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Квалитативни модели риме у поезији 
босанскохерцеговачких песника
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босанскохерцеговачка поезија, 
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Предмет истраживања овог рада 
представљају квалитативни модели 
риме у босанскохерцеговачкој поезији 
у периоду од 1878. до 1918. године. Иако 
књижевно стваралаштво у наведеном 
периоду представља везану етапу у развоју 
босанскохерцеговачке књижевности, што 
потврђују и његове несумњиве књижевно-

-естетске вриједности, проблемима риме, 
колико је нама познато, до сада се нико није 
бавио.

1. По што је ри ма1, као по ет ско-стил ски 
по сту пак, при сут на код свих пје сни-

ка из овог пе ри о да, опре ди је ли ли смо се 
за из ра ду овог ра да. За то ће наш основ ни 
циљ би ти да се ис тра же сви ква ли та тив ни 
мо де ли ри ме у бо сан ско хер це го вач кој по е-

зи ји на зна че ног пе ри о да и да се ука же на 
њи хо ве ме ђу соб не од но се. На ша основ на 
хи по те за ба зи ра се на прет по став ци да је 
ме ђу ква ли та тив ним мо де ли ма ри ме нај-
за сту пље ни ји изо морф ни мо дел. Раз лог 
за ова кав наш став ле жи, при је све га, у 

1) О поријеклу и настанку риме постоје различита мишљења. Иако се засигурно не зна, 
ипак се тврди да је риму у поезију увео отац Амброзије у четвртом вијеку (Голомбек 
1939: 729). Међутим, на њу указује чак и Аристотел у својој Реторици (Аристотел 1987). 
Али таква рима није функционисала као свјестан поступак. „Риму можемо наћи и 
код старогрчких песника и код Овидија, али као случајни и успутни начин ритмичке 
организације“ (Петковић 1975: 111). Све негдје до средњег вијека рима је у стиховном 
изразу егзистирала у виду омеотелеутона. Тек у средњем вијеку рима се у многим 
европским књижевностима развија у једну од посебних особина пјесничког израза. Од 
тада па све до појаве симболизма постепено се прихватају посебна правила која се тичу
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чи ње ни ци што је по е зи ја ана ли зи ра них 
пје сни ка пре те жно пи са на ве за ним сти-
хом и што су сви они пи са ли у пе ри о ду 
ка да је под стра ним ути ца ји ма за по че ла 
ин тен зив на ка но ни за ци ја ри ме у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Са ма ка но ни за ци ја ри ме, 
из ме ђу оста лог, зах ти је ва ла је зву ков ну 
чи сто ту ри мо ва них је ди ни ца, а зву ков на 
чи сто та се мо гла је ди но оства ри ти у окви-
ри ма изо морф не ри ме. Ана ли зу ода бра-
ног ма те ри ја ла из вр ши ће мо ко ри сте ћи 
де скрип тив но-ком па ра тив ни ме тод, а гдје 
то бу де би ло по треб но, укљу чи ва ће мо и 
ста ти стич ки ме тод, ка ко би смо при ка за-
ли тач но при су ство свих ис тра жи ва них 
по ја ва. На кон из вр ше не ана ли зе по сма-
тра ног ма те ри ја ла усли је ди ће за кљу чак 
ко ји тре ба да при ка же све ре ле вант не 
ре зул та те до ко јих се то ком ис тра жи ва-
ња до шло. Сход но то ме, сви ре зул та ти 
ће би ти пот кри је пље ни ста ти стич ким 
по да ци ма, ко ји ће го во ри ти о ствар ном 
њи хо вом при су ству и број но сти. По ред 
то га, за кљу чак ће са др жа ти и пре ци зне 
кон ста та ци је о зна ча ју ри ме као јед ног 
од ва жни јих по ет ско-стил ских по сту па ка 
у на чи ну гра ђе ња сти хов ног ма те ри ја ла 
по сма тра ног пе ри о да.

1.1. У пе ри о ду ка да ства ра ју ана ли зи-
ра ни пје сни ци (А. К. Ха сан бе гов, О. Ђи кић, 
С. Ба ша гић, М. Ћ. Ћа тић, А. Шан тић, Ј. 
Ду чић, М. Ви да ко вић, Т. Ала у по вић), а то 
је крај XIX  и по че так XX  сто ље ћа, ри ма 
као еле ме нат гла сов не струк ту ре сти ха 
по ла ко при ла зи за вр шној фа зи ње не ка-
но ни за ци је. Баш у ври је ме мо дер не код 
те ри ме на овим на шим про сто ри ма (у 
ужем сми слу и бо сан ско хер це го вач ким) 
до ла зи до пот пу не ка но ни за ци је. То је 
ври је ме ка да је већ у Евро пи из вр ше на 
де ка но ни за ци ја ри ме. Због бур них до-
га ђа ја, ко ји су че сто за хва та ли Бал кан, 
услов но ре че но, ју го сло вен ске књи жев-
но сти че сто су у мно го че му за о ста ја ле за 
то ко ви ма европ ских књи жев но сти, па су 
оне џи нов ским ко ра ци ма на док на ђи ва ле 
те за о стат ке и хи тро их су сти за ле. Та ко 
не што слич но се де си ло и са ри мом. У 
до ба ка да је у Евро пи ри ма де ка но ни зо-
ва на код нас се ри ма ка но ни зу је, али се 
исто вре ме но или од мах иза то га до га ђа 
ње на де ка но ни за ци ја. Мо дер на (сим бо-
ли зам) је ври је ме ње не пот пу не ка но ни-
за ци је, а екс пре си о ни зам ври је ме ње не 
де ка но ни за ци је. На ред ни пе ри о ди, а то 
је ври је ме вла да ви не пост мо дер ни зма 

њене звуковне чистоте и устаљене употребе. Дакле, постепено се изграђивао закон о 
њеној канонизацији, односно стварала су се одређена правила о њеној употреби која 
су временом постајала закон. Тако је рима добила епитет конвенционалних, устаљених 
гласовних понављања која су се лако могла предвидјети и прецизно означити. Али 
је ипак сврха риме, њена функција, па и значење у разним епохама књижевности 
добијала различите облике. Међутим, са појавом симболизма традиционална поезија 
се ослобађа старих закона версификације, па долази и до флексибилнијег третирања 
риме. Рима стварана према одређеним канонима замјењује се римованим паровима 
који не робују строгој гласовној (и акценатској) подударности. То значи да се врши 
слободније фонолошко структурирање риме, примјењује се необавезност у њеној 
употреби, чиме се нарушава њена звуковна идентичност и досљедност, те граде 
нови квантитативни, квалитативни и дистрибутивни облици. „Деканонизација 
риме, започета у Европи крајем 19. и почетком 20. века, текла је у два правца: (1) 
у правцу смањивања хомофоније (рима је добијала све већи степен структуралне 
произвољности) и (2) у правцу одсуства законитости њене употребе (рима је добијала 
све већи степен необавезности), што је битно утицало на даљи развој структуре стиха“ 
(Чаркић 2001: 9).
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и са вре ме не књи жев но сти, учи ни ли су 
да се ри ма по но во код не ких пје сни ка 
вра ти у об лик ње не ка но ни зо ва не, уста-
ље не фор ме, а код не ких пје сни ка она 
пред ста вља по вре ме ни по сту пак. Да нас је 
си ту а ци ја та ква да се са си гур но шћу мо же 
твр ди ти да по сто ји из вје сна пат по зи ци ја 
ка да је у пи та њу упо тре ба ње не ка но ни зо-
ва не фор ме и де ка но ни зо ва не фор ме, па 
и ње на не у по тре ба уоп ште.

1.2. Пје сни ци ко ји су об у хва ће ни овим 
ис тра жи ва њем ро ђе ни су у Бо сни и Хер це-
го ви ни, ко јој при па да ју у ства ра лач ком и 
по ет ском сми слу, ко ји „де тињ ства сво га 
се ћа ју се као не чег што им је из ван ред но 
дра го и ле по, за но се сво је по не ли су, уко-
ли ко ни су оста ли у њој, из те зе мље, и 
сво ја де ла че сто ства ра ју на осно ву до жи-
вља ја, ис ку ства и за но са сво га де тињ ства 
и из сво јих се ћа ња“ (Ду ра ко вић 2003: 13). 
Узев ши за на ше ис тра жи ва ње вре мен ски 
пе ри од од 1878. до 1918. го ди не, ко ји је у 
књи жев ном сми слу по твр дио и М. Бе гић 
у сво јој сту ди ји Књи жев но ства ра ње му-
сли ман ских пи са ца у до ба аустро у гар ске 
вла да ви не, а до ку мен то ва но и ана ли тич ки 
из ло жио М. Ри звић, ис ти чу ћи да се бо-
шњач ка по е зи ја у овом пе ри о ду на гло 
из рав на ла са срп ском и хр ват ском књи-
жев но шћу у по гле ду основ ног стил ског 
усмје ре ња. Оту да С. Ле о вац сву осо бе ност 
књи жев ног ства ра ња у Бо сни и Хер це го-
ви ни, у од но су на дру ге на ци о нал не ли те-
ра ту ре, ви ди као по себ ну и ко хе рент ну 
цје ли ну, ко ја је усло вље на чо вје ком, зе-
мљом и по ви је шћу, али и из вје сном кр-
ши ћев ски по тен ци ра ном сли ком укле те 
пре де сти ни ра но сти, хи сто риј ском зби-
љом и ге о граф ским по ло жа јем увје то ва-
ним и ви зи јом сви је та, ко ја је узе ла све 
по себ но сти као и пе чат ин ди ви ду ал но сти 
(Ду ра ко вић 2003: 13).

2. Ка да је у пи та њу ква ли тет ри ме, на 
са мом по чет ку ре ћи ће мо шта се 

под ра зу ми је ва под овим тер ми ном, ка ко 
је у до са да шњим рас пра ва ма о ри ми схва-
тан и тре ти ран тај по јам (Ди ми три је вић 
1969; Жив ко вић 1972; Со лар 1980). У крат-
ким цр та ма из ни је ће мо ту про бле ма ти ку 
ви ђе ну очи ма М. Ж. Чар ки ћа и опре ди-
је ли ти се за ње го во рје ше ње про бле ма, 
пре у зи ма ју ћи и ње го ву тер ми но ло ги ју. 
Ква ли тет ри ме, при је све га, за ви си од 
на чи на ди стри бу ци је екви ва лент них 
гла со ва и њи хо вог ме ђу соб ног од но са у 
двје ма ри мо ва ним ри је чи ма. Ква ли тет 
ри ме не за ви си са мо од ди стри бу ци је по-
ду дар них гла со ва ко ји ула зе у са став ри-
мо ва них гни је зда, не го и су гла сни ка ко ји 
се у ви ду пот пор них гла со ва на ла зе из ван 
ри мо ва них гни је зда. О ква ли те ту ри ме у 
на шој као и у стра ним вер си фи ка ци ја ма 
по сто је уоби ча је ни тер ми ни као што су 
пра ва (пра вил на), не пра ва (не пра вил на), 
чи ста и не чи ста, те бо га та ри ма. Овим тер-
ми ни ма Чар кић је на шао мно го за мјер ки. 
У ве зи са тим он из ме ђу оста лог ка же. 

„Иако се сва ком од на ве де них тер ми на 
мо же с раз ло гом при го во ри ти, јер они 
не ис ка зу ју од ре ђе ну пре ци зност и не од-
ра жа ва ју све ква ли та тив не ни јан се ри ме, 
ни смо се упу шта ли у до ка зи ва ње ове 
тврд ње, већ смо као ар гу ме нат по ну ди ли 
вла сти ту кла си фи ка ци ју и тер ми но ло ги ју“ 
(Чар кић 2001: 13). Сва ова ти по ло шка од-
ре ђе ња ри ме про из и ла зе из раз ли чи тих 
на чи на струк ту ри ра ња по ду дар них гла-
со ва и њи хо вог ме ђу соб ног од но са у ри-
мо ва ним ри је чи ма, а мо гу се из ра зи ти у 
ви ду че ти ри основ на аспек та гла сов не 
струк ту ре ри ме: 1) гра ни це ри ме, 2) мје сто 
ри ме у ри је чи, 3) кван ти тет ри ме и 4) ква-
ли тет ри ме. Они чи не оп ште за ко ни то сти 
ко ји ма се об је ди њу ју сви мо гу ћи про це си 
ус по ста вља ња ри ме у по е зи ји ана ли зи ра-
них пје сни ка (Чар кић 1992: 238–239). За то 
нам се чи ни да је Чар кић у пра ву и да 
су ње го ви пред ло же ни тер ми ни на уч но 
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нај при хва тљи ви ји. На и ме, ка да го во ри 
о ква ли те ту ри ме, он све по јав не об ли ке 
ри ме ди је ли на че ти ри основ на мо де ла: 
1) изо морф на ри ма, 2) епен тет ска ри ма, 
3) ме та те зна ри ма, 4) ме та те зно-епен-
тет ска ри ма. Има ју ћи ово у ви ду, код 
ис тра жи ва ња ква ли те та ри ме код на ших 
пје сни ка, по слу жи ће мо се тер ми но ло ги-
јом ко ју је пред ло жио М. Ж. Чар кић.

2.1. Изо морф на ри ма2 у ана ли зи ра ној 
по е зи ји, гле да но у цjе ли ни по је ди нач но 
од пје сни ка до пје сни ка има ве ли ку фре-
квен ци ју. Све при мје ре изо морф не ри ме 
ка рак те ри ше за јед нич ка осо бе ност: „екви-
ва лент ни гла со ви се ре а ли зу ју у исто вет-
ном ни зу и сто је у не по сред ном кон так ту. 
Да кле, на ла зе се у пот пу но исто вет ном 
по ло жа ју у ри мо ва ним ре чи ма“ (Чар кић 
1992: 267).

2.1.1. Од оби ља ма те ри ја ла ко ји пред-
ста вља изо морф на ри ма на ве шће мо оне 
при мје ре ко ји нај бо ље од сли ка ва ју ње ну 
гла сов ну струк ту ру и гла сов не од но се у 
двје ма ри мо ва ним је ди ни ца ма: си ну – пла-
ни ну (ЋМС , 25); успо ме на – вре ме на (ЋМС , 
46); пла ни на – ви си на (ЋМС , 165); си ја – из-
би ја (ДЈП , 11); ро се – ко се (ДЈП , 13); ви си ни 

– Њи них (ДЈП , 23); час – спас (БСП , 44); 
мла ди – за сла ди (БСП , 45); сви је ту – цви-
је ту (БСП , 48); жи вот – ћи вот (ШАП , 35); 
со ка ку – ју на ку (ШАП , 100); ко се – ко се 
(ШАП , 75); сва ну – гра ну (КАС  35); моћ 

– ноћ (КАС , 55); го ри – го ри (КАС , 116); све-
том – кле том (ЂОС , 49); ство ри – из го ри 
(ЂОС , 116); до ље – до ље (ЂОС , 52); сме је 

– гре је (ВМС , 30); ду бо ку – ши ро ку (ВМС , 
52); дра гу – сна гу (ВМС , 120); око – ду бо ко 
(АТП , 71); но ви – сно ви (АТП ; 77); сит не 

– не до хит не (АТП ; 5).
Из мно штва при мје ра ко ји ма оби лу је 

изо морф на ри ма на ве шће мо са мо три 

ка ко би смо по ка за ли да се она на ла зи као 
цен трал ни по сту пак ри мо ва ња у по е зи ји 
ана ли зи ра них пје сни ка и да чи ни не са мо 
осно ви цу ри ме у стро фа ма и у пје сма ма, 
не го че сто и је ди ни вид ри мо ва ња.

(1) Књи га је жи во та уз ви ше но шти во,
ко се на шо да је, ка ко тре ба, схва ти?
И ја сам је ду го про у ча во жи во,
ал на кон цу ви ла ми је ла ти.

Ни је за те – ре че – та те шка лек ти ра,
тра жи дје ла што их са мрт ни ци тво ре,
у њи ма ћеш на ћи сво јој ду ши ми ра;
књи га је жи во та ка но бур но мо ре.

До кле схва тиш из ње је дан ре дак са мо,
ко у слат ком сан ку ми ну ће ти жи ће,
ах – те шко је, те шко за пло ви ти та мо,
а још те же ка кво учи нит от кри ће!

Узми, Мир за, ру жу, па у њој зи тра жи
сво јој ма шти бо ја, сво јој пје сми хра не;
ру ме ни ло ње но нек ти ду шу бла жи,
да се књи ге жи ћа за у ви јек ма не!
  (БСП , 68).

(2) Те бе што ви јек свој об ли ваш зно јем
И као ти тан за ма ху јеш кра сном,
Те бе што жи виш у свом тру ду ча сном,
Ја сла вим, ево, и хва лу ти по јем.

Убо ги дру же, ду бра ва и вре ла,
Ти што те дра че убо ди ма гр де,
Пру жи ми ру ку да жу ље ве твр де
Ижљу бим на њој к’о знак ча сних дје ла.

Ја знам, ти са мо до дна пи јеш ча шу
И кр вљу по јиш ову гру ду на шу,
Хра не ћи ср це ви те штви ма ста рим.

2) О изоморфној, епентетској, метaтeзној и метатезно-епенетеској рими читалац се 
може много више информисати у Чаркићевој књизи Појмовник риме (Чаркић 2001).
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Ја знам, ти са мо на па јаш се не бом,
И сва ког при маш са со љу и хље бом,
Па те бе сла вим! Те би бла го да рим!
 (ШАП , 62).

(3) Ли је пи па стир го ни ста до
Ис под краљ ског сјај ног дво ра,
Дје вој че га гле да мла до
Са ви си не, са про зо ра.

Па му ве ли бла го, ми ло:
„О, да сми јем си ћи до ље!
Ка ко с’ б’је ли ста до чи ло,
Ка ко л’ цв’је ће ру ме но је!“

Њој па стир че озго збо ри
„О, ка да си си ћи хтје ла!
Ка ко т’ ли це ру јем го ри,
Ка ко л’ ти је ру ка б’је ла!“

Сва ког ра ног ју тра он је
Туд са ста дом про ла зио,
И ув’јек би зла то сво је
На про зо ру опа зио.

И он би јој каз’о ти’о:
„Здра во ље па краљ ска ћер ко!“
А озго би гла сак мио,

„Бла го да рим дра ги, рек’о.“

Зи ма с’ ди же, про љет сла зи,
Цв’је ћем по ља иша ра та,
Ис под дво ра он про ла зи,
Ал’ не на ђе сво га зла та.

Ја ким гла сом па стир грм ну:
„Здра во краљ ска кће ри кра сна!“
Глас ду хо ва ње му с’ вр ну:

„Ој, љу ба ви, збо гом ја сна!“
 (ЂОС , 107).

У при мје ру (1), у цје ло ви то ци ти ра ној 
пје сми Књи га жи во та Саф вет-бе га Ба ша-

ги ћа, упо три је бље на је изо морф на ри ма 
тро фо нем ског ти па (шти во – жи во, схва ти 

– ла ти, лек ти ра – ми ра, тво ре – мо ре, са мо 
– та мо, жи ће – от кри ће, тра жи – бла жи, 
хра не – ма не) на свим кла у зу ла ма сти-
хо ва. Ти ме се оства рио мо ме нат пот пу не 
уни фи ка ци је кла у зу ла. Ова кви при мје ри 
су у при лич ној мје ри за сту пље ни у ана ли-
зи ра ној по е зи ји. У при мје ру (2), у пје сми 
Пред ко ли ба ма Алек се Шан ти ћа, упо три је-
бље на је изо морф на ри ма, али три ју кван-
ти та тив них мо де ла: тро фо нем ска (вре ла 

– дје ла, гр де – твр де), че тво ро фо нем ска 
(зно јем – по јем, ста рим – бла го да рим, 
не бом – хље бом) и пе то фо нем ска (кра-
сном – ча сном). При мје ри са ко ри шће њем 
ова квих ком би на ци ја су нај че шћи код 
ана ли зи ра них пје сни ка. У при мје ру (3), 
у пје сми Па стир Осма на Ђи ки ћа, упо-
три је бље ни су сви мо гу ћи ква ли та тив ни 
мо де ли ри ме – изо морф на: дво фо нем ска 
(ти’о – мио), тро фо нем ска (ста до – мла до, 
ми ло – чи ло, збо ри – го ри) и че тво ро фо-
нем ска (хтје ла – б’је ла, сла зи – про ла зи, 
кра сна – ја сна); епен тет ска: дво фо нем-
ска (до ље – ру ме но је) и тро фо нем ска (он 
је – опа зио, грм ну – вр ну); ме та те зна: 
че тво ро фо нем ска (ћер ко – рек’о) и ме-
та те зно-епен тет ска: ше сто фо нем ска 
(про ла зио – опа зио). Иако је си стем ри ме 
оства рен упо тре бом сва че ти ри ква ли та-
тив на мо де ла, ипак ме ђу њи ма до ми ни ра 
изо морф ни, ко ји и чи ни ње ну осно ви цу. 
(Од мо гу ћих 14 па ро ва ри ме на изо морф ну 
от па да де вет па ро ва, а на пре о ста ла три 
са мо пет па ро ва.)

2.2. Епен тет ска ри ма, на су прот изо-
морф ној, гу би не по сред ни кон такт по-
но вље них гла со ва, али за др жа ва њи хов 
иден тич ни ре до сли јед. Ова ри ма по свом 
при су ству у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу 
до ла зи од мах иза изо морф не, али је ње но 
при су ство у од но су на изо морф ну ри му 

27 Cisic.indd   33927 Cisic.indd   339 12.9.2007   7:34:2612.9.2007   7:34:26



340

А Л М А  Ћ И Ш И Ћ

 2007

ипак не знат но, док је она у од но су на ме-
та те зну и ме та те зно-епен тет ску са свим 
за па же на.

2.2.1. Из цје ло куп ног про у ча ва ног ма те-
ри ја ла са епен тет ском ри мом на ве шће мо 
нај ин те ре сант ни је ње не об ли ке, ко ри-
сте ћи при мје ре сва ког од ана ли зи ра них 
пје сни ка: гу ди – гру ди (ЂОС , 45); спле ће 

– сре ће (ЂОС , 47), очи – но ћи (ЂОС , 56); бле-
ска – не бе ска (ДЈП ; 13); тми ни – ти ши ни 
(ДЈП , 26); пла ва – спа ва (ДЈП ; 39); сни во 

– скри во (КАС , 35); око ве – ро бо ве (КАС ; 
56); гру ди – про бу ди (КАС , 70); скри је – 
си је (ЋМС , 22); ве ће – те че (ЋМС , 39); ста зи 

– сла зи (ЋМС , 44); да на – ђа ко ва ња (БСП , 
29); ду ше – ру же (БСП , 37); очи – про ћи 
(БСП , 59); по ла ко – па ко (АТП , 6); сви је та 

– сме та (АТП ; 31); вис – жи во пис (АТП , 37); 
све та – сре та (ШАП , 31); сна жи – на ши 
(ШАП , 35); по лу мра ку – вр ба ку (ШАП , 38); 
се ни – ра све тље ни (ВМС , 29); не до сти жна 

– не жна (ВМС , 33); ру жи ца ма – ру чи ца ма 
(ВМС , 34).

Из мно штва раз но о бра зних при мје ра 
са епен тет ском ри мом на ве шће мо са мо 
три ко ји по ка зу ју основ не на чи не ње не 
упо тре бе у ана ли зи ра ним по ет ским дис-
кур си ма.

(1) Уз ди жи се пје смо мо ја,
Из пла ме них срп ских гру ди,
Смје ло ле ти кроз кра је ве, –
гдје год сл’је пи гу слар гу ди.

Уз гу са ла ја сне зву ке,
Гдје год чу јеш да се по је,
Ту сло бод но спу сти кри ла,
Ту ћеш на ћи бра ће мо је.

Ал’ међ’ њи ма ако ви диш
Ко те кри вим оком гле ди,
Тог се кло ни! Из род то је
То му Де мон сто пе сл’је ди.

Уз ди жи се пје смо мо ја,
Из пла ме них срп ских гру ди,
Смје ло ле ти кроз кра је ве, –
гдје год сл’је пи гу слар гу ди.
 (ЂОС , 45).

(2) Пи та те ме: што сам та ко ту жан,
Пи та те ме: што сам та ко сје тан –
О, ја за вас, са мо за вас жи вим.

– Буд’те срет ни, ја сам уз вас сре тан!

Ва ша сре ћа, то је мо ја сре ћа;
Ва ши ја ди, то су мо ји ја ди;
Бо ли ва ши, то су бо ли мо ји;
Ва ши на ди, то су мо ји на ди…

Без вас ми је жи вот пун гор чи не,
Без вас ми је сви јет ко цр ни па ко;
Вас сте тро је, три на ср цу ра не –
С ва ма жи вит’, а без вас ни ка ко!

Не пи тај те, што сам та ко ту жан,
Не пи тај те, што сам та ко сје тан –

О, ја за вас, са мо за вас жи вим.
– Буд’те срет ни, ја сам уз вас сре тан!
 (КАС , 95).

(3) Зво ни. У цр кви во шта ни це го ре.
Кан ди ла треп ћу пред свим ико на ма.
У из ве зе ним зла том оде жда ма
Мо ли тве ду ге све ште ни ци збо ре.

„О Бо же, ви диш усрд ну нам двор бу
И смер на ср ца и ру ке скло пље не,
О Бо же, нек се тво ја ми лост скре не
На нас, пред љу ту и од суд ну бор бу“.

И док се та мјан ко лу та и пу ши,
Са јед ном то плом мо ли твом у ду ши,
Вој во де, ба ни са кне зом по гну ти,

Сто је. А ва ни, сва вој ска без бро ја,
У осе ћа њу не из ве сног бо ја,
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По бо жно кле чи, кр сти се и ћу ти
 (ВМС , 145).

У при мје ру (1), пје сми О. Ђи ки ћа, 
функ ци о ни шу два мо де ла ри ме: епен тет-
ска (гру ди – гу ди, гле ди – сл’је ди, гру ди 

– гу ди) и изо морф на (по је – мо је). Епен-
тет ска ри ма је у ве ли кој пре вла сти над 
изо морф ном ри мом, јер се на ла зи у три 
од че ти ри стро фе. У са мој пје сми је при-
ми је њен спе ци фи чан на чин ри мо ва ња: 
ри му ју се са мо пар ни сти хо ви (дру ги и 
че твр ти). Та ко да се у ка тре ни ма на ла зи 
са мо по је дан пар ри ма. Ов дје је ва жно 
на по ме ну ти да је епен тет ска ри ма и дио 
строф ног по на вља ња. На и ме, по на вља се 
пр ва и по сљед ња стро фа са епен тет ском 
ри мом. Да кле, са мо у по себ ним усло ви ма 
епен тет ска ри ма у пје сми мо же број но 
над вла да ти изо морф ну ри му. Ова кви 
слу ча је ви су ве о ма ри јет ки. У при мје ру 
(2), у тек сту ци је ле пје сме узе те из по е-
зи је А. Ка ра бе го ви ћа, ус по ста вље на је 
пот пу на рав но те жа из ме ђу епен тет ске 
(сје тан – сре тан, сје тан – сре тан) и изо-
морф не ри ме (ја ди – на ди, па ко – ни ка ко). 
И ов дје, као и у при мје ру (1), до шло је 
до по на вља ња ри мо ва них са гла сја ко ја 
чи не епен тет ску ри му, а она су пре ко лек-
сич ких је ди ни ца у чи ји гла сов ни са став 
ула зи опет дио сти хов них и син так сич ких 
по на вља ња. Ова кви слу ча је ви ри мо ва ња 
су ве о ма ри јет ки у ана ли зи ра ној по е зи ји. 
У при мје ру (3), у пје сми М. Ви да ко ви ћа, 
епен тет ска ри ма чи ни са мо дио ри мо-
ва них са гла сја ци је ле пје сме. Основ ни 
мо дел ри ме је изо морф ни (го ре – збо ре, 
двор бу – бор бу, пу ши – ду ши, по гну ти 

– ћу ти), док епен тет ска ри ма (ико на ма 
– оде жда ма, скло пље не – скре не, бро ја 
– бо ја) има уло гу да сво јим при су ством 
раз би је мо но то ни ју ко ју би ство ри ла ис-
кљу чи ва упо тре ба изо морф не ри ме на 
кла у зу ла ма свих сти хо ва у пје сми. Ка ко 

ви ди мо, епен тет ска ри ма је из стро фе у 
стро фу стал ни пра ти лац изо морф не ри ме. 
Ипак, она ни је ус по ста ви ла рав но те жу с 
њом, не го се на шла у из вје сном сми слу уса-
мље ном. Ова кви слу ча је ви су мно го број-
ни ји од прет ход них и че сто чи не основ не 
прин ци пе ри мо ва ња у пје сми.

2.3. Ме та те зна ри ма пред ста вља 
тре ћи об лик гла сов них струк ту ри ра ња 
на кла у зу ла ма ри мо ва них сти хо ва. Она је 
је два при сут на у ис тра жи ва ној по е зи ји. 
Про на ђе на је код ше сто ри це пје сни ка од 
њих осмо ри це. Да кле, код дво ји це С. Ба ша-
ги ћа и М. Ви да ко ви ћа об ли ка ме та те зне 
ри ме не ма. За раз ли ку од изо морф не, ка ко 
ис ти че М. Ж. Чар кић „у ме та те зној ри ми 
по ду дар ни гла со ви се не ре а ли зу ју на исто-
ве тан на чин, али се за др жа ва њи хов не по-
сред ни кон такт“ (Чар кић 1992: 270).

2.3.1. Због оскуд ног ма те ри ја ла ко ји 
пред ста вља ме та те зна ри ма, на ве шће мо 
све ње не при мје ре: та ко – слат ко (ЋМС , 
3); плав – вал (КАС , 152); кли че – мил че 
(КАС , 127); ма ли – ми ла (АТП , 136); ки нем 

– к ме ни (ЂОС , 51); ви не – див не (ЂОС , 90); 
ра ке – ја ке (ЂОС , 97); ћер ко – ре ко (ЂОС , 
107); Ја дра на – ђер да на (ШАП , 50); ни ском 

– ста рин ском (ДЈП , 160).
Ме та те зна ри ма се у ана ли зи ра ној по-

е зи ји, чак и кад је стро фа у пи та њу, упо-
тре бља ва у по је ди нач ним слу ча је ви ма 
ка ко би уни је ла раз ли чи тост у ри мо ва ни 
по сту пак на кла у зу ла ма ана ли зи ра них 
пје сни ка. На ве шће мо три при мје ра ко ји 
по твр ђу ју ову чи ње ни цу.

(1) На ша ми ла Бо ко, не вје сто Ја дра на,
По кри ве на не бом к’о од пла ве сви ле,
Љеп ша си од тво је при мор ки ње ви ле
И св’је тли ја си од ње ног ђер да на
 (ШАП , 50).

(2) Што на хи трим кри лим ла га но се ви не,
Гдје би сер ни ва ли Ган ге со ви ху је,
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И раз гле да та мо пе ри во је див не,
Гдје вје чи то пје сме бул бу ли ћа бру је
 (ЂОС , 90).

(3) […]
И ти код њих мје ста на ђи,
Ма да н’је си сјај на та ко,
Ро ду мо ме ми ла би ћеш
Јер је те би Срп ство слат ко
 (ЋМС , 3).

У при мје ру (1), у ка тре ну, упо три је-
бље на су два мо де ла ри ме: изо морф на 
(сви ле – ви ле) и ме та те зна (Ја дра на – ђер-
да на ). Ова квим на чи ном ри мо ва ња ри ма 
је до би ла мно го сло же ни ји вид и по ста ла 
ве о ма из ра жај но стил ско и по ет ско сред-
ство. Исто вјет ну си ту а ци ју на ла зи мо и 
у при мје ру (2). Ту је, та ко ђе, до шло до 
упо тре бе два ју мо де ла ри ме: изо морф ног 
(ху је – бру је) и ме та те зног (ви не – див не). 
Је ди но у при мје ру (3), у на ве де ном че тво-
ро стиш ју ко је је дио астро фич не пје сме, у 
ко јој вла да на из мје нич на ри ма, на из глед 
дје лу је са мо ме та те зна ри ма. Али ка да 
се узме у об зир ши ри кон текст, ла ко се 
за па жа да је ме та те зна ри ма са мо је дан 
ри мо ва ни еле ме нат ко ји уче ству је у си-
сте му ри мо ва ња ци је ле пје сме.

2.4. Ме та те зно-епен тет ска ри ма не-
знат не је фре квен ци је, али је мно го за сту-
пље ни ја од ме та те зне ри ме. Ова ри ма, у 
од но су на изо морф ну, гу би иден тич ни 
рас по ред и не по сред ни кон такт по но вље-
них гла со ва (фо не ма), па се мо же фор му-
ли са ти и као ме та те за на од сто ја њу.

2.4.1. Иако ма те ри јал ни је по себ но 
бо гат, на ве шће мо са мо оне об ли ке ме та-
те зно-епен тет ске ри ме ко ји из ра жа ва ју 
ње ну од ре ђе ну спе ци фич ност, а при је 
то га и оне ко ји из ра жа ва ју основ не си-
сте ме ње не гла сов не струк ту ре: оба сја ва 

– за бо ра ва (ЋМС , 43); про па да ла – за кло-

ња ла (ЋМС , 70); спо ме ни то – про љет но 
(КАС , 43); скри ти – пр ко си ти (КАС , 98); 
ис точ но ме – сви ле но ме (АТП , 7); жи во-
ва ње – спо ми ња ње (АТП , 13); ме до ви на 

– по мр чи на (АТП , 53); дра го це ни – од ме-
ре ни (ВМС , 111); па ла че – рас пла че (ДЈП , 
59); не до глед на – јед не (ДЈП , 156); ле по ти 

– пло ти (ДЈП , 190); сло бо дар ка – обла ка 
(ЂОС , 59); гри је – дру ги јем (ЂОС , 66); јар ко 

– мај ко (ЂОС , 70); свје жи – са жи же (ЂОС , 
73); сви је ту – тво је (ЂОС , 78); јор го ва на 

– гра на (ШАП , 47); ру го ба – гро ба (ШАП , 
64); кра је ва – за гри је ва (БСП , 77); род би ну 

– дру жи ну (БСП , 95); за лу та мо – са зна мо 
(БСП , 127).

Иако је ме та те зно-епен тет ска ри ма у 
ана ли зи ра ном пје сни штву мно го за сту-
пље ни ја од ме та те зне, она се ипак ја вља у 
стро фи са мо у по је ди нач ним слу ча је ви ма 
ка ко би по сту пак ри мо ва ња по стао сло же-
ни ји. На ве шће мо три ка рак те ри стич на 
при мје ра.

(1) У по ља на ша Иска ри от уђе,
И њи ве на ше по ста до ше ту ђе,
И на нас па де гу ба и ру го ба…

Устај и по ђи! Ја у ци су че сти…
Пред те шким ча сом мој на род при че сти,
Кр вав к’о сун це нек си не из гро ба
 (ШАП , 64).

(2) Нај при је Бо жи је спо ме ни мо име –
сва ко до бро дје ло по чи ма се с њи ме.
Она ко се сје ти мо Бож јег по сла ни ка
Му хам ме да, зад њег вје ро вје сни ка,
ко га до бар дио чо вје чан ства сла ви
као за чет ни ка ислам ске љу ба ви.
Не за бо ра ви мо ње го ву род би ну
с до брим спо ме ну ти као и дру жи ну
ко ја је с њи ме не во љу и сла ву
ди је ли ла за ислам, ко за вје ру пра ву
 (БСП , 95).
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(3) Виш гла ве ми пу ца ло је не бо,
А под но гом зе мља про па да ла;
Ал’ ти тад си као ангј’о чу вар
За сво је ме кри ло за кло ња ла
 (ЋМС , 70).

У при мје ру (1), у дви је тер ци не узе те из 
со не та, ме та те зно-епен тет ска ри ма (ру-
го ба – гро ба) са изо морф ном ри мом раз-
ли чи тог кван ти те та: тро фо нем ском (уђе 

– ту ђе) и пе то фо нем ском (че сти – при че-
сти) чи ни си стем ри мо ва ња. У при мје ру 
(2), у стро фи од де сет сти хо ва, вла да сло-
же ни ји си стем ри мо ва ња. На и ме, ов дје 
уче ству ју три раз ли чи та мо де ла ри ме: ме-
та те зно-епен тет ска (род би ну – дру жи ну), 
епен тет ска (по сла ни ка – вје ро вје сни ка) и 
изо морф на (име – њи ме; сла ви – љу ба ви; 
сла ву – пра ву). Ов дје је по себ но ин те ре-
сант но то што је си стем ри мо ва ња за сно-
ван на од ре ђе ној пра вил но сти у смје њи-
ва њу по је ди них мо де ла ри ме: изо морф на 

– епен тет ска – изо морф на – ме та те зно-
епен тет ска – изо морф на. У при мје ру (3), 
у ка тре ну, оства рен је та кав на чин ри мо-
ва ња да се у ње му смје њу ју не ри ма и ри ма, 
од но сно не ри мо ва ни и ри мо ва ни стих 
(не бо – про па да ла – чу вар – за кло ња ла). 
Овим се ме та те зно-епен тет ска ри ма ја вља 
као је ди ни по сту пак ри мо ва ња сти хо ва у 
стро фи. На рав но, ова кви слу ча је ви су ве-
о ма ри јет ки у ана ли зи ра ној по е зи ји.

3. У увод ном ди је лу ра да по ста ви ли 
смо основ ну те зу да се у по е зи ји 

ис тра жи ва них пје сни ка без из у зет ка 
упо тре бља ва ри ма као је дан од ва жни-
јих по ет ско-стил ских по сту па ка. На ша 
ис тра жи ва ња су по твр ди ла ту те зу и 
прак тич но је до ка за ла. Основ на ме то да 
ко ја нам је, пре ма на чи ну ис тра жи ва ња, 
нај бо ље по слу жи ла би ла је де скрип тив но-
ком па ра тив на ме то да, ко ју је по сто ја но 
пра ти ла и ста ти стич ка ме то да. Да би смо 
бар до не кле ушли у су шти ну по ет ског 

ства ра ња на ших пје сни ка, мо ра ли смо да 
от кри је мо њи хо ве бит не умјет нич ко-књи-
жев не ори јен та ци је. То се мо гло по сти ћи 
про у ча ва њем њи хо вих књи жев но-исто-
риј ско-те о риј ских осо бе но сти. Из та квог 
ис тра жи ва ња до шли смо до са зна ња да 
сви ана ли зи ра ни пје сни ци, иако при па-
да ју три ма на ро ди ма: срп ском, хр ват-
ском и бо шњач ком, на пла ну по ет ског 
ства ра ња има ју мно го то га за јед нич ког. 
Из ме ђу оста лог, по што су ства ра ли у исто 
ври је ме и на истим ге о граф ским про сто-
ри ма, гдје се жи вје ло слич ним на чи ном 
жи во та, они су при па да ли и исто вјет ним 
књи жев ним прав ци ма, књи жев ним по е ти-
ка ма, ко је су зах ти је ва ле и слич не, ако не 
исто вјет не по ет ске и стил ске по ступ ке у 
об ли ко ва њу по ет ског гра ди ва. У осно ви 
њи хо вог књи жев ног ства ра ња сто ји зре ло 
до ба ро ман ти зма (са пре ла зном фа зом 
у мо дер ни зам) са сво јом по е ти ком на го-
ми ла не на ци о нал не, емо ци о нал не и ин-
те лек ту ал не енер ги је. На пла ну фор ме 
пи са ње пје са ма je у пре те жно стро фич-
ној (ис то стро фич ној и ра зно стро фич ној) 
фор ми, рје ђе астро фич ној, уз упо тре бу 
и со нет них об ли ка. Код њих до ми ни ра 
не ко ли ко кла сич них ти по ва сти хо ва: 
осме рац, де се те рац, је да на е сте рац и два-
на е сте рац, уз рје ђу упо тре бу де ве тер ца, 
три на е стер ца и ше сна е стер ца. Ме ђу тим, 
за на шу ана ли зу нај важ ни ја је би ла чи-
ње ни ца ка кав је трет ман има ла ри ма у 
књи жев ним про це си ма у ври је ме по ет-
ског ства ра ња ана ли зи ра них пје сни ка. 
На и ме, био је то крај XIX  и по че так XX 
сто ље ћа, ка да ри ма као еле ме нат гла сов не 
струк ту ре сти ха по ла ко про ла зи кроз за-
вр шну фа зу ка но ни за ци је. Утвр див ши то 
би ли смо спрем ни да при сту пи мо на шем 
основ ном за дат ку: ис тра жи ва њу кван ти-
та тив них и ква ли та тив них мо де ла ри ме 
у бо сан ско хер це го вач кој по е зи ји из ме ђу 
1878. и 1918. го ди не.
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3.1. Већ на са мом по чет ку ана ли зе тре-
ба ло је ри је ши ти пи та ње кла си фи ка ци је 
и тер ми но ло ги је ри ме. Ма да у сви је ту 
и код нас, ка ко ка же проф. Чар кић, по-
сто је мно ге сту ди је, уџ бе ни ци, пре гле ди, 
при руч ни ци ко ји су дје ли мич но или у 
пот пу но сти по све ће ни про у ча ва њу ри ме 

– ње на кла си фи ка ци ја је уоп ште узев још 
спор на, а и тер ми но ло ги ја раз ли чи та. Ми 
смо у овом ра ду при хва ти ли тер ми но ло-
ги ји М. Ж. Чар ки ћа, јер смо сма тра ли да 
је ње го ва кла си фи ка ци ја и тер ми но ло ги ја 
нај пре ци зни ја и на уч но нај за сно ва ни ја. 

Та ко смо у ве зи са ква ли те том ри ме про на-
шли да у по е зи ји ана ли зи ра них пје сни ка 
функ ци о ни шу че ти ри ква ли та тив на мо-
де ла ри ме: изо морф ни, епен тет ски, ме та-
те зни и ме та те зно-епен тет ски.

3.2. У та бе ле ко је сли је де уни је ти су 
по да ци о за сту пље но сти ових мо де ла 
ри ме код сва ког пје сни ка по на о соб, као 
и оп шти по да ци о при су ству сва ког мо-
де ла у по е зи ји на ших пје сни ка, и то у пр ву 
број не ври јед но сти, а у дру гу про цен ту-
ал не ври јед но сти.

Табела 1:

Аутор
изоморфна 
рима

епентетска 
рима

метатезна 
рима

метатезно-
епентетска рима Укупно:

М. Ћ. Ћатић 535 61 1 2 599
А. Карабеговић 548 58 2 3 611
Т. Алауповић 602 80 1 5 688
О. Ђикић 548 180 4 25 757
М. Видаковић 601 78 0 1 680
С. Башагић 596 68 0 4 668
А. Шантић 805 89 1 4 899
Ј. Дучић 876 115 1 2 994

Укупно: 5111 729 10 46 = 5896
У %: 86,70% 12,37% 0,15% 0,78% = 100%

Табела 2:

Аутор
изоморфна 
рима

епентетска 
рима

метатезна 
рима

метатезно-
епентетска рима Укупно:

М. Ћ. Ћатић 89,32% 10,18% 0,17% 0,33%
А. Карабеговић 89,69% 9,49% 0,33% 0,49%
Т. Алауповић 87,50% 11,63% 0,15% 0,73%
О. Ђикић 72,39% 23,78% 0,53% 3,30%
М. Видаковић 88,38% 11,47% 0,00% 0,15%
С. Башагић 89,22% 10,18% 0,00% 0,60%
А. Шантић 89,54% 9,90% 0,11% 0,44%
Ј. Дучић 88,13% 11,57% 0,10% 0,20%

Просек %: 86,70% 12,37% 0,15% 0,78% = 100%
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3.3. На осно ву из не се ног за кљу чу је мо 
да по е зи ја бо сан ско хер це го вач ких пје-
сни ка, на ста ла у пе ри о ду из ме ђу 1878. 
и 1918. го ди не, по сво јим са др жин ским 
(те мат ским и мо тив ским) еле мен ти ма, 
нај ве ћим ди је лом при па да ро ман ти зму, 
док у ма њем ди је лу она се од но си и на 
мо дер ну. Ов дје тре ба ре ћи да се је ди но 
по ет ски опус Ј. Ду чи ћа ви ше при кла ња 
мо дер ни не го ро ман ти зму. На пла ну из-
ра за (об лик пје сме, вр ста сти ха, мо де ли 
ри ме) ова по е зи ја је бли жа мо дер ни не го 
ро ман ти зму. Јер, ка да је у пи та њу вр ста 
пје сме очи гле дан је број со нет них фор ми. 
Сти хо ви су пре те жно ри мо ва ни кла сич ни 

де се тер ци, је да на е стер ци и два на е стер ци, 
што је ви ше од ли ка мо дер не не го ро ман ти-
зма. Ри ма сво јом гла сов ном струк ту ром 
(углав ном ква ли те том), из у зев код О. Ђи-
ки ћа, по ка зу је да је у нај ве ћој ме ри гра-
ђе на по прин ци пи ма ка но ни зо ва не ри ме. 
Ана ли зи ра на по е зи ја иако до ла зи од ства-
ра ла ца ко ји при па да ју три ма на ро ди ма: 
срп ском, хр ват ском и бо шњач ком – ни у 
ком сми слу, а по себ но у окви ру ри мо ва-
них по сту па ка, не ис ка зу је по ла ри за ци ју 
пре ма вјер ској и на ци о нал ној при пад но-
сти. Је зик ко јим је пи са на ука зу је на је дин-
стве ну је зич ку струк ту ру са не знат ним 
раз ли ка ма на лек сич ком пла ну.

 summary
 Σ Qualitative Rhyme Schemes in Poetry of Bosnian and Herzegovian Poets

Th e research subject of this paper are the qualitative rhyme schemes in Bosnian and 
Herzegovian poetry in the period between 1878 and 1918. Although the literature of the 
above mentioned period represents a continuous stage in the development of Bosnian and 
Herzegovian literature, which is confi rmed by its undeniable literary and aesthetic values, 
as far as we know, no one so far has dealt with questions concerning rhyme. Th e poetry of 
Bosnian and Herzegovian poets created in the period between 1878 and 1918 according to 
its content-related (thematic and motif) elements belongs mostly to Romanticism, while 
a smaller part is also associated with Modernism. One should mention here that only the 
poetic opus of J. Dučić is more inclined towards Modernism than towards Romanticism. 
At the expression level (the poetic form, type of verse and rhyme schemes) this poetry is 
much closer to Modernism than Romanticism, because when a type of poem is concerned, 
the number of sonnet forms is evident. Th e lines are mostly rhymed classical decameters, 
hendecameters and dodecameters, which is a characteristic of Modernism rather than 
Romanticism. Rhyme with its phonetic structure (mostly with its quality) demonstrates, 
except in the poetry of O. Djikić, that it was mostly formed according to the principles 
of canonized rhyme. Th e analyzed poetry although created by poets belonging to three 
diff erent nationalities: Serbian, Croatian and Bosnian – does not in any sense, and 
particularly in the sense of rhyming techniques, express polarity according to religion or 
nationality. Th e language in which it was written points to a unique language structure 
with smaller diff erences only at the lexical level. Using the terminology of M. Ž. Čarkić, 
we have found that there are four qualitative rhyme schemes functioning in the analyzed 
poetry: isomorphic, epenthetic, metathetic and metathetic-epenthetic. However, they are 
employed in various degrees: isomorphic 86.10%, epenthetic 12.37%, metahetic 0.15% and 
metathetic-epenthetic 0.78%.
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Извори и скраћенице:

 АТП  = Алауповић Тугомир, Пробране пјесме, Загреб, 1092.
 БСП  = Башагић Сафет-бег, Пјесме, препјеви, драме, Сарајево, 1999.
 ЋМС  = Ћатић Муса Ћазим, Сабрана дјела I, Тешањ, 1968.
 ДЈП  = Дучић Јован, Песме, Сарајево, 1969.
 ЂОС  = Ђикић Осман, Сабрана дјела, Сарајево, 1971.
 КАС  = Карабеговић Авдо Хасанбегов, Сабране пјесме, Сарајево, 1985.
 ШАП  = Шантић Алекса, Претпразничко вече, Мостар, 1968.
 ВМС  = Видаковић Милош, Сабрана дела, Сарајево, 1971.
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