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У члан ку аутор по ку ша ва да до ка же да је 
због сло же ног си сте ма ри мо ва ња у српском 
књи жев ном је зи ку и због не по зна ва ња 
основ них пра ви ла срп ске ак цен ту а ци је, 
употре бе и пре по зна ва ња ак це на та од 
оних ко ји пи шу по е зи ју и упо тре бљава ју 
ри му, као и од са мих ис тра жи ва ча и 
читалаца по ези је – из ли шно го во ри ти о 
ути ца ју акцента на ства ра ње иден тич них и 
не идентич них ри мо ва них са гла сја.

Увод

Ак це нат пред ста вља на ро чи то ис ти ца ње 
ја чи не и ви си не јед но га сло га у ре чи или 
јед не ре чи у ре че ни ци. У ак цен то ва ном 
сло гу раз ли ку ју се три еле мен та: ја чи на 
(ин тен зи тет), ви си на (тон) и тра ја ње. Об-
је ди ње на ова три еле мен та да ју ак це нат. 
Сви је зи ци на све ту има ју свој ак це нат. 
По не кад по сто ји осет на раз ли ка у ак-
цен ту а ци ји из ме ђу по је ди них је зи ка исте 
гру пе, а и уну тар гра ни ца јед ног је зи ка, 
као на при мер у срп ском је зи ку (при зрен-
ско-ти моч ки го во ри има ју је дан ак це нат), 
(ко сов ско ре сав ски го во ри два ак цен та) 

и (вој во ђан ско-шу ма диј ски го во ри има ју 
че ти ри ак цен та).

Без ак цен та је не мо гу ће из го ва ра ти 
ре чи. Ак це нат је упра во онај пра ти лач ки 
еле ме нат јед но га го во ра ко ји да је ле по ту 
и жи вот ре чи ма, по себ но у пе снич ком 
го во ру. По сма тра но уоп ште но, раз ли ку ју 
се две вр сте ак цен ту а ци је: ди на мич ка или 
екс пи ра тор на и му зич ка или хр о ма тич на. 
Ка рак те ри сти ка ди на мич ке ак цен ту-
а ци је је сна жан из го вор ак цен то ва них 
сло го ва та ко да су су сед ни, не ак цен то-
ва ни сло го ви и тон ски знат но ни жи од 
ак цен то ва них сло го ва. Упра во због то га 
ова ква ак цен ту а ци ја се зо ве и мо но тон-
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ска – у пи та њу је јед но вр сна ин то на ци ја. 
Ка рак те ри сти ка му зич ке ин то на ци је је 
ме ло дич ност, сна га фо на ци о не стру је се 
ра ци о нал но рас по ре ђу је та ко да се не ак-
цен то ва ни сло го ви из го ва ра ју са до вољ но 
ја сно ће. Ти пич но екс пи ра тор ну ак цен ту-
а ци ју има ју не мач ки, ру ски и ф ран цу ски 
је зик, а ти пич но му зич ку ак цен ту а ци ју 
има ју та ли јан ски, сло ве нач ки и срп ски 
је зик. Ак це нат у по је ди ним је зи ци ма 
мо же би ти сло бо дан без од ре ђе ног сло га 
на ко ме се на ла зи, а мо же би ти и фик си-
ран, ве зан за од ре ђе ни слог. Сло бо дан 
ак це нат има та ли јан ски и ру ски је зик, а 
ве за ни ак це нат има ма ђар ски, фин ски, 
че шки је зик (на пр вом сло гу), пољ ски 
је зик (на прет по след њем сло гу), ма ке дон-
ски је зик (на тре ћем сло гу од кра ја ре чи). 
Ак це нат срп ског стан дард ног књи жев-
ног је зи ка је де ли мич но сло бо дан, то јест 
не ки ак цен ти има ју де ли мич ну сло бо ду 
и мо гу се ја ви ти на раз ли чи тим сло го-
ви ма уну тра ви ше сло жних ре чи, из у зев 
по след њег сло га – то су уз ла зни ак цен ти 
(крат ко у зла зни ак це нат: кò са, ши рù на , 
поку пò ват и; ду го уз лаз ни ак це нат: глá ва, 
 те тú ва , те ле фо нúра ти). Ак цен ти си-
ла зне ин то на ци је ве за ни су за пр ви слог 
(крат ко си ла зни ак це нат: кућ̏а, рад̏ ос та н; 
дуг о с илаз ни  ак це нат: град̑, рад̑ ник). Да кле, 
срп ски књи жев ни је зик има че ти ри ак-
цен та ко ји се раз ли ку ју по ква ли тет ској 
осо би ни, ин то на ци ји: уз ла зни (акут ски: 
зè лен, тý жан) и си ла зни (цир кум флек-
сни: пе ̏сма, сун̑ це) и кван ти тет ској осо-
би ни, тра ја њу: крат ки (ки ̏ша, вòда ) и 
дуги (мај̑стор, снá га). По ред ова че ти ри 
ак цен та срп ски књи жев ни је зик има и 
ду жи ну ко ја се оба ве зно у ре чи ма на ла зи 
иза ак цен то ва ног сло га (пе ̏вāм, пи ̏шēм, 
ка пèтāн, се љá кā) (М оз аик 1972: 18–20).

Ова ко сло жен ак це нат ски си стем срп-
ског књи жев ног је зи ка и ње го ва не у са гла-
ше ност са ди ја лек ти ма: при зрен ско-ти-

моч ким, ко ји има са мо је дан ак це нат, и то 
крат ко си ла зни (де ̏те, из ва̏ди мо, јед но̏г) и 
ко сов ско ре сав ским, ко ји је у фа зи пре ви-
ра ња и не ма као не ка да са мо два ак цен та 
си ла зне ин то на ци је: крат ко си ла зни (бра̏т, 
но га,̏ рук̄а)̏ и ду го си ла зни (но ге,̑ де вој̑ка, 
рук̄е)̑, ве о ма ком пли ку је њи хов пра ви-
лан из го вор и њи хо во ме ђу соб но раз ли-
ко ва ње, а та ко ђе и њи хо во пи са ње. За то 
не тре ба да чу ди да мно ги лин гви стич ки 
струч ња ци ко ји ни су ди рект но ве за ни 
за из у ча ва ње исто ри је и при ро де срп-
ских ак це на та ни су у ста њу да пра вил но 
из го ва ра ју (ако су по ре клом са не ког ди-
ја ле кат ског под руч ја срп ског је зи ка) и 
пра вил но бе ле же ак цен те срп ског књи-
жев ног је зи ка, из у зе так чи не са мо они 
је зич ки струч ња ци ко ји се ди рект но ба ве 
ак цен ти ма, а то су ак цен то ло зи и ди ја лек-
то ло зи. Има ју ћи ово у ви ду, мо же мо са си-
гур но шћу твр ди ти да мно ги пе сни ци, па 
и ис тра жи ва чи (по себ но ако су те о ре ти-
ча ри и исто ри ча ри књи жев но сти) не ма ју 
пра ве пре ста ве о при ро ди и по на ша њу 
ак це на та у срп ском књи жев ном је зи ку. 
Сто га уче шће ак цен та у ри мо ва ним па ро-
ви ма тре ба по сма тра ти ве о ма опре зно и 
не при да ва ти им ве ли ки зна чај у уче ство-
ва њу ства ра ња иден тич них ри мо ва них 
са гла сја. Срп ски ак це нат као над ред ни 
знак се не пи ше у штам па ним тек сто ви ма, 
осим оним ко ји су уско струч ни и ко ји 
тре ти ра ју про бле ма ти ку срп ске ак цен-
ту а ци је. Та ко да и пе сни ци пи шу ћи сво је 
сти хо ве, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни су 
у при ли ци да узи ма ју у об зир ак це нат ске 
раз ли ке ко је до но се ри мо ва не ре чи. Ов де 
је бит но спо ме ну ти и то да се да нас по е-
зи ја пре те жно чи та у се би, а рет ко го во ри 
на глас. А и ка да се го во ри тре ба да то чи не 
глум ци, обра зо ва ни го вор ни ци. Слу ша ње 
го во ра пе сни ка сво је по е зи је по не кад се 
мо же до жи ве ти ве о ма ко мич но, јер се они 
обич но пре не ма жу, ачу – па ти ме по ква ре 
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ути сак ко јим би по е зи ја у не кој дру гој 
при ли ци мо гла да про из ве де код чи та-
о ца. Рет ки су су прот ни слу ча је ви. Ка да се 
ово има у ви ду, и још мно го то га дру гог 

– у на шој те о ри ји ри ме1 с раз ло гом смо 
из о ста ви ли ак це нат као еле ме нат ко ји 
уче ству је у град њи иден тич них и не и-
ден тич них ри мо ва них са гла сја. Узи ма ли 
смо са мо гла сов ну струк ту ру ри мо ва них 
ре чи и њи хов ме ђу соб ни од нос.

У про у ча ва њу ри ме ве ли ки је број 
ис тра жи ва ча (пре свих вер си фи ка то ра 
и те о ре ти ча ра књи жев но сти) по ку ша-
вао да де фи ни ше ри му. Они су, ула зе ћи у 
кон крет ну ана ли зу, до жи вља ва ли и про-
у ча ва ли ри му са аспек та ауди тив не и ву-
зу е ле не пер цеп ци је. Ме ђу тим, сви они на 
од ре ђе ни на чин узи ма ју у об зир ак це нат 
као еле ме нат ко ји уче ству је у тво ре њу ри-
мо ва ног са гла сја две ју и ви ше ре чи. Та ко 
El vert ис ти че: „Под ри мом се раз у ме аку-
стич ка иден тич ност сло га или крај њих 
сло го ва две ре чи, иден ти тет ко ји об у хва та 
по след њи на гла ше ни слог и гла со ве ко ји 
сле де“ (El wert 1965: 23). Gra mont о ри ми из-
но си сле де ће: „Пр ви услов да се две ре чи 
мо гу ри мо ва ти је сте да су им на гла ше ни 
во ка ли хо мо фо ни или да су исто вет ни. У 
ства ри две ре чи се ри му ју ако су хо мо фо не 
не са мо по на гла ше ном во ка лу не го и по 
свим из го во ре ним кон со нан ти ма ко ји до-
ла зе иза тог во ка ла, или у слу ча ју да је овај 
во кал фи нал ни, по фо не му – кон со нан ту 
или во ка лу ко ји прет хо ди на гла ше ном во-
калу“ (Gram mont 1908: 78). Mo ri er сма тра 
да ри ма ни је сва ко по на вља ње гла со ва, 
не го по на вља ње за вр шних гла со ва, или 
тач ни је: „Ри ма је хо мо фо ни ја по след њег 
во ка ла и фо не ма ко ји га евен ту ал но сле де“ 
(Mo ri er 1943/44: 32). Ко ен сма тра да „Са ма 
за се бе ри ма не са мо да је не спо соб на да 

за вр ши стих, не го се не при ме ћу је као 
та ква уко ли ко ни је под уда ром ак цен та“ 
(Ко ен 1996: 45). Жир мун ский сма тра да 

„У по јам ри ме тре ба увр сти ти сва ко 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 пе сме“ 
(Жир мун ский 1923: 113). То ма шев ский под 
ри мом под ра зу ме ва „са звуч је две ју ре чи 
ко је се на ла зе на од ре ђе но ме ме сту у рит-
мич ко ме скло пу пе сме“ (То ма шев ский 
1959: 78). Шен глеи де фи ни ше ри му на два 
на чи на: (1) „Ри ма је сте са звуч је ак цен то-
ва них во ка ла и све га оно га што иза њих 
сле ди“; (2) „Ри ма је сте са звуч је по след њих 
ак цен то ва них во ка ла и свих иза њих су-
гла сни ка и са мо гла сни ка“ (Шен ге ли 1960: 
87). Ри ми се по не кад при ла зи ло и мно го 
ком плек сни је. Је дан од та квих при сту па 
из вео је По љак Stan ki e wicz: „У по е зи ји 
сви су еле мен ти па ра лел ни и вр ше исто-
вре ме но мно го функ ци ја. То по ка зу је 
при мер ри ме. Она но си оче ки ва ње по-
на вља ња, мак си мал ни тип слич но сти, а 
у исто вре ме оче ки ва ње из не на ђе ња, то 
јест раз ли ка. Ри ма еуфо ниј ски од ре ђу је 
ква ли тет чи та вог сти ха, слу жи као кон-
фи гу ра ци о ни план, сиг на ли зи ра крај и 
де фи ни ше струк ту ру стро фе у ко јој има 
де ли ми та тив ну и ин те гра ци о ну уло гу. 
Ри ма је чвор ре а ли за ци ја ко је су исто вре-
ме но сло бод не и ну жне. За то што за у зи ма 
кри тич ку струк тур ну по зи ци ју у пе сми, 
ри ма по ста је кон ден зо ва на фор му ла 
по ет ског је зи ка; иден ти тет и ва ри ра ње, 
оба ве зност и сло бо да, глас и зна че ње, 
је ди ни ца и мно штво: tex tu re and struc-
tu re“ (Stan ki e wicz 1961: 45). Пре ма све му 
ово ме, ри ма се нај че шће де фи ни ше као 
фо нет ско по на вља ње ко је има рит мич ку 
уло гу. Ово ри му чи ни по себ но ва жном 
у струк ту ри сти ха с об зи ром на оп шта 

1) Упоредите наше књиге: Фоностилистика стиха (Београд, 1995), Појмовник риме 
(Београд–Бања Лука, 2001), Римаријум српске поезије (Београд, 2007).
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ис пи ти ва ња при ро де рит мич ких по на-
вља ња у по ет ском тек сту. Али, на рав но, 
да се функ ци ја или функ ци је ри ме, као 
што ће се из моје сле де ће књи ге2 ви де ти, 
не ис цр пљу је са мо у рит мич кој уло зи. То 
је за пра во са мо јед на од ње них ви ше број-
них функ ци ја.

Обрада теме

У да љем тек сту, и то на ма те ри ја лу по е-
зи је срп ских мо дер ни ста у чи јој је по е зи ји 
до шло до пот пу не ка но ни за ци је ри ме, 
ука за ће мо на од нос ри мо ва ног са гла сја 
и ак цен та у ри мо ва ним ре чи ма. Али пре 
то га да скре не мо па жњу на то да се у уџ-
бе нич кој ли те ра ту ри са про сто ра бив ше 
Ју го сла ви је ве за ној за по е зи ју пи са ну на 
срп ском је зи ку под ри мом обич но под-
ра зу ме ва гла сов но по ду да ра ње од ак цен-
то ва ног во ка ла до кра ја две ју или ви ше 
ре чи на кла у зу ла ма два ју и ви ше сти хо ва3. 
Ова кво тре ти ра ње ри ме од го ва ра пој му 
пра ве или пра вил не ри ме (срам̑а – ја ̏ма, 
зво̏но – òно). Ипак, гле да но кроз исто риј-
ску пер спек ти ву, ла ко се мо же за па зи ти 
да се у по је ди ним раз вој ним епо ха ма од-

сту па ло од то га, па је по јам чи сте ри ме 
за ви сио од по што ва ња књи жев не тра-
ди ци је и од ин ди ви ду ал ног уку са са мог 
пе сни ка. Та ко се, бар ка да је у пи та њу 
вер си фи ка ци ја ве за на за по е зи ју (срп ску, 
хр ват ску, бо шњач ку, цр но гор ску) пи са ну 
срп ским је зи ком, по ред пра ве, нај че шће 
сре ћу ови ти по ви ри ме: (а) чи ста ри ма, 
у ко јој се по ред гла со ва по ду да ра ју и ак-
цен ти (трáва – глáва, сáма – тáма); (б)  
не чи ста ри ма, у ко јој се не по ду да ра ју 
сви ак цен ти или сви су гла сни ци (трáва – 
кра ̏ва, со ̏ко ла – кý ко ља); (в)  не пра ва ри ма, 
у ко јој гла сов но по ду да ра ње по чи ње иза 
на гла ше ног сло га (и̏ гра ху – лòмљаху) и 
(г) богата ри ма, у ко јој се по ду да ра ју и 
гла со ви ис пред на гла ше ног во ка ла (блýд-
ни ца – лýд ни ца) (Исп. Со лар 1980: 94).

Да кле, у срп ској по е зи ји због по се-
до ва ња че ти ри раз ли чи та ак цен та и ду-
жи не у срп ском књи жев ном је зи ку ве о ма 
је те шко ис пе ва ти јед ну пе сму уз упо тре бу 
по ду дар них гла со ва и по ду дар них ак це-
на та и ду жи на у две ма ри мо ва ним ре чи ма 
у свим па ро ви ма упо тре бље не ри ме. То ће 
нам по ка за ти и ко ри шће на ри ма у по е зи ји 
срп ских мо дер ни ста, где смо већ ис та кли 
да је у њи хо вој по е зи ји до шло до ка но ни-

2) Читаоци ће имати прилику да за коју годину имају у рукама моју нову књигу „Рима у 
српском стиху“, која је у фази писања.

3) „Слик је гласовно подударање, подударање самогласника и сугласника у речима на 
крају два стиха – ретко на крају три стиха или више, а још ређе, и више случајно, у 
оквиру једног стиха. То подударање гласова тече од наглашеног слога у последњој 
речи у стиху даље; ратко се када јавља то подударање и пре наглашеног слога“ 
(Димитријевић 1969: 254).

И у страним теоријама постоји, такође, истоветно мишљење: «Школная теория 
понимает под рифмой полное звуковое тождество двух или нескольких стихов 
(звуковых рядов) от последнего ударного слога до конца стиха. В этом традиционном 
толковании речь идет о классической форме так назваемой точной конечной рифмы 
нового времени» (Жирмунски 1975: 235).

Што се тиче положаја риме у стиху и песми, ми смо у више наврата доказали да се 
рима не налази само на клаузулама стихова, него да се она може јавити и на другим 
ритмички активним позиција: почетак стиха и место цезуре у стиху. Рима се такође 
може јавити и у унутрашњим деловима првог и другог полустиха истог или различитих 
стихова (Исп., на пример: Чаркић 20071: 319–334).
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за ци је ри ме, од но сно до по ку ша ја да се 
упо тре бе што чи сти ја ри мо ва на са гла сја, 
што под ра зу ме ва зву ков ну иден тич но сти 
и до след ност.

При ме ра тзв. чи сте ри ме има у по е зи ји 
срп ских мо дер ни ста, што је и ло гич но, јер 

су ови пе сни ци по што ва ли стро ге прин-
ци пе ка нон ског струк ту ри ра ња ри ме. 
Ме ђу тим, ка ко нам упо тре бља ва ни слу-
ча је ви по ка зу ју, она се нај че шће на ла зи у 
окви ру стро фе, не што ре ђе у две, а ве о ма 
рет ко у ви ше уза стоп них стро фа.

(1) У зенице ме непрестано гле̏дā:
 Шта тражи у мојим очима та жèна?
 Сјај магијски неког сунца које се̏дā –
 Једну другу жену и друга времèна?

(ЈДПI , 179)

(2) Увек у средини која рани чáмōм,
 Ја нисам веров’о да ће доћи и̏кад
 Растанак са пустом и суморном тáмōм;
 Веров’о сам сунце никад доћи неће ни̏кад

(ВПП , 141).

(3) Ове ноћи, кад се позни часи јав̑ē,
 Ја ћу миловати њене косе плав̑ē,
 Уз бистру фонтану при сребрној лýни…

 Ено, сунце просу задњи сјај по вòди!
 Возаре, похити! Распни једро, брòди!
 Месечино, грани! Хитри ветре, дýни!

(АШП , 91).

(4) Немиле тако слутње, као зрац̑и
 Заранком, бледе и жуте, јав̑е се
 – Суморних дана невесели знац̑и! – 
 Кроз тамнозелене зав̑есе.

 Нечији коњиц на улици р̏же̏…
 Сунчане зраке у магли дав̑е се,

 Јоване! Која за станицу – бр̏жē!
(СПП , 94):

(5) Ти си, као и ја, на јулијској же̏зи,
 Док жубори вода крај тебе у ви́ру,
 Сањао о срећи, награди, и не ̏зи,
 Сањао о добром, заслуженом ми́ру.
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О, ко змија љута кошуљицу свòју,
Оставити беду, несрећу и злòбу,
И ударце бича стечене у знòју,
И свемоћну подлост и општу гнусòбу!

Пусти снови! Напред, вранче, немој ста̏ти,
Не мириши траву, не осећај ви̑р;
Награду за труде небо ће ти да̏ти:
Мрачну, добру раку, и вечити ми ̑р!

(МРП , 100):

У при ме ру (1) у ри мо ва ним па ро ви ма 
упо тре бље ни су пот пу но иден тич ни ак-
цен ти. У ри мо ва ном па ру глед̏ā – сед̏ā, 
(-ед̏ā : -ед̏ā) као што се ви ди, до шло је до 
подударања и ак це на та: крат ко си ла зни 
акценат (-е̏- : -е̏-) и по стак це нат ске ду жи не 
(-ā : -ā). У дру гом ри мо ва ном па ру жèна – 
 времèна (-èна : -èна), иако су упо тре бље не 
раз но сло жне ре чи: дво сло жни ца (же на) 
и тро сло жни ца (вре ме на), ак цен ти су се 
на шли на дру гом (-èн а : -èна), иден тич-
ном, сло гу од кра ја ре чи. У при ме ру (2) 
у оба ри мо ва на па ра до шло је до гла сов-
них и ак це нат ских по ду да ра ња: ча̀мōм 

– та̀мōм, и̏кад – ни ̏кад (-а̀мōм : -а̀мōм, 
ик̏ад : -ик̏ад). Та ко да би се ова ква ри ма, 
пре ма на шој тер ми но ло ги ји, мо гла на-
зва ти хи пер изо морф на ри ма. У при ме ру 
(3) у две уза стоп не стро фе, ко је су део 
со не та де лу ју три ри мо ва на па ра у ко-
ји ма су ри мо ва ни гла со ви по ста вље ни у 
исто вет ном ни зу и не по сред ном кон так ту, 
што од го ва ра пој му изо морф не ри ме. Ова-
ква гла сов на по ду дар ност пот кре пље на 
је и по на вља њем исто вет них ак це на та: 
јав̑ē – плав̑ē, лýни – дýни, вòди – брòди 
(-ав̑ē : -ав̑ē, -ýни : -ýни, -òди : -òди), чи ме 
она до би ја на из у зет ној еуфо нич но сти. 
У при ме ру (4), као у при ме ру (2), у две 
су сед не стро фе до шло је до по ду да ра ња 
ак це на та: јав̑е се – зав̑е се – дав̑е се, р̏жē – 
б р̏жē, зрац̑и – знац̑и (-ав̑е  се : -ав̑е се : -ав̑е 

се, р̏жē : -р̏жē, з-ац̑и – з-ац̑и),  ал и  глас ов н а  
с тр у кт ур а   р и ме у  ј е д но м  о д  р имо ва них 
па ро ва не ма изворну струк ту ру (з ра ̑ци 

–  з нац̑и : р/ н) .  Ме ђу тим, у овом при ме ру 
до шло је до по ду да ра ња пр вог ри мо ва ног 
во ка ла на ко ме се на ла зе исто вет ни ак-
цен ти (ду го си ла зни), та ко да ини ци јал не 
фо не ме „з/з“ у ри мо ва ним ре чи ма има ју 
уло гу пот пор них гла со ва и још ви ше уве-
ћа ва ју зву ков ни по тен ци јал ова кве ри ме. 
У при ме ру (5) у три уза стоп не стро фе у 
ри мо ва ним па ро ви ма на ла зи мо пот пу ну 
акценатску уса гла ше ност. У пр вој стро фи 
се сме њу ју си ла зни, крат ко си ла зни ак цен-
ти:  же ̏зи – нез̏и (-ез̏и : -ез̏ и)  и у з л а зн и, ду го-
узл азни ак цен ти : вúру – мúру (-úру : -úру). 
Да кле, ме ђу ри мо ва ним па ро ви ма по сто ји 
ак це нат ска раз ли ка и у ин то на ци ји (си ла-
зни : уз ла зни) и ква нти те ту (крат ки : ду ги). 
У дру гој стро фи до шло је до ви со ког сте-
пе на уни фи ка ци је: ри мо ва на са гла сја се 
раз ли ку ју са мо у ко нсонант ским фо не-
ма ма „ј/б“, док су во кал ске фо не ме исто-
вет не „о-у/о-у/о-у/о-у“. Ак це нат је у оба 
ри мо ва на па ра исти, крат ко у зла зни: свò ју 

– знò ју, злò бу – гну сò бу (-ò ју : -о̀ ј у, -ò бу : -ò бу). 
 Ри ме са ова ко уса гла ше ним ак цен ти ма у 
јед ној стро фи су ве о ма рет ке, а мо жда, из-
у зев ових, и не по сто је у по е зи ји срп ских 
модерниста, док у оста лој срп ској по е зи ји 
још је ма ња ве ро ват но ћа да та квих ри ма 
уоп ште има. У тре ћој стро фи, уз раз ли-
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чи та ри мо ва на гне зда, ус по ста вље на је 
ин то на циј ска исто вет ност; сви ак цен ти 
су си ла зни, са мо је раз ли ка у ква нти те ту 

– крат ко ћа и ду жи на: ста̏ти – да̏ти, вир̑ 
– мир̑ (-а ̏ти : -а ̏ти, -ир̑ : -ир̑).

По себ но су број ни при ме ри у ко ји ма 
се у јед ној стро фи или ви ше уза стоп них 
стро фа ме ша ју ри мо ва ни па ро ви са ре-
чи ма или об ли ци ма ре чи са по ду дар ним 
и не по ду дар ним ак цен ти ма.

(1) Сам, крај мирне воде, у ноћи, ја стòјӣм
 Кô потоњи човек. Земљом према мèни,
 Лежи моја сенка. Ја се ноћас бòјӣм,
 Себе, и ја стрепим сâм од своје се̏ни

(ЈДПI , 96).

(2) Оно се хитри Јабучило ви́ну
 Под господаром Момчилом, и с кри́лā
 Огњеве пусти. И стога ноћ си́ну
 И порумени њена црна сви́ла.

 Гле, како лети, као неба зна̏мēн,
 Кô бура кад се с храстовима бòри!
 Густа му грива, као златан пла̏мēн,
 Сврх оштрих греда лепрша и гòрӣ

(АШП , 150).

(3) Сунце доћи неће дане да òзāрӣ,
 Да застали живот покрене на бо̏љē,
 И земљу коју су повели возáри,
 Неутешно мали и болесне во̏љē.

 Веров’о сам да ће мој нараштај зáћи
 За неравну борбу, сав изломљен, и да
 Ја ћу с њиме опет у гробу се нáћи,
 Да чекамо потрес који оков ки ̏да̄.

(ВПП , 141).
 
(4) Што ће те вући у далеке кра̏је,
 Равници снега и предели ле̏днōм,
 Где као земља заборава да̏ је,
 Што ће нас вечно раставити јèднōм.

 Испратићу те, душо моја леп̑ā,
 С немарном мином и осмехом лаж̑нӣм,
 Док се у мени старо срце цеп̑ā, –
 С погледом можда неприметно вла̏жнӣм

(СПП , 93).
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(5) Ја знам један долап. Црн, гломазан, труо̏,
 Стоји као спомен из прастарих дáнā.
 Његову сам шкрипу као дете чуо̏.
 Стара груба справа давно ми је знан̑а.

 Један мали вранац окреће га тро̏мо,
 Малаксао давно од тешкога труд̑а.
 Вуче бедно кљусе, сипљиво и ро̏мо,
 Бич га бије, улар стеже, жуљи рýда.

 Вранче, ти си био пун снаге и во̏љē,
 И долап си стари окретао жи ̑во.
 Тешила те нада да ће бити бо ̏љē;
 Млад и снажан, ти си слатке снове сни́вō.

 Ал’ је прешло време преко твоје глáвē,
 Изнемогло тело, малаксале мо ̏ћи;
 Познао си живот и невоље прав̑ē,
 И јулијске жеге и студене но̏ћи.

(МРП , 99–100).

У при ме ру (1) у јед ном до ри мо ва-
них па ро ва де лу је ак це нат ска по ду дар-
ност – крат ко у зла зни ак це нат и ду жи на 
иза ње га: стòјим̄ – бòјим̄ (-òјим̄ : -òјим̄), 
док у дру гом ри мо ва ном пару до ла зи до 
упо тре бе ра зли чи тих ак це на та – крат-
ко уз лаз ни и крат ко си лаз ни ак це нат: 
мèни – сен̏и (-èни : -ен̏и). Ов де је до не кле 
по стиг ну та ујед на че ност на ни воу це ле 
стро фе ко ја је оства ре на у ви ду ак це нат-
ског кван ти те та: упо тре бље ни су ис кљу-
чи во крат ки ак цен ти; три крат ко у зла зна 
и је дан крат ко си ла зни. Раз ли ка по сто ји 
је ди но у окви ру ин то на ци је: уз ла зна и 
си ла зна. У при ме ру (2) у две уза стоп не 
стро фе де лу је ве о ма ин те ре сан тан ак-
це нат ски си стем. У пр вој стро фи у све 
че ти ри ри мо ва не лек се ме на ла зи се исто-
ве тан ак це нат (ду го у зла зни), та ко да је у 
њој ус по ста вље на ак це нат ска ко ре ла ци ја 
и на пла ну кван ти те та (ду ги ак це нат) и 
на пла ну ква ли те та (уз ла зни ак це нат): 
вúну – сúну, крúла – свúла (-úну : -úну, 

-úлā : úла). Ме ђу тим, због по ја ве ду жи не 
н а зад њем сло гу јед не од ри ме ма к рúлā, 
у о вој стро фи  ипак  ни је оств аре на пот-
пу на ид ен тич ност,  н ег о на су прот раз ли-
чи тост: крúлā – свúла (úлā : -úла). У дру-
гој стро фи ак це нат ска уни фи ци ра ност 
је те кла у сме ру ак це нат ског кван ти те та 
(крат ки ак це нат), док је раз ли ка ус по-
ста вље на на ни воу ин то на ци је (уз ла зна 
и си ла зна). Та ко су у јед ном ри мо ва ном 
па ру ак цен ти и ду жи не пот пу но по ду-
дар ни: зна̏мēн – пла̏мēн (-а̏мēн : -а̏мēн).  
И у дру гом ри мо ва ном па ру усле ди ла је 
ак це нат ска по ду дар ност (крат ко у зла зни 
ак це нат), док је ко ли зи ја на ста ла због по-
ја ве ду жи не у дру гој ри ме ми на ње ном 
крај њем сло гу: бòри –  гòри ̄ (-òр и : -òри)̄. 
У при меру (3), та ко ђе у две уза сто пне 
стро фе, на ла зи мо ком би но ва ну си ту а ци ју, 
у јед ном од  ри мо в аних  парова  акцен т и  
 су по дударни,  а у д р уг ом   н ису.  У  првој 
 ст ро ф и  у р имованом пару: бољ̏ē – вољ̏ē 
(-ољ̏ē : -о̏љē) успо ста вље на jе пот пу на ак-
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це нат ска ко ре ла ци ја (крат ко силаз ни ак-
це нат и ду жи на на дру гом сло гу), док је 
у дру гом ри мо ва ном пару до шло до ко-
ли зи је ак це на та (крат ко уз лаз ни и ду го уз-
лаз ни), па и ак цен то ва них сло го ва: òзāри ̄ 

– возáри ̄ (òзāри ̄: -озáри)̄. У овом ри мо ва-
ном па ру, као што се ви ди, ни је до шло 
са мо до упо тре бе раз ли чи тих ак це на та 
(крат к о у зл а зног и дугоузлазног), и до 
две ју на спрам јед не ду жи не, не го је и 
ме сто ак цен та раз ли чи то: у пр вој ри ме ми 
ак це нат је на пр вом сло гу, а у дру гој ри-
ме ми ак це нат је на дру гом сло гу; док ри-
мо ва на са гла сја за по чи њу од пр вог сло га 
(ак ц ен то в а ног и неакцентованог). Овај 
при мер ри ме би мо гао да до ве де у сум њу 
све оне сил не тврд ње да ри ма по чи ње од 
ак цен то ва ног во ка ла, што ви ди мо да то 
увек ни је та ко. У дру гој стро фи у јед ном 
ри мо ва ном па ру де лу је ак це нат ска по ду-
дар ност, ду го у зла зни ак це нат: зáћи – нáћи 
(-áћи : -áћи), док у дру гом ри мо ва ном 
па ру у пр вој ри ме ми, коју чини са став на 
ри ма: и да, уоп ште не ма ак цен та (јер се 
ра ди о вез ни ку и по тврд ној реч ци које 
не ма ју ак це нат у срп ском књи жев ном 
је зи ку), док се у дру гој ри ме ми на ла зи 
крат ко си лаз ни ак це нат пра ћен ду жи но м 
на зад њем сло гу (и д а – ки̏дā). У при ме ру 
(4) у две уза сто пне стро фе, ка о и до са да, 
де лу је си стем на из ме нич но г сме њи ва ња  
рим ова ни х па ро ва са по ду д ар ним и не-
по ду дар ним ак цен ти ма. У пр вој стро фи 
у јед ном ри мо ва ном пару ус по став ље на  
ј е ко ре ла тив но ст ак це на та, крат ко си ла-
зни: кра ̏је – да̏ jе)4, док је у дру гом ри мо-
ва ном па ру усле ди ла ак це нат ска ко ли зи ја 
у ви ду ква ли те та (си ла зни и уз ла зни) ак-
цен та ле̏д нōм – јèд нōм (-е ̏д нōм : -èд нōм). У 
дру гој стро фи у јед ном ри мо ва ном па ру 

ус по ста вље на је ак це нат ска ко ре ла ци ја: 
ле ̑пā –  це ̑пā (-е ̑пā : -е ̑пā),  док је у дру гом 
ри мо ва ном па ру до шло до ко ли зи је у 
ви ду кван ти те та – ду ги и крат ки ак це нат: 
лаж̑ним̄  – вла̏жни ̄м  (ла̏жн им̄ : - ла ̏ж ним̄). У 
при ме ру (5) у че ти ри уза стоп не стро фе 
на и ла зи мо на по сту пак на из ме нич ног 
сме њи ва ња по ду дар них и не по ду дар них 
ак це на та у ри мо ва ним па ро ви ма. Та ко у 
пр вој стро фи у јед ном ри мо ва ном па ру 
де лу ју исто вет ни ак цен ти, крат ко си ла-
зни: тр уо̏ – чуо̏ (-уо̏ : -уо̏), док је у дру-
гом ри мо ва ном па ру ак це н а т ска ко ли-
зи ја заснована на ин то на ци ји – уз л а з н ој  
и си ла зној, дугоузлазни и ду го си ла зни 
ак це нат: дáнā – знан̑а (-áнā : -ан̑а), ко ју 
пра ти и раз ли ка у ду жи ни зад њег сло га, 
ду ги слог : крат ки слог (-нā : -на). У дру гој 
стро фи у јед ном ри мо ва ном па ру де лу је 
ак це нат ска по ду дар ност, крат ко си ла зни 
ак це нат: тро̏мо – ро ̏мо (-ро̏мо : ро ̏мо), док 
је у дру гом ри мо ва ном па ру ус по ста вље на 
ак це нат ска ко ли зи ја за сно ва на на не по-
ду дар но сти ква ли те та, си ла зни и уз ла-
зни ак це нат: труд̑а – рýда (-руд̑а : рýда). У 
тре ћој стро фи у јед ном ри мо ва ном па ру 
тон ска исто вет ност је ба зи ра на на крат ко-
си ла зном ак цен ту и ду жи ни зад њег сло га: 
в о̏љē – бо ̏љē (-о̏љē : -о̏љ ē), док је тон ска не-
по ду дар ност у дру гом ри мо ва ном па ру 
уте ме ље на на ра зли ци си ла зне и уз ла зне 
ин то на ци је, као и крат ко ћи и ду жи ни 
зад њег сло га: жив̑о – снúвō (-и ̑во : -úвō ). 
У че твр тој стро фи у јед ном ри мо ва ном 
па ру де лу је ак це нат ск а ујед н а че ност, 
краткосилазни акценат: мо̏ћи – но̏ ћи 
(-о̏ћи : -о ̏ћи), док је у дру гом ри мо ва ном 
па ру ак це нат ска (или тон ска) не по ду-
дар ност ус по ста вље на на раз ли чи то сти 

4) Међутим, потврна речца „да“ може бити и без акцента, она то уствари и јесте, али 
понекад у поетским контекстима због посебне наглашености (што спада у домен 
субјективности) може да понесе акценат, као у овом случају.
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ин то на ци је, уз ла зне и си ла зне: глáвē – 
прав̑ē (-áвē : -ав̑ē).

Најбројнији су при ме ри у ко ји ма се 
ак цен ти у ри мо ва ним па ро ви ма не по-

ду да ра ју. Ова кви слу ча је ви се нај че шће 
оства ру ју на ни воу јед не стро фе, а по не-
кад се де ша ва да се про тег ну и на це лу 
пе сму.

(1) О, како те жалим! – гле, сузе ме гуш̑ē, –
 Оличена судбо свих живота рéдом,
 Тебе, браћу људе, и све живе душ̑е,
 Једнаке пред општом неминовном бéдōм

(МРП , 99).

(2) Знаће само да је она земља свéтла
 Где никад још није пала суза срам̑а;
 Где су деца на мач име оца мет̏ла
 Што живи у химни и у мòлитвама

(ЈДПI , 201).

(3) Пробудише ме к’о рубин цр̏венӣ
 Зраци вечерњег сунца. Пола сед̏ам…
 Час одласка твога дошло је мèни
 Тужан к’о ова јесен коју глед̏āм

(СПП , 93).

(4) Ја нисам слутио, отаџбина драг̑ā,
 После сна дубоког, да чека спо̏кōјно
 Звона на јутрење да устане снáга,
 Заспали духови и царство пòкōјнō

(ВПП , 142).

(5) Не плачем само с болом свога ср̏ца
 Рад’ земље ове убоге и го̏лē;
 Мене све ране мога рода бòлē,
 И моја душа с њим пати и гр̏цā.

 Овдје у болу срца ѝстрзāна
 Ја носим клетве свих патња и мук̑ā,
 И крв што капа са душманских рýкā,
 То је крв моја из мојијех ран̑ā.

 У мени цвиле душе милиóнā;
 Мој сваки уздах, свака суза бон̑ā
 Њиховим болом вапије и и̏штē…

25 Carkic.indd   29825 Carkic.indd   298 18.9.2008   23:37:4418.9.2008   23:37:44



А К Ц Е Н АТ  И  Р И М А  У  П О Е З И Ј И  С Р П С К И Х  М О Д Е Р Н И С ТА

299

 2008

И свуда гдје је српска душа кòјā,
Тамо је мени отаџбина мòја –
Мој дом и моје рођено òгњи ̄ште

(АШП , 90).

У при ме ру (1) у оба ри мо ва на па ра 
не по сто ји ак це нат ска раз ли ка у ри мо-
ва ним сло го ви ма, ду го си ла зни ак це нат: 
гуш̑ē – душ̑е (-уш̑ē : -уш̑е), ду го у зла зни 
ак це нат: рéдом – бéдōм (-éдōм : -éдōм), је-
ди но се, као што се ви ди, раз ли ку ју зад њи 
сло го ви сво јом ду жи ном и крат ко ћом 
(-шē : -ше), од но сно крат ко ћом и ду жи-
ном (-ше : -шē). У при ме ру (2) у пр вом 
ри мо ва ном па ру до шло је до раз ли ке и у 
кван ти те ту и ква ли те ту, ду го уз ла зни и 
краткосилазни ак це нат: свéтла – ме ̏тла 
(-éтла : -е̏тла). Слич на је си ту а ци ја и у 
дру гом ри мо ва ном па ру, дугосилазном 
ак цен ту опо ни ра крат ко си ла зни ак це нат: 
срам̑а – мòлитвама, с тим што је ак це нат 
у дру гој ри ме ми до шао на пр ви слог ко ји 
је из ван ри мо ва ног са гла сја (-ам̑а : -ама) .  
У при ме ру (3) у јед ном од ри мо ва них па-
ро ва до шло је до тон ске раз ли ке: ком би-
на ци ја си ла зног и уз ла зног ак цен та, ко ја 
је пра ће на и ду жи ном и крат ко ћом зад-
њег сти ха: цр̏ ве ни ̄– мèни (цр ̏вени ̄– мèни).  
Ов де по сто ји још је да на неусаглашеност, 
јер у првој ри ме ми ак це нат се на ла зи на 
пр вом сло гу ко ји ни је об у хва ћен ри мом 
та ко да ри мо ва но са гла сје из гле да ова ко: 

-ени ̄: èни, без ак цен та и са ак цен том. У 
дру гом ри мо ва ном па ру ак цен ти су исто-
вет ни, крат ко си ла зни су: се̏дам – гле̏дāм 
(-е ̏дам : -е̏дāм),  али су зад њи сло го ви раз-
ли ку ју у крат ко ћи и ду жи ни (- ам  : -а̄м) . 
У при ме ру (4) у пр вом ри мо ва ном па ру 
до шло је до ак це нат ских раз ли ка у пр вом 
ри мо ва ном сло гу, ду го си ла зни и ду го у-
зла зни ак це нат: дар̑гā – снáга (-а-̑гā : -áга), 
а ли  се и  за дњ и сл о г ови ра зл и ку ју сво јом  
ду жи ном и сво јом крат ко ћом (-га : -га). У 

дру гом ри мо ва ном па ру ско ро је исто-
вет на си ту а ци ја, али је је ди но раз ли ка у 
ква н ти те ту ак цен та, ов де се ра ди о крат-
ким ак цен ти ма: си ла зном и уз ла зном: 
спок̏ōјно – пòкōјнō (-по ̏кōј но : пòкōјнō). 
 Раз ли ка по сто ји и у зад њим ак цен то ва-
ним сло го ви ма: је дан је кра так, а дру ги је 
дуг (-но : -нō). У при ме ру (5), где се ради 
о це лој пе сми, со не ту, у свим ри мо ва-
ним па ро ви ма де лу ју раз ли чи ти ак цен ти. 
Исти на, у пр вој и зад њој до ми ни ра ју 
крат ки, а у дру гој и тре ћој строфи дуги 
ак цен ти. Гле да но по ри мо ва ним па ро ви ма,  
р азл ик е су  оствар е н е  на сл еде ћи  на чин .  У 
пр вом кат ре ну у јед ном од два ри мо ва на 
па ра де лу је крат ко си ла з ни ак це н ат у обе 
ри ме ме: ср̏ца – гр̏цā (-р ̏ца : -р ̏цā), ра зли ка 
ј е  ј ед ин о  у  за д њ им   сло го ви ма: је дан је 
кра так, а друг и дуг (-а : -ā). У д ру го м ри м-
ова ном   п а ру  н а ла зи мо   такв у  с иту а циј у  у 
кој о ј   је тон с к а  раз ли ка  з а с но ва на  у зл аз н-
ој  и   си ла з н ој   и н то на циј и,   кра т к ос и л аз н и  
 и  крат ко уз лаз ни ак це нат: гол̏ē – бòлē 
(-ол̏ē : -òлē). У дру гом ка тре ну у јед ном 
ри мо ва ном па ру де лу је опо зи ци ја оства-
ре на не ак цен то ва ним сло гом под ду жи-
ном на спрам ду го си ла зног ак цен та са 
ду жи ном: ùстр зā на – ра ̑нā (-зā на : -а ̑нā). 
Ус по ста вље на ак це нат ска опо зи ци ја још 
ви ше је ис так ну та раз ли чи том ду жи ном 
зад њег сло га: крат ки и ду ги (-на : -нā). Уз 
све ово, ак це нат пр ве ри ме ме  „ѝстрзā на“ 
нашао   се из ва н  римова ног гнезда (ùстр-
зā на). У дру гом ри мо ва ном па ру ак це-
нат ска не по ду дар ност је из ра же на је ди но 
тон ском раз ли ком: ду го си ла зни – ду го у-
зла зни ак це нат: мук̑ā – рýкā (-ук̑ā : -ýкā). У 
пр вој тер ци ни у пр ва два сти ха ри мо ва на 
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са гла сја су обе ле же на тон ском раз ли ком: 
ду го уз ла зни – ду го си ла зни акце нат :  ми-
ли ó нā – бон̑ā (-ó нā : -он̑ā). Сле де ћи ри-
мо ва ни пар, ко јим је оп ко ра че на пр ва 
и дру га тер ци на, обе ле жа ва ју раз ли ке у 
ква ли те ту и ква нти те ту пр вих ри мо ва них 
сло го ва, крат ко си ла зни – крат ко уз ла зни 
ак це нат: и̏штē – òгњи ̄ште (и ̏штē : -и ̄ште), 
као и ду жи на и крат ко ћа зад њих сло го ва 
(-тē : -те). По ред на ве де них раз ли ка по-
сто ји још јед на ко ја се огле да у по ме ра њу 
ак цен та òгњи ̄ште изва н  ри мованог  гнезда 

-и ̄ште у дру гој ри ме ми. У зад њем ри мо-
ва ном па ру ус по ста вље на је ак це нат ска 
по ду дар ност, крат ко уз ла зни ак цен ти: 
кòјā – мòја (-òјā : -òја), али су раз ли чи ти 
зад њи сло го ви, је дан је дуг, а дру ги кра-
так (-јā : -ја).

Закључак

Иако смо за на шу ана ли зу узе ли по е зи ју 
срп ских мо дер ни ста, ко ји су, као што 
смо ре кли, стро го по што ва ли ка нон ске 
прин ци пе струк ту ри ра ња ри ме, по ка за ли 
смо да ка да је у пи та њу упо тре ба ак цен та 
да ту не по сто је уста ље на пра ви ла њи-
хо ве иден тич не упо тре бе у ри мо ва ним 
па ро ви ма ко ји се до след но рас про сти ру 
по це лој стро фи, у две и ви ше стро фа у 
кон так ту, а ка моли у це лој пе сми. Све 
при ме ре упо тре бе ак це на та у ри мо ва ним 
ре чи ма, узи ма ју ћи пре вас ход но кон текст 
стро фе за основ ни, груписали смо у три 
основ не ка те го ри је: пр ву гру пу – где је 
до шло до по тпу ног ак це нат ског по ду да-
ра ња у ри мо ва ним па ро ви ма; дру гу гру пу 

– где је до шло до ком би на ци је по ду дар них 
и не по ду дар них ак це на та у ри мо ва ним 
па ро ви ма; и тре ћу гру пу – где је пот пу но 
од су ство ва ла по ду дар ност ак це на та у ри-
мо ва ним па ро ви ма. Ка да се упо ре ди пр ва 
гру па, на јед ној стра ни, и дру га и тре ћа, 

на дру гој стра ни, ја сно се по ка зу је да је 
ве о ма ма ло при ме ра у ко ји ма је оства-
ре на пот пу на иден тич ност ак це на та у 
ме ђу соб но ри мо ва ним ре чи ма. Ако би 
се овај мо ме нат до вео у ве зу са срп ском 
по е зи јом, пре и по сле мо дер не, у ко јој 
ни су по што ва ни стро ги прин ци пи фо-
но ло шког струк ту ри ра ња ри ме, он да би 
за сту пље ност по ду дар но сти ове вр сте 
би ла ве ро ват но све де на на ми ни мум. Па 
се оту да мо же по ста ви ти и пи та ње да ли 
је он да мо гу ће го во ри ти о ути ца ју ак цен та 
у ства ра њу фо но ло шки пот пу но иден тич-
них па ро ва ри ме, од но сно да ли је мо гу ће 
ба зи ра ти по сто ја ње ри ме на пој му чи сте 
ри ме, и да ли уоп ште тре ба узимати мо-
ме нат ак цен та у раз вр ста вању ри ме пре ма 
ње ном ква ли те ту.

Са да ће би ти ве о ма ин те ре сант но 
да про го во ри мо о раз ло зи ма упо тре бе 
различитих ак це на та у ри мо ва ним па-
ро ви ма у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. 
По гле дај мо нај у о би ча је ни је слу ча је ве:

(1) не по ду дар ност је ба зи ра на на не-
раз ли ко ва њу ква ли те та ак цен та; мèми 

– сен̏и; леп̑ā – цеп̑ā; труд̑а – руд̑а; глáвē 
– прав̑ē; гол̏ē – бòлē; мук̑ā – рýкā; милиóнā 
– бон̑ā;

(2) не по ду дар ност је ба зи ра на на не-
раз ли ко ва њу крат ког и ду гог по стак цен-
атског сло га: крúлā – свúла; бòри – гòри;̄ 
гуш̑ē – душ̑е; рéдом – бéдōм; се̏дам – глед̏āм; 
ср̏ца – гр̏цā; кòјā – мòја;

(3) не по ду дар ност је ба зи ра на на не раз-
ли ко ва њу ква ли те та ак цен та (си ла зна и 
уз ла зна интонација), и кван ти те та – крат-
ко ће и ду жи не по стак цен то ва ног сло га: 
цр̏ве ни ̄– мèни; драг̑ā – снáга; спок̏ōјно – 
пòкōјнō; дáнā – знан̑а; жив̑о – снúвō;

(4) не по ду дар ност је ба зи ра на на не-
раз ли ко ва њу ак цен та, ме ста ак цен та и 
ду жи ни и крат ко ћи пост ак це нат ских сло-
го ва: òзāри ̄– возáри; ùс тр зā на – ран̑ā; 
иш̏тē – òгњиш̄те;
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(5) не по ду дар ност је ба зи ра на на не-
раз ли ко ва њу кван ти те та и ква ли те та ак-
цен та: свéтла – мет̏ла; лед̑нōм – јèднōм;

(6) не по ду дар ност је ба зи ра на на не-
раз ли ко ва њу кванти те та (крат ки и ду ги 
ак це нат) и ква ли те та (уз ла зна и си ла зна 
ин то на ци ја), као и ме ста ак цен та: срам̑а 

– мòлитвама;
(7) не по ду дар ност је ба зи ра на на упо-

тре би ак цен то ва них и не акценто ва них 
ре чи у ри мо ва ним па ро ви ма: и да – кид̏ā; 
крај̏е – да је.

Из овог пре гле да не по ду дар но сти 
ак це нат ских еле ме на та у ри мо ва ним 
па ро ви ма мо гу се из ву ћи од ре ђе ни за-
кључ ци.

У ве ћем бро ју при ме ра, али и ши рег 
оп се га, срп ски мо дер ни сти ни су раз ли ко-
ва ли ква ли тет ак цен та: си ла зну од уз ла-
зне ин то на ци ју код ак це на та истог кван-
ти те та (мèми – сен̏и); они ни су осе ћа ли 
ни раз ли ку из ме ђу ду жи не и крат ко ће 
по стак це нат ског сло га (крúлā – свúла; 
бòри – гòри)̄;  за па же на је и по ја ва не раз-
ли ко ва ња к вали те та ак цен та и ду жи не и 
крат ко ће по стак це нат ског сло га (цр ̏ве ни ̄ 

– мèни; драг̑ā – снáга);  као и не раз ли ко ва ње 
исто вре ме но неколико раз ли чи тих тон-
ских еле ме на та: – ме сто ак цен та, кван-
ти тет и ква ли тет ак цен та, те кван ти тет 
пост ак це нат ског сло га (òзāри ̄– возáри; 
ùс тр зā на – ран̑ā).

У ма њем бо ју при ме ра, али ши рет оп-
се га, срп ски мо дер ни сти ни су уоча ва ли 
раз ли ку из ме ђу кван ти те та: крат ки и ду ги 
ак це нат, и ква ли те та: си ла зна и ула зна 
ин то на ци ја (свéтла – мет̏ла; лед̏нōм – 
јèднōм); они по не кад ни су пра ви ли раз-
ли ку из ме ђу ква нти те та (крат ки и ду ги 
ак це нат) и ква ли те та (уз ла зна и си ла зна 
ин то на ци ја), као и ме ста ак цен та (срам̑а 

– мòли тв ам а). У по је ди ним слу ча је ви ма 
срп ски мо дер ни сти су у ри мо ва ним 
јединицама ко ри сти ли ак цен то ва не на-

су прот не акцен то ва них ре чи (и да – кид̏ā; 
крај̏е – да је) у пи та њу је, као што се ви ди, 
са став на ри ма.

Из овог крат ког пре гле да мо гу се из ве-
сти ко нач ни за кључ ци. Има ју ћи у ви ду да 
су сви срп ски мо дер ни сти ов де об ра ђи-
ва ни има ли за да так да се стро го при др-
жа ва ју канонизованих пра ви ла ри мо ва ња, 
и да сви они по ти чу са те ре на срп ског 
књи жев ног је зи ка, где је вла дао че тво ро-
ак це нат ски си стем са по стак це нат ском 
ду жином: Ду чић и Шан тић из Мо ста ра, 
Ра кић, Пан ду ро вић, Пет ко вић из Бе о-
гра да, они као што се мо гло ви де ти ни су 
раз ли ко ва ли по је ди не кван ти та тив не и 
ква ли та тив не тон ске еле мен те ко ји уче-
ству ју у град њи ак це нат ског си сте ма срп-
ског књи жев ног је зи ка. Ме ђу тим, тре ба 
ре ћи и следеће што мо же би ти ве ро ват но, 
а то је: акценатске не у са гла ше но сти мо гле 
су на ста ја ти и из по тре бе да се про ши ри 
вла сти ти ри ма ри јум. Па су он да упо тре-
бља ва не ре чи у ри ми ко је ни су има ле 
исто вет не ак цен те и ду жи не на по стак це-
нат ском сло гу. Исти ну го во ре ћи, да су се 
срп ски мо дер ни сти стро го при др жа ва ли 
акценатских по ду дар но сти при фор ми-
ра њу ри мо ва них па ро ва, они би има ли 
на рас по ла га њу ве о ма ма ли лек сич ки и 
об лич ки ре пер то ар. Та ко би њи хо ва ри ма 
и лек сич ки, и об лич ки, и зву ков но, па и 
се ман тич ки би ла сте рил на, ве о ма си ро ма-
шна. За то је че сто би ло са свим ло гич но да 
иако су они мо жда и осе ћа ли ак це нат ске 
раз ли ке, за не ма ри ва ли су их јер су се у 
пр ви план на ме та ле дру ге осо би не ри ме, 
а то је у пр вом пла ну: ње на се ман ти ка, 
ње но зна че ње. По ет ски текст и је сте та ко 
струк ту ри ран да са што ма ње лек сич ког 
ма те ри ја ла по не се и пре да ре ци пи јен ту 
што ве ћу ко ли чи ну ин фор ма ци је.

На кра ју, узи ма ју ћи у об зир из не те 
ста во ве као и мно го то га што је оста ло 
по стра ни, сма тра мо да ак це нат ни у ком 
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слу ча ју ни је пре су дан за ри му, од но сно за 
њен фор мал ни и са др жај ни по тен ци јал, 
те га у раз ма тра њи ма ри ме тре ба оста-
ви ти без ко мен та ра. Је ди но ка да се, као 
у овом на шем слу ча ју, ра ди о до ка зи ва њу 
не ке те зе и упо тре ба ак цен та по ста не та ко 

ва жан до ка зни ма те ри јал, о ак цен ту је по-
треб но го во ри ти. Ова кав став ни је би тан 
са мо за срп ски је зик, за срп ску ри му, не го 
и за дру ге је зи ке и дру ге ри ме у ко ји ма су 
ак це нат ски си сте ми са свим друк чи ји од 
срп ског ак це нат ског си сте ма.

 summary
 Σ Accent and rhyme in the poetry of Serbian modernists

As accent is considered a key element in composing rhymed pairs, not only in Serbian, but 
in other literary theories, as well as various studies dedicated to rhyme in general or rhyme 
as an element of versifi cation, in this paper we have tried to disprove that thesis, taking 
into account only the poetry of Serbian modernists who used rhyme in its canonized form, 
abiding by the strictest phonological rules in its structuring and use.

Our research has shown, as was expected, that Serbian modernists mostly used 
identical accents and lengths in rhymed pairs, observing the canonical principles of 
rhyming, but they had at their disposal the fewest examples of such rhyme, and many 
more examples of rhymes with various qualitative and quantitative tonal elements. We 
have tried to provide a logical explanation for this phenomenon. In our opinion there are 
two main reasons: the fi rst was the reasonable possibility that Serbian modernists, even 
though coming from the Serbian- language-speaking area, did not feel the qualitative 
and quantitative diff erences in the system of Serbian accents; the other was the likelihood 
that there was in standard Serbian a fairly small number of diff erent lexemes and their 
forms with identical accents and post-accentual lengths, and that the range of this rhyme 
system would be very narrow, so that Serbian modernists, aspiring to semantic richness, 
also searched for varied lexical and formal material, so that even now their rhymes do not 
sound sterile, but are very rich in their semantics.
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