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Милосав Ж. Чаркић (Београд)

Десна граница риме

 Кључне речи:
десна граница римованих 
речи, десна граница риме, 
римовано гнездо, римовано 
сагласје, корелација, колизија, 
структура подударних 
гласова, структура 
неподударних гласова, 
класификација.

У овом раду аутор покушава да оповргне 
устаљену тезу да се десна граница 
римованих речи и десна граница риме 
апсолутно подударају. Он наводи 
многобројне примере из српске поезије 
који доказују да су ове две границе почесто 
у колизији или у једној или у обе римоване 
јединице.

Ри ма је ка ко се че сто ис ти че гла сов но 
по на вља ње ко је има ор га ни за ци о ну 

функ ци ју у ме трич кој ком по зи ци ји сти-
хов них струк ту ра (Жир мун ский 1975: 
282). Ова кон ста та ци ја је тач на, али ни је 
пот пу на. Ри ма се као гла сов но по на вља ње 
не ја вља са мо у ме трич ки ор га ни зо ва ним 
струк ту ра ма, не го и у дру гим у ко ји ма 
од су ству је ме трич ност, као на при мер у 
си ла бич ком и сло бод ном сти ху, у ко јим 
се ри ма по ја вљу је као стал ни или по вре-
ме ни еле ме нат. Ме ђу тим, она као та ква 
ути че на зву ков ни ква ли тет по ет ских 
струк ту ра у ко ји ма се на ла зи. А са ма звуч-
ност ри ме за ви си од ква ли те та зву ка ко ји 

про из во де гла со ви ко ји обра зу ју ри му. 
Да кле, ни је са свим све јед но да ли је ри ма 
на ста ла од са мих во ка ла (во кал ска ри ма), 
са мих кон со на на та (кон со нант ска ри ма), 
или од во ка ла и кон со на на та (во кал ско-
кон со нант ска ри ма), те од на чи на ком-
би но ва ња ри мо ва них гла со ва, као и од 
то га у как вом су кван ти та тив ном од но су 
ри мо ва ни и не ри мо ва ни гла со ви у са мим 
ри ме ма ма, за тим да ли је у пи та њу отво-
ре на или за тво ре на ри ма, па и од то га у 
ка квом су од но су ле ва и де сна гра ни ца 
ри мо ва них ре чи и ри ме, и на кра ју ква-
ли тет ње ног зву ча ња за ви си и од то га у 
ка квој су са гла сно сти ак цен ти у ри мо-
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ва ним ре чи ма. За то не чу ди да су мно ги 
пе сни ци и про у ча ва о ци сти ха на раз не 
на чи не ре ша ва ли ове про бле ме. Та ко, 
на при мер, оства ре ње ви со ког сте пе на 
мо но то ни је на ла зи мо у строф ним ти ра-
да ма об је ди ње них асо нан цом (la is ses mo-
no ri mes) у ста ро фран цу ском епо су или 
шпан ским ро ман са ма. Не мач ки те о ре-
ти ча ри у ро ман ти зму от кри ва ју од ре ђе ну 
из ра жај ност гла со ва. На и ме асо нан ца, од-
но сно по на вља ње ак цен то ва ног во ка ла 
мо же по ет ском тек сту при да ти исто ве-
тан емо ци о нал ни тон, док су гла сни ци 
у тај гла сов ни ко ло рит уно се зву ков ну 
раз ли ку1. Да кле, зву ков ни ква ли тет ри ме 
за ви си од ви ше фак то ра. Нај ви ши сте пен 
еуфо нич но сти ри ма до сти же при ли ком 
по на вља ња лек сич ке је ди ни це2 у скло пу 
та у то ло шке (нпр.: ва ли – ва ли, исти об лик 
јед не ре чи) и хо мо ним ске ри ме (нпр.: 
вра та, део ста на – вра та, део људ ског 
те ла). Ви сок сте пен еуфо нич но сти ри ма 
до сти же упо тре бом во ка ла ко ји пред ста-
вља ју чи сте то но ве. Ме ђу тим, и ту по сто ји 
ви ше раз ли чи тих мо гућ но сти ко је ути чу 
на ква ли тет зву ча ња ри ме. Ако би са мо 
во ка ли чи ни ли ри мо ва ну реч, а исто вре-
ме но и ри мо ва но гне здо, он да би звуч ност 

ри ме до сти за ла нај ви ши сте пен. Та ква 
мо гућ ност у срп ском књи жев ном је зи ку 
је ис кљу че на. Ви сок сте пен звуч но сти 
се у срп ској по е зи ји по сти же упо тре бом 
две ју во кал ских фо не ма у не по сред ном 
кон так ту и исто вет ном ре до сле ду ко је 
пра ти јед на кон со нант ска фо не ма ко ја не 
пре ки да кон ти ну и тет ри мо ва ног са гла сја 
(нпр.: као – зао). Ка да су у пи та њу три 
во кал ске фо не ме из ко јих је са чи ње но 
ри мо ва но гне здо, оне у срп ској по е зи ји 
ни ка да не до ла зе у не по сред ном кон так ту, 
а по не кад ни у истом ре до сле ду, из ме ђу 
њих се на ла зи јед на или ви ше не по ду дар-
них кон со нант ских гла со ва (нпр.: ико не 

– из во ре). По ве ћа ни сте пен звуч но сти се 
оства ру је ако на ве де не ри ме пра ти и по-
ду да ра ње ак це на та (ста ти – да ти)3. Да ље, 
ви сок сте пен звуч но сти се оства ру је ако 
у ри мо ва ним са гла сји ма уче ству ју во-
ка ли (чи сти то но ви) и со нан ти (то но ви са 
при ме сом шу ма) (нпр.: грм не – стрм не); 
ако у ри мо ва ним гне зди ма пре о вла да-
ва ју во ка ли над кон со нан ти ма (нпр.: ја ве 
се – за ве се); ако ри мо ва ни ма те ри јал по 
кван ти те ту над вла ђу је не ри мо ва ни ма те-
ри јал (нпр.: вр ли на – ви на = 8 : 2 у ко рист 
ри мо ва них гла со ва).

1) У основи сваког поетског производа, по мишљењу Бернхардовом, лежи јединство 
осећајности, које управља свим појединачним емоционалним утисцима. „Изображение 
этого настроения достигается повторением одинакового гласного. Так как каждый 
гласный имаеет определенное значение, то выбор ассонансов зависит от темы; при 
этом, если ассонансы должны выражать общее настроение стихотворения, гласный 
должен оставаться одинаковым на всем его протяжении, объединяя отдельные стихи в 
строфическую тираду. Поскольку согласные, окружающие гласный, могут изменяться, 
является возможность видоизменения общего настроения“ (Bernhardi 1803: 403).

2) Говорећи о томе у којој мери звучност (музикалност) риме зависи од количине 
информације Ј. М. Лотман износи следећи став: „Таутолошка рима, која понавља и 
звучање и смисао римоване речи, звучи као сиромашна. Гласовно подударање уз 
смисаону разлику условљава богато звучање“ (Лотман 1976: 173).

3) О акценту и рими читалац може више сазнати у нашем раду Акценат и рима у поезији 
српских модерниста (Чаркић 2008: 289–303). Када је у питању рима, читалац може 
срести веома интересантна запажања њеног квалитета који је обрадила А. Ћишић 
(Ћишић 2007: 335–346).
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1. Ка да је у пи та њу де сна гра ни ца ри ме, 
у кла сич ним уче њи ма ри ме без из у-

зет ка се сма тра ло да је она у са гла сно сти 
са де сном гра ни цом ри мо ва них ре чи4. Ме-
ђу тим, ка да се узму у об зир не ки пе сни ци 
ко ји су екс пе ри мен ти са ли са ри мом, као 
на при мер Ма ја ков ски у ру ској по е зи ји, 
ко ји је не рет ко ри му по ме рао пре ма по-
чет ку ри мо ва них је ди ни ца, он да се мо ра 
узе ти у об зир ова по ја ва ко ја, исти на, ни је 
мно го рас про стра ње на, али ко ја по сто ји 
у свим књи жев ним прав ци ма у ко ји ма 
је ри ма упо тре бља ва на као је дан од по-
ет ских по ступ ка. На рав но, тре ба има ти 
у ви ду да се у срп ској мо дер ни, у ко јој је 
до шло до ка но ни за ци је ри ме ова по ја ва 
је све де на на нај ма њу ме ру. Ме ђу тим, у 

оним књи жев ним по кре ти ма пре и по сле 
мо дер не ова кав на чин ри мо ва ња је мно го 
при сут ни ји.

На осно ву про на ђе них при ме ра у срп-
ској по е зи ји те шко је из гра ди ти од ре ђе ну 
кла си фи ка ци ју, али је ипак и то мо гу ће 
учи ни ти. Има ју ћи ово у ви ду, по ку ша-
ће мо да из вр ши мо мо гу ћу кла си фи ка ци ју 
пре ма струк ту ри по ду дар них и не по ду-
дар них гла со ва у две и ви ше ри мо ва них 
ре чи, до во де ћи је у ве зу са од но сом де сне 
гра ни це ри ме и де сне гра ни це ре чи.

1.1. Број ни су при ме ри у ко ји ма је де сна 
гра ни ца ри ме и де сна гра ни ца ре чи у од-
ре ђе ној ко ли зи ји, и она се мо же из ра зи ти 
број ним од но сом 0/1 или обрат но.

4) Многи аутори бавећи се римом истицали су апсолутну подударност десне границе 
римованих речи и десне границе риме. Навешћемо, примера ради, само три-четири 
таква става: „Под римом се разуме акустичка идентичност слога или крајњих слогова 
две речи, идентитет који обухвата последњи наглашени слог и гласове који следе“ 
(Elwert 1965: 23). „Први услов да се две речи могу римовати јесте да су им наглашени 
вокали хомофони или да су истоветни. У ствари две речи се римују ако су хомофоне 
не само по наглашеном вокалу него и по свим изговореним консонантима који долазе 
иза тог вокала, или у случају да је овај вокал финални, по фонему – консонанту или 
вокалу који претходни наглашеном вокалу“ (Grammont 1908. 78). „Рима јесте сазвучје 
последњих акцентованих вокала и свих иза њих сугласника и самогласника“ (Шенгели 
1960: 87). „Рима је хомофонија последњег вокала и фонема који га евентуално следе“ 
(Morier 1943/44: 32).

(1) Спо ме ник се ни књи жев ни ка глав них
  Спре ма ју Ср бљи, та ко гла си вест;
 Ра јић, Му шиц ки, До си теј пре слав ни,
  Па вло вић исти ту ужи ва чест

 (ЈСППII , 121).

(2) Ра ши ри ло се у ње ној ви си ни
 је се ње не бо, олов но и пра зно.
 По ља су пу ста; врх ле ди на њи них
 Си ла зи ве че до сад но и мра зно

 (ЈДПI , 23).
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У при ме ру (1) из по е зи је Ј. С. По по ви ћа 
у отво ре но-за тво ре ној ри ми (глав них – 
пре слав ни, -лав ни- : -лав ни) у пр вој ри мо-
ва ној је ди ни ци до шло је до ко ли зи је из-
ме ђу де сне гра ни це ре чи и де сне гра ни це 
ри ме за кон со нант „х“, док су ле ва гра ни ца 
ри ме и ле ва гра ни ца ре чи у уоби ча је ној 
ко ли зи ји. У при ме ру (2) из по е зи је Ј. Ду-
чи ћа у ри мо ва ном па ру (ви си ни – њи них, 
-ини : -ини-) у дру гој лек сич кој је ди ни ци 
ни је ус по ста вље на ко ре ла ци ја де сне гра-
ни це ри ме и де сне гра ни це ри ме ме, не го 
је на ста ла дис про пор ци ја из ра же на су-
гла сни ком „х“. У при ме ру (3) из по е зи је 
М. Да ној ли ћа у ри мо ва ном па ру (гип ко 

– чип ком, -ип ко : -ип ко-) у дру гој ри мо ва-
ној лек се ми усле ди ла је ко ли зи ја из ме ђу 

де сне гра ни це ри ме и де сне гра ни це ре чи 
из ра же на кон со нан том „м“. У свим овим 
при ме ри ма зву ков ни ква ли тет ри ме је у 
при лич ној ме ри ума њен оства ре ном дис-
про пор ци јом де сне гра ни це ри ме и де сне 
гра ни це ре чи, али не у то ли кој ме ри јер се 
овај по сту пак огра ни ча ва са мо на јед ну 
ри мо ва ну реч5.

1.2. Мно го је звуч ни ја ри ма у при ме ри ма 
ко ји ис ка зу ју исти струк тур ни од нос 
де сне гра ни це ри ме и де сне гра ни це 
ре чи, као у прет ход ној ка те го ри ји при-
ме ра, али у ко ји ма је ле ва гра ни ца ре чи 
и ле ва гра ни ца ри ме у од ре ђе ној ко ре ла-
ци ји. Исти на, ова кви при ме ри ни су та ко 
број ни као они из прет ход не став ке.

(3) Ло мим се, ки ван. У ме ни гип ко
 И оштро, злоб но, – ме се че ва све тлост
 За ри из ну тра, ти тра над бе лом чип ком
 У ри бљем гр лу где је љу бав рет кост

 (МДУ , 70).

5) Оваква рима се понекад остварује и код тројне риме, с тим што се у двема римованим 
јединицама десна граница риме и десна граница речи подударају (бројим – стојим), али 
када се у риму укључи и трећи елеменат (који – бројим – стојим), онда се идентичност 
десних граница нарушава.

Насред горе ја који
Бројим себе не бројим
Време лети ја стојим
 (А В Р , 79).

У примеру из поезије А. Вукадиновића, као што се види (који – бројим – стојим, 
-оји : -оји- : -оји-) у првој римеми десна граница риме и десна граница речи су 
подударне, док је у друге две римеме наступила колизија између ових двеју граница 
проузрокована вишком сугласника „-м/-м“. Међутим, ова тројна рима се може 
протумачити и на друкчији начин.
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6) Постоје и примери у којима је однос подударног и неподударног гласовног материјала 
веома изражен.

Угледам – дојке. (А то бријега два гола и обла,
и врхом им џбуње руди: гле, малине брадавица).
Усркнем сунца и дажда до плавих омаглица
па уснама своје сјенке по њима клонем ја облак
 (С К П , 105).

(1) Пе ва ју Ма ке дон ци оним
 ко јим до ви ку ју ов це на Ша ри,
 ко јим упра вља ју и бу де де те;
 књи гу на сво ме је зи ку уче
 Ма ђа ри, Шип та ри, –
 код нас реч ни чи ја се не сме да го ни.
 Где сте сви зе мље сло бо да ри
 где сте, из ги ну ли ми ли о на ри!

 (ДМСII , 272).

(2) Очи по то ну ле на дно свог жи ли шта.
 Кри је сни це сје ћа ња зга си ло је ни шта.
 Бес траг и са мо ћи… То – мрак смо ло ква ња:

 рас тво ри мо ча шку: сун це, за ђи у нас!
 Пре гршт је пла ве ти дрх та ва нам кру на
 и стрепњê: глух ши шмиш пре мо та ва тка ња

 (СКП , 110).

(3) Ти ба цаш сен ку зве ри са об лич ја чо ве ка
 Кро за те ли ју зра ке пра ти те су ри чо пор
 Око та тво га још кр вав и слеп че кам

 Кад ме кроз зев про ву чеш је зи ка за пој опор
 Увек кад ви ју ву ци ср це ми ја че ту че
 По жу ри да се ро дим пра о че бе ли ву че

 (РНН , 25).

У при ме ру (1) из по е зи је Д. Мак си-
мо вић у ри мо ва ном па ру (оним – гони, 
они- : -они) иако је у јед ној ри мо ва ној лек-
се ми (оним) до шло до ко ли зи је из ме ђу 
ње не де сне гра ни це и де сне гра ни це ри ме, 
звуч ност ри мо ва ног па ра је ве о ма из ра-
же на, јер је од нос ри мо ва них и не ри мо ва-

них гла со ва 6 : 2 (-м/г- : они-/-они) у ко-
рист ри мо ва них, и што је и у пр вој лек се ми 
ле ва ње на гра ни ца у ко ре ла ци ји са ле вом 
гра ни цом ри ме6. У при ме ру (2) из по е зи је 
С. Ку ле но ви ћа у ри мо ва ном па ру (нас – 
кру на, на- : -на) ри мо ва но гне здо за у зи ма 
стро го ини ци јал ну (на-) и фи нал ну (-на) 
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по зи ци ју. Да ни је у пи та њу пот пу на ри ма 
ко ја де лу је у це лој пе сми, ова два па ра ре чи 
би ла би ве о ма те шко про гла ше на ри мом, 
нај ви ше због по зи ци је ри ме у ре чи ма и 
сла бог гла сов ног по тен ци ја ла (-на-) ри-
мо ва ног гне зда. У при ме ру (3) из по е зи је 
Р. Но га зву ков ни ква ли тет ри ме је не што 
ни жи иако је ле ва гра ни ца ри ме и ле ва 

гра ни ца обе ју ри мо ва них је ди ни ца по ду-
дар на (чо ве ка – че кам, ч-ека : че ка-), али 
на су прот то ме ри мо ва ни гла со ви у дру гој 
ри ме ми ни су за у зе ли фи нал ни по ло жај. 
Уз то ри мо ва ни гла со ви ни су оства ри ли 
ком пакт ну струк ту ру (ч-ека : че ка), док су 
не по ду дар ни гла со ви за у зе ли аси ме трич не 
по зи ци је „-ов-/-м“.7

У примеру из поезије С. Куленовића однос подударних и неподударних гласова 
(фонема) изражен бројчано показује следећи износ – 8 : 1 (обла / обла : ø / к) у корист 
подударних гласова.

7) Могући су и друкчији начини структурирања овог типа риме који исказују њен 
прилично затамњени звуковни квалитет. Међутим, они се јављају само у појединачним 
случајевима, и то претежно у савременој српској поезији.

(1) Да ми је да се винем
 у бесконачне висине
 с највише градске куле!

 Ни сестре, ни жене, ни Бога,
 само звук ловачког рога
 и јек жалобне фруле
  (С л Р П , 33).

(2) Прозрем ли лета – то није азур
 већ просјај који, сунчан интервал,
 радосног ког је пљуснуо свевал
 с лозе живота у таман глазур.
 Унићен ту сам, сткан у недојав,
 кроз неноћ ноћи, бројем неброја,
 певом кроз непев пољем непоља,
 у незбир збира и у непојам.
 А међу руљом, међу људима,
 чини ми поклон ружа Будима
  (М Т У , 130).

У примеру (1) из поезије С. Ракитића у прва два стиха у отворено-затвореној рими 
(винем – висине) иако десне границе риме у обе римеме нису у складу са крајем 
римованих јединица, њихове леве границе, што је веома ретка појава, и леве границе 
речи су у потпуној подударности. Међутим, римовано  гнездо из прве римеме 
није компактно (ви-не). У примеру (2) из поезије М. Тешића десна граница риме и 
римованих јединица (неброја – непојам) не подударају се за један глас „м“. Али, када је 
у питању лева граница риме, може се рећи да се она поклапа са почецима римованих 
речи, док су римована гнезда разбијена на два дела (не-оја : не-оја-) у обе римеме 
неподударним гласовима „б“ и „п“: а све ово скупа увелико умањује звучност ове риме.
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(1) Мук зе лен за че ло ми за шо: цр ни роб кр тич њакâ,
 кр ти ца-ми со се пу сти ла у бла жен зе лен по топ
 Ма ти ци ср ца се вра ти ле пче ле са про пла на ка,
 грозд не. Бли за нац сам тра ви: мук тај ца нам је кр во ток

 (СКП , 117).

(2) У за лив да на сво га ја ћу те ипак до не ти
 Ма ко ли ко и за се био не у јед на чен и мли тав
 – Уми ре бу ђа во ли шће од ла зе пре гр шти ре чи
 И жи ви коп не ћи у ме ни још је дан мо дри ри там
 За бо ра вио сам се он да ка да су не ви не зве зде
 Шап ну ле ка тар ској но ћи да же ле по љуп це ве тра
 Па ме још чуд но ле че свад бе вр бе и че зе
 И овај бол од смо ле и со ба те шко га етра
 (МДУ , 41).

(3) Не пла че сли јеп што ни је ли јеп,
 Већ што не ви ди би је ли сви јет

 (А Г НУ , 103).

8) Истина, ретко се може наћи и такав пример у којем се почетак риме и почетак 
римованих речи у потпуности поклапа, а колизија је настала међу крајевима 
римованих речи и крајева риме.

Њен кућерак с реке имао је облик
заноса, у коме би сви неимари
угледали с мора град балкона облих
по узору на склад њених дојки чари
  (М Ј С , 53).

У наведеном примеру из поезије М. Јанковића у римованом пару (облик – облих, 
обли- : обли-) иако је десна граница риме и римованих јединица у колизији за два гласа 
„к/х“, рима остварује веома висок степен звучности пошто је лева граница риме и 
римованих јединица у потпуној корелацији, и што су неподударни гласови са крајева 
римованих јединица по звучности веома слични тако да много не угрожавају звуковни 
квалитет овакве риме. Услед тога овакве риме, као и сви случајеви слични њима, губе 
много на еуфоничности.

1.3. По сто је и та кви слу ча је ви ри ме у ко-
ји ма се ње на де сна гра ни ца и де сна гра-
ни ца ре чи не по ду да ра у обе ри мо ва не 
је ди ни це. Ус по ста вље ни од нос не по ду дар-
них гла со ва се мо же из ра зи ти број но 1/18.

Ови при ме ри ри ме ни су по себ но при сут ни 
и на ла зе се код пе сни ка пре и по сле мо-
дер не; ма да се – ве о ма рет ко мо гу сре сти 
и код пе сни ка срп ске мо дер не.

21 MCarkic.indd   23121 MCarkic.indd   231 17.9.2009   14:52:5917.9.2009   14:52:59



232

М И Л О С А В  Ж . Ч А Р К И Ћ

 2009

У при ме ру (1) из по е зи је С. Ку ле но ви ћа 
у ри мо ва ном па ру (по топ – кр во ток, 

-ото- : -ото-) ри мо ва но гне здо „-оно-“ 
на шло се у ини ци јал ним по зи ци ја ма у 
ри мо ва ним ре чи ма. Јер су и ле ве и де сне 
гра ни це ри ме и ри мо ва них ре чи у од ре ђе-
ној ко ли зи ји. Де сну гра ни цу ка рак те ри ше 
не по ду да ра ње из ра же но два ма крај њим 
су гла сни ци ма „п/т“. У при ме ру (2) из 
по е зи је М. Да ној ли ћа, као и у при ме ру 
(1), у ри мо ва ном па ру (мли тав – ри там, 

-ита- : -ита-) де сна гра ни ца ри ме и де сна 
гра ни ца ри мо ва них ре чи ни су по ду дар не, 
не го их раз два ја ју два кон со нан та „в/м“. У 
при ме ру (3) из по е зи је го вор них на род-
них умо тво ри ма на ла зи мо сли чан слу чај 

као и прет ход на два из умет нич ке по е зи је, 
где де сна и ле ва гра ни ца ри ме и ле ва и 
де сна гра ни ца ри мо ва них ре чи сто је у 
од ре ђе ној не по ду дар но сти (ли јеп – сви-
јет), али је ком пакт ност ри мо ва них гне зда 
оста ла очу ва на (-ије- : -ије-).

1.4. У свим до са да шњим слу ча је ви ма ко је 
смо ис пи ти ва ли на кра је ви ма јед не или 
обе ју ри мо ва них је ди ни ца у ви ду не по ду-
дар не фо не ме на ла зи ли су се кон со нан ти. 
Ме ђу тим, мо гу се на ћи и та кви при ме ри у 
ко ји ма се сре ћу во ка ли. Та кви ри мо ва ни 
па ро ви су при лич но рет ки и те же се мо гу 
сре сти у срп ској по е зи ји, и то у пе ри о ди ма 
пре и по сле мо дер не.

(1) По зве зда ном ве дром ви су,
 зву ци би ли – па и ни су. –
 У ти ши ни, по ви си ни
 но си ви ла да ље си на.
 Око ме не зве зде бле де
 све се већ ма гу бе, ре де,

 (ЛКОI , 33).

(2) Из гу бље на за оне ко ји жи ве
 на дру гим ре ка ма. Ка да не ма сун ца
 слич на је сун цу. У за бо рав сли ва
 сли ову во ду ко ја зве зде бун ца
 Без у спе шан јој труд без у спе шан јој труд
 да бу де пти ца над пра зни ном и свуд;
 са мо је во до пад док пти це па да ју
 у сво ју пе сму ко ју не схва та ју

 (БМСII , 120)

(3) Кад се про бу дим, гле да са свог ме ста,
 на ње му је иста ха љи на до ма ћа.
 Не ни Бог био, кад не би мо го че сто
 да сла зи са сли ке и на њу да се вра ћа

 (ДМСIII , 320).

21 MCarkic.indd   23221 MCarkic.indd   232 17.9.2009   14:52:5917.9.2009   14:52:59



Д Е С Н А  Г РА Н И Ц А  Р И М Е

233

 2009

У при ме ру (1) из по е зи је Лазе Ко-
сти ћа у ри мо ва ном па ру (ви си ни – си на, 

-син- : син-) у обе ри ме ме де сна гра ни ца 
ри ме и де сна гра ни ца ре чи су у ко ли зи ји 
за два во ка ла „-и/-а“. Ме ђу тим, у дру гој 
ри ме ми ле ва гра ни ца ри ме и ле ва гра-
ни ца ре чи су по ду дар не, што ри мо ва ном 
па ру да је од ре ђе ни зву ков ни ква ли тет. 
Ипак, он ни је та ко из ра жен по што су ри-
мо ва на гне зда аси ме трич но по ста вље на 
у ри мо ва ним ре чи ма. У при ме ру (2) из 
по е зи је Б. Миљ ко ви ћа у ри мо ва ном па ру 
(жи ве – сли ва, -ив- : -ив-) ри мо ва но гне-
здо се на шло у сре ди шту ри мо ва них ре чи. 
Ума ње ној звуч но сти ове ри ме до при но се 
не по ду дар ни гла со ви „-е/-а“ на кра је ви ма 
ри ме ма, као и не зна тан гла сов ни по тен-
ци јал ри мо ва них фо не ма (-ив- : -ив-). У 

при ме ру (3) из по е зи је Д. Мак си мо вић у 
ри мо ва ном па ру ме ста – че сто слич на је 
си ту а ци ја као и у прет ход ним па ро ви ма, 
раз ли ка је у то ме што у овом ри мо ва ном 
гне зду (-ест- : -ест-) уче ству ју три гла са, 
што овој ри ми, у од но су на прет ход ну, 
да је из ве сну зву ков ну пред ност. Ме ђу тим, 
њен звуч ност је ума ње на, као и у прет-
ход ним при ме ри ма, за хва љу ју ћи по ја ви 
не по ду дар них гла со ва, во ка ла „-а/-о“ на 
кра је ви ма ри мо ва них ре чи.

1.5. По ред два на ве де на слу ча ја у ко ји ма се 
де сна гра ни ца ри ме и де сна гра ни ца ри-
мо ва них ре чи на ла зе у ко ли зи ји, по сто ји 
још је дан слу чај, ко ји се исти на оства ру је 
ве о ма рет ко, а то је да број ни од нос не-
по ду дар них гла со ва из но си 1/3.

Су мор на жур ба – се лид бен не мир.
Згу ље но блек не ов ца Мра мор ка.
Уни ру сјет но ду ши у све вир:
ма чак Га ври ло, ко кош Гра хор ка;
бра шне ни ти трај из во де ни це;
ве чер ње плам но – оде ја ни је;
про су так јеч ма, пла мак сје ни це;
по ја ње – пре ло нај та на ни је.
 Све ште но руј на куд ли ла же рав
 Зба ци ће сти хар ла хор пе ра јар
 (МТУ , 100).

У на ве де ном при ме ру из по е зи је М. 
Те ши ћа ри ма је об у хва ти ла све сти хо ве, 
као и у це лој пе сни из ко је су сти хо ви 
узе ти, та ко да се и по след ња два сти ха 
мо гу сма тра ти ри мо ва ним. Да кле, у па ру 
ри ме (же рав – пе ра јар, -ера- : -ера-) у дру-
гој лек се ми ри мо ва но гне здо „-ера-“ по-
ме ре но је уле во пре ма по чет ку ри мо ва не 
ре чи. Зву ков ни по тен ци јал ова кве ри ме 
је умно го ме за там њен, јер се на кра ју ри-

мо ва них ре чи на ла зи ве ли ки број не по-
ду дар них гла со ва „-в/-јар“, али га до не кле 
убла жа ва по ја ва исто вет них гла со ва „-ар“ 
у се квен ци не по ду дар них фо не ма „-јар“.

1.6. У из у зет ним слу ча је ви ма у стро фи, 
а по не кад и пе сми, на ђу се ком би на ци је 
опи си ва них по сту па ка. Та кав је слу чај у 
сле де ћем при ме ру.
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У сва три ри мо ва на па ра (оком – ду бо ко, 
око- : -око), (опи – скло пив, опи : -опи-), 
(све сна – де си, -ес- : -ес-), као што се ви ди, 
на ла зи се ко ли зи ја из ме ђу де сне гра ни це 
ри ме и де сне гра ни це ре чи. Сва ки од ри-
мо ва них па ро ва има сво је осо бе но сти 
на пла ну гла сов ног струк ту ри ра ња ри ме. 
У пр вом (оком – ду бо ко) де сна гра ни ца 
ри ме и де сна гра ни ца ри мо ва них ре чи 
сто је у не по ду дар но сти „1/0“ (м/ø), док је 
ле ва гра ни ца ри ме и ле ва гра ни ца ре чи 
у од но су „0/3“ (ø/дуб-). У дру гом па ру 
(опи – скло пив) де сна гра ни ца ри ме и 
де сна гра ни ца ре чи су у од но су 0/1 (ø/в), 
док је од нос ле ве гра ни це ри ме и ле ве 

гра ни це ре чи 0/3 (ø/скл-). Раз ли ка из ме ђу 
овог и прет ход ног па ра је у то ме што у 
овом па ру пр ва ри ме ма „опи“ уче ству је у 
ри ми са свим рас по ло жи вим гла со ви ма. У 
тре ћем па ру (све сна – де си) ри ма је ве о ма 
при кри ве на. Де сна гра ни ца ри ме и де сна 
гра ни ца ре чи сто је у од но су „2/1“ (-на/и), 
а ле ва гра ни ца ри ме и ре чи сто ји у од но су 

„2/1“ (св-/д-). Уз то и ри мо ва но гне здо „ес“ 
има ма ли гла сов ни по тен ци јал, та ко да би 
се ова ри ма као та ква те шко мо гла при-
хва ти ти као ри ма – али ри ма у на ве де ној 
стро фи као и у це лој пе сми ука зу је на то 
да се и у овом две ма ре чи ма ра ди о ри-
мо ва ном па ру.

 summary
 Σ Th e Right-Hand Boundary of Rhyme

Many researchers of rhyme have so far put forward the thesis that rhyme begins with 
the fi rst accented vowel and runs to the end of the rhyming words. It thus follows from 
their claim that the right-hand boundary of the rhyming words and the right-hand 
boundary of rhyme are in complete accord. Considering Serbian poetry, while this 
phenomenon can also apply to other national poetries, we have proved that the right 
boundary of the rhyming words and the right boundary of rhyme are oft en in some 
collision with each other. Th e discrepancies found between the two kinds of boundaries 
can be demonstrated in various ways: the discrepancy can occur in only one rhyming 
unit, e.g. obla – oblak, onim – goni; it can also occur in both the rhyming units, e.g. 
lijep – svijet, oblik – oblih. In most cases the incompatible phonemes are consonants: 
potop – krvotok, mlitav – ritam, and in a very small number of cases they can be vocalic 
phonemes: mesta – često, žive – sliva. Only rarely do these processes cover whole stanzas, 

Док си тре нуо оком,
же них пра хо но сац је опи,
ни са ма не би све сна
ка ко се ома ма де си;
ла ти це као очи скло пив,
за гле да на у се бе ду бо ко
 (ДМС , 45).
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e.g. okom – opi – svesna – desni – sklopiv – duboko, where rhyme applies to the fi rst and 
sixth verse line: okom – duboko, the second and the fi ft h one: opi – sklopiv, the third and 
the fourth one: svesna – desni. Following these observations, the author hopes that the 
future rhyme researchers will be more cautious and meticulous in dealing with problems 
concerning the rhyming of poetic texts.
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 Ј Д П I  – Јован Дучић, Песме I , Нови Сад – Београд, 1971.
 Ј С П П I I  – Јован Стерија Поповић, Песме I I , Нови Сад – Београд, 1970.
 Л КО I  – Лаза Костић, Одабрана дела I , Нови Сад – Београд, 1972.
 МДУ  – Милован Данојлић, Урођенички псалми, Београд, 1957.
 М Ј С  – Милан Јанковић, Сто сонета, Београд, 2004.
 М Т У  – Милосав Тешић, У тесном склопу, Београд, 2005.
 Р Н Н  – Рајко Петров Ного, Недремано око, Београд, 2002.
 С К П  – Скендер Куленовић, Поезија, Нови Сад – Београд, 1969.
 С л Р П  – Слободан Ракитић, Песме, Београд, 2002.
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