ха ја вља се 
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и кон такт на ри ма, ко ја има три ва ри-
јан те.

2.2.2.1. Кон такт на ри ма за у зи ма по зи-
ци ју пр вог по лу сти ха. Ова кве ри ме има ве-
о ма ма ло у про у ча ва ном дис кур су. До но-
си мо при мер из пе сме Чи ни Сто ја но ве.

[…]
чи ни чи ни // се ли Ива но вој,
[…] (АНЛП , 90).

По себ ност овог ри мо ва ног па ра пред-
ста вља ри мо ва ње две ју ре чи: гла го ла 
(чи ни) и име ни це (чи ни) ко је ула зе у са-
став ис то ко рен ске фи гу ре ве о ма мно го 
ко ри шће не у на род ном ства ра ла штву 
и по зна те под име ном – па ро но ма зи ја. 
Ина че, ова ква ри ма је по зна та под име-
ном хо мо ним ска ри ма.

2.2.2.2. Дру ги об лик кон такт не ри ме 
чи ни та кав на чин ри мо ва ња ко јим је оп-
ко ра че на це зу ра с ле ве и са де сне стра не. 
Та квих при ме ра ри мо ва ња има та ко ђе ве-
о ма ма ло14. На ђен је у пе сми Успа ван ке.

[…]
у сви ле не // пе ле не по ви ла,
[…] (АНЛП , 192).

Кон такт ном ри мом (сви ле не – пе ле не) 
ко ја исто вет ним ри мо ва ним гне здом 
(-ле не : -ле не) оп ко ра чу је це зу ру по себ но 
се на гла ша ва сре ди шњи део сти ха у од-
но су на ње го ве кра је ве: ини ци јал ну и 
фи нал ну по зи ци ју. Ов де је то по се бан 
слу чај, јер је це зу ра до шла из ме ђу две ју 
ре чи ко је чи не син таг му: „сви ле не пе ле не“, 

ко ја пред ста вља син так сич ко-се ман тич ко 
је дин ство.

2.2.2.3. Тре ћи об лик кон такт не ри ме 
пред ста вља ри мо ва ње ко је за у зи ма по-
зи ци ју дру гог по лу сти ха у окви ру јед ног 
сти ха. Та квих при ме ра има по до ста у ис-
тра жи ва ном ма те ри ја лу. Та ква ри ма је 
на ђе на у пе сми Шта је бо ље?

[…]
„Нај леп ша је // ти ца го лу би ца…“
[…] (АНЛП , 45).

Ова кав тип ри мо ва ња не са мо да по-
себ но под вла чи две ри мом обе ле же не 
ре чи (ти ца – го лу би ца, -ица : -ица) не го 
на гла шa ва кон текст ду гог у од но су на кон-
текст пр вог по лу стих истог сти ха. Пре ма 
ово ме, те жи ште се ман тич ке ин фор ма ци је 
па да баш на овај део сти ха.

3. Хо ри зон тал но-вер ти кал на ри ма 
рет ко се ја вља у сти хов ним струк-

ту ра ма срп ске на род не лир ске по е зи је. 
Упо тре бом исто вет ног ри мо ва ног са гла сја 
на ста ју две ва ри јан те ове ри ме.

3.1. Пр ви об лик хо ри зон тал но-вер-
ти кал не ри ме пред ста вља ве о ма ре дак 
при мер ри ме у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу. 
На ђе на је у пе сми Дје вој ка се ту жи ђу лу.

[…]
„а од ки ше би ва ве се ли ја;
сун це си ја, она ру ме ни ја“

(АНЛП , 103).

Ова кву ри му са чи ња ва ју три ри мо ва на 
еле мен та (ве се ли ја – си ја – ру ме ни ја) у ко-

14)  „…Отвор’ врата // ватра ме сапали!“
 […] (А Н Л П , 91).

Оваква врста контактне риме према своме гласовном саставу (врата : ватра) 
представља тип хомонимске риме. Она се истиче високим спепеном експресивности 
и ефективности у непосредном контексту. Као што из контекста произилази, ове две 
речи означавају судбоносне појмове за лирског јунака.
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ји ма вла да исто вет но ри мо ва но гне здо 
(-ија : -ија : -ија). Од три ри мо ва на еле-
мен та два се на ла зе на кла у зу ла ма два ју 
су сед них сти хо ва, док је тре ћи на це зу ри 
дру гог сти ха. На овај на чин ство ре на је 
струк ту ра пра во у глог тро у гла по ло же ног 
на ду жу ка те ту. Ова кве ри мо ва не струк-
ту ре по не кад ко ри сте и пе сни ци у умет-
нич кој по е зи ји, као на при мер Ми лош 
Цр њан ски.

3.2. Дру ги об лик хо ри зон тал но-вер ти-
кал не ри ме та ко ђе је ве о ма ре дак у ана ли-
зи ра ној по е зи ји. На ђен је у пе сми Сун це 
сја ше…

Сун це сја ше, // ки ша ро ми ња ше,
Гон џе Ме хо ди вој ку во ђа ше
[…] (АНЛП , 117).

Три ри мо ва на еле мен та (сја ше – ро ми-
ња ше – во ђа ше) истим са гла сјем (-аше : 

-аше :-аше) рас по ре ђе ним та ко да су се 
два на шла у два су сед на сти ха на њи хо-
вим кла у зу ла ма, а је дан на це зу ри; али 
за раз ли ку од прет ход ног при ме ра, он је 
до шао на це зу ру пр вог по лу сти ха. Та ко је 
ство ре на тро у га о на ри мо ва на струк ту ра 
ко ја под се ћа на пра во у гли тро у гао по ло-
жен на хи по те ну зу.

4. Сви ови ди стри бу тив ни мо де ли 
ри ме о ко ји ма смо до са да го во-

ри ли рет ко ка да де лу ју по је ди нач но и уса-
мље но. У ве ћи ни слу ча је ва, чак и у ве о ма 
ма лим де ло ви ма тек ста, де лу је две, па и 
ви ше њих у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. 
Та кве ком би на ци је по не кад мо гу за хва-
ти ти ве ћи део пе сме па и це лу пе сму. Као 
при мер на ве шће мо део пе сме Ми ле та и 
Ми ли ца.

[…]
Он је сил ну // са ку пио вој ску,
ал’ је сил ну // уцве лио мај ку.
Код сва ко га ста ра мај ка пла че,

код Ми ле те // се стри ца Ми ли ца.
Кад до ђо ше // на то мо ре си ње
и се до ше // на ла га не ла ђе,
оста до ше // мај ке ку ка ју ћи,
а Ми ли ца с Ми ле том оти де.
Су за ма је // се стри ца Ми ли ца,
су за ма је мо ре за му ти ла,
а ја ди ма // уста ви ла ла ђу, –
[…] (АНЛП , 165).

У на ве де ном од лом ку, као што се ви ди, 
функ ци о ни шу три раз ли чи та мо де ла ри ме, 
при че му се два од њих и по на вља ју. На 
по чет ку од лом ка де лу је ри ма ме ди ја на 
(са ку пио – уцве лио; -у-ио : у-ио), да би се 
на кон јед ног сти ха без ри ме по ја ви ла кон-
такт на ри ма (се стри ца – Ми ли ца; -ица 
: -ица). Од мах иза ње у сле де ћа три сти ха 
до ла зи по но во ри ма ме ди ја на (до ђо ше 

– се до ше – оста до ше; -оше : -оше : -оше), 
ко ју на ра сто ја њу од јед ног сти ха пра ти у 
пот пу но сти по но вље на кон такт на ри ма 
(се стри ца – Ми ли ца; -ица : -ица), да би 
се у зад ња два сти ха по ја ви ла ри ма пр-
стен (за му ти ла – уста ви ла; -а-ти ла : 

-та-ила).

5. На кон ове крат ке ана ли зе пот пу но 
је раз ре ше на ди ле ма да ли у срп-

ској на род ној по е зи ји (па и лир ској) по-
сто ји ри ма. Исти на је да она по сто ји, и 
то у ви ше раз ли чи тих ди стри бу тив них 
об ли ка. По што се кон текст пе сме мо же 
по сма тра ти у ви ду вер ти кал не, хо ри-
зон тал не и вер ти кал но-хо ри зон тал не 
струк ту ре, ри му смо пра ти ли на три 
кон струк тив не гра ни це сти ха: по че так 
сти ха, крај сти ха, ме сто це зу ре. Узи ма-
ју ћи у об зир ове па ра ме тре от кри ли смо 
све по сто је ће по јав не об ли ке ри ме у срп-
ској на род ној лир ској по е зи ји. Ка да је у 
пи та њу вер ти кал на струк ту ра (кон текст 
два и ви ше су сед них сти хо ва), нај и стак ну-
ти ја је по зи ци ја кла у зу ле. Пра те ћи ри му 
у тој по зи ци ји, и то у окви ру це ле пе сме, 

26 Carkic.indd   33226 Carkic.indd   332 11.9.2007   20:28:5411.9.2007   20:28:54



Д И С Т Р И Б У Т И В Н И  М О Д Е Л И  Р И М Е  У  С Р П С К О Ј  Н А Р О Д Н О Ј  Л И Р С К О Ј  П О Е З И Ј И

333

 2007

от кри ли смо шест ди стри бу тив них ње них 
мо де ла: пот пу на ри ма, елип тич на ри ма, 
на из ме нич на ри ма, де ли мич на ри ма, по-
вре ме на ри ма, из не над на ри ма. По том 
по ва жно сти сле ди ини ци јал на по зи ци ја: 
на њој се на ла зи ри ма ана фо ра (ко ја се 
ја вља у три ва ри јан те). За тим до ла зи ме-
ди јал на по зи ци ја, на ко јој де лу је ри ма 
ме ди ја на (ко ја има ви ше раз ли чи тих ва-
ри јан ти). У окви ру вер ти кал не струк ту ре 
по сто ји ри ма пр стен (ја вља се на све три 
кон струк тив не гра ни це сти ха). Ка да је 
у пи та њу хо ри зон тал на струк ту ра (кон-
текст јед ног сти ха), у њој де лу је ри ма по 
хо ри зон та ли. Ту је за па же но не ко ли ко 
ди стри бу тив них мо де ла ри ме: ле о нин ска 
ри ма (по ве зу је кра је ве по лу сти хо ва јед ног 
сти ха), а ја вља се у ви ше ва ри ја на та; ана-

фор ско-епи фор ска ри ма (по ве зу је ини ци-
јал ну и фи нал ну по зи ци ју јед ног сти ха); 
кон такт на ри ма има ви ше ва ри ја на та 
(ри мо ва не ре чи се на ла зе у не по сред ном 
кон так ту). У са ста ву хо ри зон тал но-вер ти-
кал не струк ту ре (кон текст јед ног сти ха у 
ком би на ци ји са јед ним, два и ви ше сти-
хо ва) от кри ве на је ри ма тро у гао (ја вља се 
у две ва ри јан те). Ово ме тре ба до да ти да 
у ши рим, па и ужим кон тек сти ма рет ко 
ка да де лу је је дан мо дел ри ме, обич но се 
де ша ва да два или ви ше мо де ла уче ству је 
у ства ра њу зву ков не сли ке тек ста лир ске 
пе сме. Све ово до ка зу је да у дис кур су срп-
ске на род не лир ске по е зи је ег зи сти ра ве-
ли ки број раз ли чи тих ди стри бу тив них 
мо де ла ри ме, ко ји овој по е зи ји да ју по се-
бан звуч ни ко ло рит.

 summary
 Σ Distributive Rhyme Schemes in Serbian Folk Lyric Poetry

In this paper the author deals with the distributive rhyme schemes in Serbian folk lyric 
poetry. Generally speaking, rhyme can occur in three diff erent structures within verse 
forms: 1) vertical, 2) horizontal, and 3) vertical-horizontal. For the purpose of discovering 
its systematic quality in verse structures, it is best to observe rhyme in the three basic 
structural positions: (a) the beginning of a line, (b) the position of caesura and (c) the 
position of clausula. Of course, rhyme can also exist, and it oft en does, in other positions 
within a verse, inside the fi rst or the second half-verse. Applying this knowledge, the 
author has found and analyzed the following types of rhyme in the selected material 

– clausular, which occurs in six diff erent schemes: (1) absolute rhyme, (2) elliptic rhyme, 
(3) alternating rhyme, (4) intermittent rhyme, (5) partial rhyme and (6) sudden rhyme; – 
anaphoric rhyme, which occurs in a number of diff erent forms; – medial rhyme, which also 
occurs in a number of diff erent forms; – ring rhyme, which occurs in a number of diff erent 
forms; – leonine rhyme, which occurs in a number of diff erent forms; Th e author has 
demonstrated that when we are considering a broader context: (a) a larger part of a poem 
or (b) the whole poem – these rhyme schemes oft en correlate between themselves and they 
function together complementing one another. By this the author has fi nally showed that 
rhyme is constantly present in this type of Serbian folklore, as well as that there is a highly 
developed repertoire of diff erent rhyme schemes which are preconditioned by diff erent 
positions within a verse or poem.
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