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У овом ра ду аутор је покушао да укаже 
на неке опште особине паронимије. У 
уводном делу рада, полемишући са 
доступном литературом, аутор је дао 
и сопствено виђење овог проблема. У 
основном делу рада пажња је посвећена 
стилским поступцима паронимских 
зближавања речи, па је стога истраживање 
усмерено на моноасонанцу, биасонанцу, 
полиалитерацију, риму, парономазију и игру 
речи. Анализом је утврђено да се ове фигуре 
показују као основне стилске фигуре којима 
се остварују паронимска зближавања речи у 
поетском дискурсу.

1.0. Оп ште цр те. Па ро ни ми као пре-
вас ход но еле ме нат лек сич ког си сте ма2) 
при род ног је зи ка мо гу се по сма тра ти као 
чи сто фор мал не ре ла ци је (па ро ни ми у 
ши рем сми слу) и па ро ни ми као чи сто се-

ман тич ке ре ла ци је (па ро ни ми у ужем сми-
слу). По ред то га у по јам па ро ни ма мо гу 
се укљу чи ти и кри те ри ју ми ко ји ма се из-
ра жа ва фор мал на или се ман тич ка стра на 
ре ла ци је: фор мал на – ре чи истог ко ре на, 

1) Појам постмодернистичка српска поезија узимамо веома широко и непрецизно, 
подразумевајући под њим сву ону српску поезију која је настала у периоду после српске 
модерне (Дучић, Шантић, Ракић, Дис, Пандуровић и др.) па све до најновијег периода 
српске књижевности, односно до савремене српске књижевности.

2) „Тек је антропоцентрични приступ у проучавању језичких (односно лексичких) 
система допринео да се овај лексички феномен сагледа као системски организована 
целина која поседује статус лексичке категорије“ (Радић-Дугоњић 1999: 79).
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ре чи слич не мор фо ло шке струк ту ре, ре чи 
слич не зву ков не струк ту ре; се ман тич ка 

– ре чи раз ли чи тих зна че ња, ре чи чи ја се 
зна че ња де ли мич но по ду да ра ју. Оту да се 
па ро ни ми на осно ву фор мал них еле ме-
на та мо гу до ве сти у ве зу са хо мо ни ми ма 
(чи сто фор мал не ре ла ци је), а на осно ву 
се ман ти ке у ве зу са си но ни ми ма (чи сто 
зна чењ ске ре ла ци је) и ан то ни ми ма (чи сто 
зна чењ ске ре ла ци је).3) Све ово усло вља ва 
да те о ри је о па ро ни ми ма ка рак те ри ше 
ве о ма ве ли ка ра зно ли кост4).

1.1. Оквир је зич ко-лек сич ких ис тра жи-
ва ња. Об је ди ња ва ње лек се ма на осно ву 
њи хо ве слу чај не звуч не по ду дар но сти по-

ти че од Шар ла Ба ли ја и европ ских струк-
ту ра ли ста. Ба ли пи ше: „То су псеудо хо мо-
ни ми. У сва ком од тих па ро ва сре шће мо 
ба рем јед ну књи шку или не до вољ но кул-
тур ну реч, и сто га не до вољ но кул тур ни 
љу ди упо тре бља ва ју јед ну реч уме сто 
дру ге“ (Бал ли 1955: 193–194). Ова кав став 
је при су тан и у ру ској на у ци (у ко јој је 
овој по ја ви по све ће на ве ли ка па жња), 
по себ но код ру ских ан гли ста и гер ма-
ни ста (Ах ма но ва 1974; Ко ле сни ков 1978; 
Кри тен ко 1974; Да ви дов, Фе де нев 1979; 
1980). Нај ви ше па жње про бле ми ма па ро-
ни ма у ру ској лин гви сти ци по све ти ла је 
Ви шња ко ва (Ви шня ко ва 1967: 424–432; 

3) У теоријско-терминолошким разграничењима паронима обилато смо се користили 
студијом Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику Милене 
Радић-Дугоњић (Радић-Дугоњић 1991).

4) Према Речнику-приручнику лингвистичких термина пароними се дефинишу на 
следећи начин: „Речи истог корена, блиске по звучању, али различите по значењу или 
делимично подударне по своме значењу … Поједини истраживачи у парониме убрајају 
и речи различитог корена које су блиске по звучању, због чега је допуштено њихово 
мешање у говору“ (Розенталь, Теленкова 1976: 13). У Руском језику (Енциклопедија) 
наилазимо на овакву дефиницију: „Пароними … су речи које поседују сличности у 
морфолошкој структури, и, – према томе – у звучању, али се разликују по значењу … 
У лингвистичкој литератури постоји и шире схватање паронима као речи које имају 
само сличности у погледу звучања. У том смислу, пароними обухватају како речи које 
су случајно међусобно блиске по звучању (трава – дрова, половник – полковник) тако и 
речи истога корена“ (Руский язык 1979: 141). И у српској речничкој литератури постоје 
дефиниције паронима. Тако у Лексикону страних речи и израза Милана Вујаклије 
пароним се дефинише као „реч која је исто изведена као и нека друга реч, изведена реч, 
нпр. говорити, говор, говорник договор, разговор; реч која исто гласи, али се разликује 
по пореклу, правопису и значењу; нпр. грâд – гр ̏ад, дýга – д ̏уга, мл ̏адеж – млáдеж, зе̋л-ен 

– зèлен, г ̏оре – г ̏ор-е итд.“ (Вујаклија 1961: 686). Готово истоветну дефиницију паронима 
налазимо и у Речнику српскохрватског књижевног језика: Пароним је „реч сродног 
постања са неким другим речима: говор – говорити – говорник – договор.“ Пароним 
је „истозвучна реч са којом другом речи, али се од ње разликује по постању и значењу: 
грâд – гр ̏ад; зе̋л-ен – зèлен“ (Речник 1971: 340). У монографији Пароними у настави руске 
лексике Борислав Тошић износи овакво мишљење: „Вриједи тврдња да су пароними 
блиске по вањском облику ријечи, али све сродне и сазвучне ријечи нису пароними; 
пароними су истокоријенске ријечи, али и међу истокоријенским ријечима постоје 
односи који се никако не могу сврстати у паронимију; пароними се мијешају при 
употреби, али све ријечи које подлијежу погрешној замјени нису пароними, пароними 
се разликују по значењу, по сфери употребе и стилистичким карактеристикама, али по 
томе се приближавају, с једне стране, синонимима, а с друге стране, антонимима итд“ 
(Тошић 1985: 160).
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1974: 189; 1975а: 66–72; 1975б: 70–73; 1975в: 
71–81; 1981а; 1981б; 1984). У вре мен ском пе-
ри о ду од пет на е стак го ди на уне ко ли ко је 
ево лу и ра ло схва та ње Ви шња ко ве у ве зи 
са овом лек сич ком ка те го ри јом. У 1974. 
го ди ни Ви шња ко ва ис ти че сле де ће осо-
би не па ро ни ма: „I  – слич ност зна че ња, 
II  – раз ли ко ва ње у де ли мич ним до пун-
ским сми са о ним ни јан са ма (слич но као 
код си но ни ма, што су па ро ни ми, уоста-
лом, не кад и би ли), III  – озна ча ва ње не 
са мо раз ли чи тих, ни ти слич них, већ чак и 
су прот них по ја ва, IV  – при пад ност истом 
ко ре ну, V  спе ци фич ност ва лент но сти“; 
сле де ће, 1975. го ди не, Ви шња ко ва уне ко-
ли ко ме ња ре до след бит них обе леж ја 
па ро ни ма: „I  – при пад ност ис тој вр сти 
ре чи, II  – срод ност зву ча ња, III  – срод-
ност ко ре на, IV  – не мо гућ ност суп сти ту-
ци је, V  – по се до ва ње са мо стал не син так-
сич ке ва лент но сти“; да би де сет го ди на 
ка сни је, 1984. го ди не, из дво ји ла њи хо ва 
сле де ћа обе леж ја: „I  – раз ли чи то зна че ње, 
II  – слич ност из го во ра, III  – бли скост на 
осно ву лек сич ко-гра ма тич ке при пад но-
сти и срод но сти ко ре на и IV  – слич ност у 
зву ча њу ко ја до во ди до њи хо вог ме ша ња у 
го во ру“.5) Ова ква раз гра ни че ња па ро ни ма 
ба зи ра на су пре те жно на се ман тич ким 
од но си ма две ју и ви ше ре чи, али се не ис-
кљу чу ју ни фор мал ни еле мен ти6). Оту да 
Ви шња ко ва у реч ни ку па ро ни ма ру ског 
је зи ка де ли па ро ни ме на „то тал не па ро-
ни ме (пра ве, ап со лут не или мак си мал не) 

– ре чи истог ко ре на са ак цен том на ис то ме 
сло гу, ко ји при па да ју истом ло гич ко-гра-

ма тич ком ре ду (ис тој вр сти ре чи, истом 
ро ду, вр сти итд.) и из ра жа ва ју раз ли чи те 
се ман тич ке пој мо ве; не пот пу не па ро ни ме 

– дво чла не гру па ци је ре чи слич ног зву-
ча ња у ко ји ма се ман тич ко раз гра ни че ње 
оп се га зна че ња ни је из вр ше но до кра ја, 
до во де ћи до њи хо вог збли жа ва ња; де ли-
мич не па ро ни ме (при бли жне или ква зи-
па ро ни ме). То су ре чи истог ко ре на ко је, 
иако раз ли чи те по ак цен ту, ка рак те ри ше 
за јед нич ка пој мов но-ло гич ка са од но сност 
и по тен ци јал на по ду дар ност у лек сич кој 
спо ји во сти“ Ви шня ко ва 1984: 5–6). Да љу 
раз ра ду овог лек сич ког си сте ма из ве ла 
је Л. Г. Јар ко ва ме то дом ком по нен тне ана-
ли зе где је при ме ном се ман тич ких фак-
то ра раз ло жи ла па ро ним ске чла но ве на 
се ман тич ке мно жи о це и по де ли ла их на: 
ап со лут не и ре ла тив не (Яар ко ва 1979: 
2). Са свим су прот ну по зи ци ју у од но су 
на Ви шња ко ву и Јар ко ву за у зи ма Е. В. Ку-
зње цо ва. Она по ме ра сво је гле ди ште у 
од но су на је згро и пе ри фе ри ју. За њу је 
је згро па ро ни ма исто оно што су за Ви-
шња ко ву не пот пу ни па ро ни ми, а за Јар-
ко ву ре ла тив ни па ро ни ми (Ку зне цо ва 
1983: 69). Уз то Ку зње цо ва ре ла тив ним 
па ро ни ми ма при кљу чу је и екви по лент не 
и при ва тив не па ро ним ске ре ла ци је. Ова-
квим гле ди штем она при лич но су жа ва 
по јам па ро ни ма. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
ру ске ли те ра ту ре, где је овом пој му по све-
ће на ве ли ка па жња, у за пад ној на у ци на 
па ро ни ме (и па ро ни ми ју) ско ро да се не 
обра ћа ни ка ква па жња7). Исти на, не ки 
ен гле ски и аме рич ки ауто ри сма тра ју да 

5) Сва три цитата преузета су из књиге Међујезички хомоними и пароними у руском и 
српскохрватском језику Милане Радић-Дугоњић (Радић-Дугоњић 1991: 34).

6) Међутим, овде треба имати у виду и једно веома интересантно Лотманово запажање: 
„Сродност плана садржаја двеју речи може да не нађе одраза на плану израза, а 
сродност плана израза (гласовна понављања, хомоними итд.) могућа је без икаквог 
односа према плану садржаја“ (Лотман 1976: 205).

7) Тако на пример пароними и паронимија се не дефинишу у Енциклопедијском речнику 
модерне лингвистике Д. Кристала (1995), ова појава се не помиње ни у књигама
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је па ро ни ми ја на ста ла као ре зул тат де ри-
ва ци о них про це са (Le ech 1981; Ross 1981: 
136–141; Cru se 1991: 130). И у срп ској на-
у ци о је зи ку ни ко се ни је по себ но ба вио 
па ро ни ми ма или па ро ни ми јом8), ипак у 
не ким реч ни ци ма мо же мо про чи та ти од-
ре ђе на за па жа ња о овој је зич кој по ја ви. 
Та ко у Ен ци кло пе диј ском рјеч ни ку лин-
гви стич ких на зи ва Ри кар да Си ме о на сре-
ће мо сле де ћу фор му ла ци ју: „Па ро ним [је] 
ри јеч слич на сво јим вањ ским об ли ком 
дру гој; [пароним је] ри јеч из ве де на из 
исте при мар не ри је чи као и не ка дру га 
ри јеч. Па ро ни ми су слич ни по об ли ку 
али се раз ли ку ју по зна че њу“. Док за па-
ро ни ми ју Р. Си ме он твр ди: „Па ро ни ми ја 
се са сто ји у по ве зи ва њу ри је чи из ве де них 
из истог ко ри је на: ноћ но ће ва ти, му ку 
му чи ти, мр кли мрак, зи му зи мо ва ти“ (Си-
ме он 1969: 24).

1.2. Оквир по ет ских ис тра жи ва ња. 
По што па ро ни ми ја у ви ду па ро ним ске 
атрак ци је пред ста вља ве о ма ра ши ре ну по-
ја ву у по е зи ји, и то по себ но у по е зи ји два-
де се тог ве ка, она да нас при вла чи све ве ћу 
па жњу ис тра жи ва ча. У том сми слу се раз-
ра ђу ју пи та ња ве за на за је зич ки ста тус па-

ро ним ске атрак ци је, за ње не мор фо ло шке 
осо бе но сти, за ње не основ не је ди ни це, за 
ње ну оп шту ти по ло ги ју, као и за пи та ња 
о ње ном сти ли стич ком и се ман тич ком 
функ ци о ни са њу у по ет ском тек сту. По-
себ но овим пи та њи ма у ру ској ли гво по-
е ти ци ба ви се В. П. Гри гор јев (Гри го рь ев 
1975; 1977; 1979). Ве о ма ин те ре сант на ми-
шље ња мо гу се сре сти и код дру гих ру-
ских ис тра жи ва ча (Апре сян 1974; Рев зин 
1977; Ми на е ва, Фе де нев 1982; Тка чен ко 
1982; Са мо й лов 1982). Дру гу по зи ци ју у 
од но су на Ви шња ко ву за у зи ма Гри гор јев. 
Па ро ни ми јом он сма тра „збли жа ва ње у 
тек сту па ро ни ма, у ко је спа да ју – пре те-
жно – ре чи раз ли чи тог ко ре на а слич ног 
зву ча ња. Тер мин па ро ни ми ја се ов де упо-
тре бља ва као си но ним за тер ми не па ро но-
ма зи ја и па ро ним ска атрак ци ја“ (Гри го-
рь ев 1979: 262–264). Ме ђу тим, Ми на је ва и 
Фе де нев сма тра ју да су па ро ни ми „ма ко је 
ре чи ко је због слич ног зву ча ња мо гу да се 
ме ша ју у го во ру“ (Ми на е ва, Фе де нев 1982: 
93). Има ју ћи све ово у ви ду, Се вер ска ја у 
ра ду Па ро ним ска атрак ци ја у по ет ском 
је зи ку М. Цве та је ве из но си ова кав став: 

„Во де ћи ра чу на о тим осо бе но сти ма, мо-

 посвећеним семантици и лексици Џ. Лајонса (Lyons 1977 и 1978), Ф. Д. Палмера (Palmer 
1980), Џ. Р. Улмана (Ullman 1961).

8) Наведимо, на пример, књигу Семантика и прагматика речи Твртка Прчића, у којој 
нема ниједне речи посвећене паронимима или паронимији (Прчић 1997). Изузетак, 
истина, представља рад Рајне Драгићевић О једној врсти лексичке паронимије 
(Драгичевић 1996). Овде свакако треба споменути да у књизи Данка Шипке Основи 
лексикологије и споредних дисциплина наилазимо само на констатацију шта су то 
пароними. „Пароними су двије лексеме сличне, односно (дјеломично) подударне 
форме у било којој њеној реализацији, а различитог значења. Ради се по правилу 
о етимолошкој сродности или истоветности, што је и разграничавајући фактор од 
хомонимије, нпр., завезати : свезати, споменар : споменик, добро (именица) : добро 
(придјев средњег рода), млада (именица) : млада (придјев женског рода). У реализацији 
су пароними релевантни само у појединим играма ријечима, умјетничким 
остварењима, те грешке (малапропизмима), па им се, стога, посвећује знатно мањи 
простор него хомонимима“ (Шипка 1998: 55). Насупрот овоме, у књизи Даринке Гортан-
Премк Полисемија и организација лексичког система у српском језику нема ни речи о 
паронимима (Горатн-Премк 1997), а било је за очекивати с обзиром на тематику књиге.
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же мо на зна чи ти сле де ће пер спек ти ве у 
раз во ју те о ри је: 1) раз гра ни че ње па ро-
ни ми је и па ро но ма зи је – с јед не стра не, 
и ПА9) – с дру ге, као фе но ме на је зи ка и 
го во ра; ре ше ње овог пи та ња има нај ве ћи 
прин ци пи јел ни зна чај; 2) ис пи ти ва ње ПА 
као по ја ве ко ја за ди ре у све ни вое по ет-
ског је зи ка; 3) кон кре тан опис са др жи не 
и су шти не се ман тич ких про це са; 4) раз-
ра да ти по ло ги је ПА с тач ке гле ди шта 
осо бе но сти фор ми ра ња звуч них се ман-
тич ких ре до ва у тек сту“ (Се вер ская 1984: 
212). О про бле ми ма тач ног раз гра ни че ња 
из ме ђу па ро ни ма и дру гих ви до ва гла сов-
них по на вља ња пи ше Ку ку шки на у ра ду 
О прет по став ка ма па ро ни ми је у ли ри ци 
А. Бло ка. Она из ме ђу оста лог при ме ћу је: 

„пр во, не по сто ја ње пре ци зне ди стинк-
ци је из ме ђу па ро ни ми је као фе но ме на 
ко ји ка рак те ри ше по је ди не об ли ке ре чи 
и ду бин ског фо нет ског по на вља ња, ко је 
је ти пич но за по ет ски стих без де ље ња 
на ре чи; дру го, го то во пот пу но од су ство 
на гла ше них се ман тич ких слич но сти или 
па ро ним ских опо зи ци ја […]. Тре ће, оне 
чи ње ни це ко је би у дру гом по ет ском си-
сте му мо гле да бу ду тре ти ра не као па ро-
ним ске чи ње ни це код Бло ка се по ја вљу ју 
на фо ну ве о ма ак тив ног тра ди ци о нал ног 
фо нет ског по на вља ња, као и лек сич ког 
по на вља ња“ (Ку ку шки на 1979: 203–204). 
У срп ској ли те ра ту ри ко ја тре ти ра књи-
жев ну про бле ма ти ку је ди но у Те о ри ји 
књи жев но сти Рад ми ла Ди ми три је ви ћа 
по сто ји ту ма че ње пој ма па ро ни ма: „Па-

ро ни ми […] су ре чи ети мо ло шки истог 
по ре кла или слич но га об ли ка, али раз-
ли чи тог зна че ња. Та ко: ве ли ки – ве ли кан, 
про ме ни ти – из ме ни ти, омр зну ти – омра-
зи ти, си ро тан – си ро ма шан, по зај ми ти 

– узај ми ти и сл. Због не по зна ва ња је зи ка, 
тј. зна че ња по је ди них па ро ни ма мо же 
до ћи до њи хо ве по гре шне упо тре бе, ко ја 
до во ди до не ја сно сти ми сли. И па ро ни ми 
мо гу по слу жи ти за игру ре чи ма и ка лам-
бу ре (про ме на, из ме на, за ме на)“ (Ди ми-
три је вић 19694: 113–114). Док, на при мер, 
код Лу ке Зи ме у ње го вој књи зи Фи гу ре у 
на шем на род ном пје сни штву (Зи ма 1988) 
и у Реч ни ку књи жев них тер ми на не по-
сто је за бе ле же ни тер ми ни: па ро ним или 
па ро ни ми ја (Реч ник 1985).

1.3. Оквир сти ли стич ких ис тра жи-
ва ња. И. Б. Го луб у Сти ли сти ци са вре ме-
ног ру ског је зи ка (Лек си ка. Фо ни ка) при-
ла зи па ро ни ми ји до ста уско и ста вља је 
под „исту ка пу“ са па ро но ма зи јом. „Ре чи 
истог ко ре на, бли ске по зву ча њу али не по-
ду дар не по зна че њу (узна ть – при зна ть, 
оде ть – на де ть, под пи сь – ро спи сь), на-
зи ва ју се па ро ни ми […] Па ро ни ми при-
па да ју, по пра ви лу, ис тој вр сти ре чи и 
у ре че ни ци вр ше ана лог не син так сич ке 
функ ци је“ (Го луб 1976: 55). Иако ви ди очи-
глед ну срод ност и слич ност ме ђу овим 
две ма по ја ва ма10), Ири на Го луб ипак на 
фор мал ном пла ну раз ли ку је па ро но ма-
зи ју од па ро ни ми је11). Ро зен таљ у Прак-
тич ној сти ли сти ци ру ског је зи ка има 
ши ри, уоп ште ни ји при ступ па ро ни ми ма. 

9) ПА = паронимска атракција
10) „Као и код паронимије, лексички парови код парономазије припадају истој врсти речи 

и у реченици врше аналогне синтаксичке функције“ (Голуб 1976: 57).
11) „Код парономазије, речи се – обично – разликују по једном гласу, а ређе – по 

алтернацији истог броја гласова […] Такве речи могу имати истоветне префиксе, 
суфиксе, завршетке, али коренови њихови су – увек – различити“ (Голуб 1976: 57). И 
после двадесетак година Ирина Голуб износи готово исти став у вези са паронимијом и 
парономазијом (Голуб 1997: 43–51).
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Он, по угле ду на не ке лин гви стич ке ис-
тра жи ва че, де фи ни ше их као „ре чи ко је 
су бли ске по зву ча њу али раз ли чи те по 
се ман ти ци“ (Ро зен та ль 1987: 80). Ро зен-
таљ, за раз ли ку од Ири не Го луб, по и-
сто ве ћу је па ро ни ми ју и па ро но ма зи ју: 

„Па ро но ма зи ја […] ко ја се са сто ји у бли-
ском ло ци ра њу ре чи слич них по зву ча њу 
али раз ли чи тих по зна че њу“ (Ро зен та ль 
1987: 80). И у срп ској сти ли сти ци у књи зи 
Ме та фор ски лин гво сти ле ми Ми ло рад 
Ћо рац сход но по зна тој ли те ра ту ри за у-
зи ма од ре ђе ни став пре ма па ро ни ми ма. 
Он сма тра да су па ро ни ми бит но стил ско 
сред ство: „Стил ско ва жно сред ство ја вља 
се че сто па ро ним ска реч. То је реч слич на 
дру гој ре чи сво јим спо ља шњим об ли ком, 
али раз ли чи та од те ре чи по свом зна че њу. 
При упо тре би па ро ни ма мо же до ћи до 
гре шке. Па ро ни ми се упо тре бља ва ју нај-
че шће за игру ре чи. Они су вр ло бли ски 
хо мо ни ми ма, са мо што је звуч на по ду дар-
ност мо гу ћа у пот пу но истом спо ља шњем 
об ли ку као код хо мо ни ма, док је то не мо-
гу ће увек код па ро ни ма, јер се они ја вља ју 
са мо на осно ву слич но сти, а не на осно ву 
ап со лут не по ду дар но сти. Ме ђу тим, и та 
слич ност об ли ка чи ни их срод ним хо мо-
ни ми ма“ (Ћо рац 1982: 136–137).

1.4. Оквир функ ци о нал них ис тра жи-
ва ња. О па ро ни ми ма се го во ри ло и са 
функ ци о нал не стра не, где се па жња обра-
ћа ла ви ше на на чин функ ци о ни са ња не го 
на са му функ ци ју (функ ци је). А ка да се 
у цен тар ис тра жи ва ња по ста вља ла функ-
ци ја па ро ни ма, обич но се го во ри ло о њи-
хо вој при ро ди ко ја се ис ка зи ва ла у ви ду 
тро па. Про у ча ва о ци го во ре ћи о функ ци-
ја ма ове по ја ве че сто су за бо ра вља ли да се 
она оства ру је је ди но у кон тек сту, и да ње не 
функ ци је тре ба ис тра жи ва ти ис кљу чи во 
у кон тек сту и у од но су на кон текст (исп. 
Се вер ская, Пре о бра жен ский 1995–1987: 
262). Ме ђу раз ли чи тим функ ци ја ма па-

ро ни ма нај че шће је ана ли зи ра на њи хо ва 
се ман тич ка функ ци ја или се тра га ло за 
ока зи о нал ним и си бо лич ким зна че њи ма 
(Шу ль ская 1979). Ме ђу тим, па ро ни ми су 
обич но раз ма тра ни у изо ло ва ном кон тек-
сту (Ге ль гардт 1956; Ко жев ни ко ва 1964; 
Нев згля до ва 1968).

2.0. Из овог крат ког пре гле да до са да шњих 
про у ча ва ња па ро ни ма и па ро ни ми је мо же 
се из ве сти за кљу чак да ова лек сич ко-је-
зич ка по ја ва ни је до вољ но про у че на, а 
и оно што је до са да ура ђе но ве о ма је 
не си сте ма тич но и у при лич ној ме ри ра-
зно род но. Про у ча ва ња ове по ја ве те кла 
су у ви ше пра ва ца и то је про у зро ко ва ло 
ша ре ни ло те за и ми шље ња ко ја су из од-
ре ђе них аспе ка та има лa оправ да ња, али 
су на оп штем пла ну ви ше до при но си ла 
по мет њи и не у јед на че но сти. Ка да се у све-
сти по но во пре ђу на ве де на ис тра жи ва ња, 
ла ко се за па жа да се нај че шће по ла зи ло 
од се ман тич ких кри те ри ју ма. На рав но, 
се ман тич ке кри те ри ју ме пра ти ли су и 
фор мал ни кри те ри ју ми. Ме ђу тим, ту је 
до ла зи ло до ве ли ких раз ли ка. Под пој мом 
па ро ни ма (или па ро ни ми је) укљу чи ва не 
су лек се ме у ко ји ма је до ла зи ло до слу чај-
них, ока зи о нал них гла сов них по на вља ња 
па све до хо мо ни ма. По ред то га, че сто 
је до ла зи ло до ме ша ња па ро ни ми је као 
лек сич ко-је зич ке по ја ве са раз ли чи тим 
фи гу ра ма, а нај че шће па ро но ма зи јом. На 
се ман тич ком пла ну, као што смо ис та кли, 
про бле ми ова кве вр сте су ма њи, ту су раз-
ми мо и ла же ња ис тра жи ва ча не знат на. Оно 
што по на шем ми шље њу тре ба схва ти ти 
је сте то да па ро ни ми ја при па да лек сич ком 
си сте му при род ног је зи ка и да је као та кву 
тре ба тре ти ра ти као што се тре ти ра ју по-
ја ве хо мо ни ма, си но ни ма, ан то ни ма, а то 
ауто мат ски усло вља ва да се она, на фор-
мал ном пла ну, не по и сто ве ћу је са би ло 
ко јом вр стом гла сов них по на вља ња, што 
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је ве о ма че сто чи ње но од стра не ис тра жи-
ва ча. У том сми слу нео п ход но је да се од-
ре де фор мал не гра ни це па ро ни ми је: до ња 
и гор ња; до ња, ко ја се не сме ме ша ти ни ти 
по и сто ве ћи ва ти са гла сов ним по на вља-
њи ма (асо нан цом, али те ра ци јом) и гор ња, 
ко ја не сме ула зи ти у област хо мо ни ми је. 
На рав но, ов де не мо же би ти го во ра о стро-
гој, ап со лут ној раз гра ни че но сти, јер по-
сто је при ме ри ко ји спа да ју и у јед ну и у 
дру гу ка те го ри ју. Кон текст би тре ба ло да 
бу де од лу чу ју ћи у оце ни да ли је у пи та њу 
јед на или дру га по ја ва. Ов де увек тре ба 
има ти на уму да је па ро ни ми ја лек сич ка 
по ја ва и да у њој функ ци о ни шу лек се ме, 
а не гра фе ме (фо не ме, гла со ви), и да сто га 
не мо же би ти ре чи о не кој вр сти слу чај но-
сти, не го, на про тив, о на мер но сти пи сца 
тек ста да при бли жа ва њем две ју ре чи са 
од ре ђе ним сте пе ном фор мал не слич но сти 
ука же на њи хо ву функ ци ју (се ман тич ку, 
стил ску) у од го ва ра ју ћем кон тек сту.

3.0. Ка ко нам на слов овог ра да на ла же, 
на шу па жњу у да љем тек сту по све ти ће мо 
стил ском аспек ту па ро ни ми је. Већ смо 
ви де ли да у окви ру сти ли стич ких ис тра-
жи ва ња ауто ри (нпр. Го луб, Ро зен таљ, 
Ћо рац) па ро ни ми ји при ла зе ве о ма уско, 
и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по и сто ве ћу ју 
је са па ро но ма зи јом, што је на рав но по гре-
шно. Тре ба има ти у ви ду да је па ро ни ми ја 
пре вас ход но еле ме нат лек сич ког си сте ма 
при род ног је зи ка, а да је па ро но ма зи ја 
јед на од стил ских фи гу ра, ко ја исти на 
пред ста вља је дан од на чи на ис по ља ва ња 
па ро ни ми је у по ет ском дис кур су. Ло гич но 
је да у ова квом јед ном ра ду не ће мо би ти 
у мо гућ но сти да при ка же мо све стил ске 

по ступ ке па ро ним ских збли жа ва ња ре чи 
у пост мо дер ни стич кој срп ској по е зи ји. 
Раз ло зи су мно го број ни: 1) тре ба ло би 
ви ше про сто ра; 2) тре ба ло би ко ри сти ти 
ви ше пе снич ких име на; 3) мо жда би ову 
по ја ву тре ба ло тра жи ти и у не ком дру-
гом књи жев ном пе ри о ду срп ске по е зи је. 
Ме ђу тим, на ше ис тра жи ва ње из вр ше но 
на ова ко ода бра ном ма те ри ја лу по ка зу је 
да се па ро ним ска збли жа ва ња ре чи нај-
ви ше ис ка зу ју у ви ду не ко ли ко стил ских 
по сту па ка – мо но а со нан це; би а со нан це; 
по ли а ли те ра ци је;12) ри ме; па ро но ма зи је, 
игре ре чи ма. Услед то га овим стил ским по-
ја ва ма (или по ступ ци ма) би ће по све ће на 
по себ на па жња у на шем ра ду.

3.1. Мо но а со нан ца. Ова по ја ва, у кон-
крет ном слу ча ју, пред ста вља по на вља ње 
јед ног во ка ла нај че шће у окви ру две ју 
ре чи13). Друк чи је ре че но, па ро ним ско при-
бли жа ва ње лек сич ких је ди ни ца за сно ва но 
је на њи хо вој исто вет ној во кал ској струк-
ту ри, нпр.: ма ма – та та. Да кле, ов де ни је 
реч о оној вр сти асо нан це ко ју сре ће мо 
у те о ри ја ма књи жев но сти де фи ни са ну 
као по на вља ње јед ног во ка ла у по ло ви ни 
и ви ше сло го ва у јед ном сти ху. Ова кав 
тип асо нан це по не кад се про те же и на су-
сед не сти хо ве, а мо же да об у хва ти и це лу 
стро фу, па и пе сму. То зна чи да ова ква 
асо нан ца функ ци о ни ше на ни воу сти ха, 
а не у окви ру по је ди них ре чи, па за то не 
спа да у лек сич ку, већ у чи сто гла сов ну по-
ја ву. При ме ра има код свих ана ли зи ра них 
пе сни ка. Ме ђу тим, због еко но ми је про-
сто ра и ов де као и убу ду ће, на во ди ће мо 
по че ти ри при ме ра, ко ји ће на нај бо љи 
на чин пре зен то ва ти па ро ни ми ју у по ет-
ском тек сту.

12) О појавама (или појмовима) биасонанца, полиасонанца и полиалитерација читалац 
може више сазнати у: Чаркић: 1992 и 1995.

13) Нешто опширније о моноасонанци читалац може наћи у: Чаркић 1992: 8–9, 12–14, 23, 31, 
34, 73, 77–78, 86, 90, 103, 108, 165, 214, 303, 311, 314, 318, 325.
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(1) Тру лу му ко жу спи ра ју та ла си при сти жућ из да ле ка,
 као ме ка дла ка ил ру но, ал га по ње му ле же;
 (ПРО , 36).

(2) Ко ће да ћу ти иза мо крог лу га
 У ро сном по љу до бре га?
 (ДМН , 43).

(3) И као да не ка огром на звуч на ажда ја
 За па ла у жа гор
 Па се при се ћа и ур ла
 (ВСЧ , 303).

(4) Мо јој ми сли на те бе не жној и смер ној
 не знам узро ка, ни ча са за чет ка,
 она је као за руч нич ки пр стен на ру ци вер ној
 кру жна: не ма ни кра ја, ни по чет ка
 (МДП , 40).

На ве де ни при ме ри ука зу ју на то да се 
ова по ја ва нај че шће оства ру је по вер ти-
ка ли, од но сно у два су сед на сти ха (че шће) 
или у два сти ха на ра сто ја њу (ре ђе), а мо-
гу ће је да се она оства ри и по хо ри зон та ли 

– у јед ном сти ху. У при ме ру (1) двој ним 
по на вља њем во ка ла „а“ (аа/аа) у ре чи ма 

„дла ка“ и „ал га“, пе сник је же лео да ова-
квим по ступ ком ис так не по себ ну ме ко ћу 
ре чи „дла ка“ (ма да дла ка мо же би ти и 
ве о ма оштра) ка ко би је по тој осо би ни 
по ре ђе њем до вео у ве зу са реч ју „ал га“. 
У при ме ру (2) па ро ним ско збли жа ва ње 
је на ста ло двој ним по на вља њем во ка ла 

„о“ (оо/оо) у об ли ци ма ре чи „мо крог“ и 
„ро сном“, ко је као од ред бе име ни ца „луг“ 
и „по ље“ за јед нич ким име ни те љем: ка кво-
ћом вид но ис ти чу њи хо ву кон тек сту ал ну 
си но ни мич ност. У при ме ру (3) трој ним по-
на вља њем во ка ла „а“ (ааа/ааа) у ре чи ма 

„ажда ја“ и „за спа ла“ по себ но је на гла ше на 

син так сич ка ве за из ме ђу су бјек та и пре-
ди ката „ажда ја за спа ла“. У при ме ру (4) 
двој ним по на вља њем во ка ла „а“ (аа/аа) у 
ре чи ма „ча са“ и „кра ја“ на кнад но је ис так-
нут мо ме нат за чет ка и мо ме нат по чет ка 
у об ли ци ма ре чи „за чет ка“ и „по чет ка“, 
ко је су већ ис так ну те ти ме што чи не ри-
мо ва ни пар: „за чет ка“ – „по чет ка“, и што 
из ра жа ва ју од ре ђе ни си но ним ски од нос 

– мо ме нат на ста ја ња.
3.2. Би а со нан ца. Па ро ним ско при бли-

жа ва ње ре чи на прин ци пу би а со нан це је 
ве о ма рас про стра ње на по ја ва у на шем 
ма те ри ја лу. На и ме, при ме ри ова квих збли-
жа ва ња нај че шће се ја вља ју у дво сло жним 
лек се ма ма ко је има ју раз ли чи те во ка ле 
по ста вље не у исто вет ни низ14), нпр.: клу па 

– стру на. Ва жно је ис та ћи да се ова кви слу-
ча је ви, за раз ли ку од прет ход них, обич но 
де ша ва ју у не по сред ном кон так ту: нај че-
шће је дан или два, ре ђе ви ше су сед них 

14) Овакви паронимски примери неодољиво подсећају на вокалску риму. Више о вокалској 
рими читалац може сазнати у: Чаркић 2001: 38–39.
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сти хо ва. То је ра зу мљи во, јер што је кван-
ти тет и ква ли тет зву ча ња сла би ји, раз да-
љи на ме ђу па ро ним ским збли жа ва њи ма 

се скра ћу је. При ме ри су за сту пље ни код 
свих пе сни ка.

(1) Ви јај обла ке про лет не, ру ме не,
 пи тај их за рај.
 Не тре ба нам же на кад цве та, ни кад ве не
 Не ба ца мо де цу у зве здан бес крај
 (ЦМЛ , 34).

(2) Бат гром ке сто пе рад ни ка
 Бо љи жи вот
 Да рад бу де са мо чо ве чан ска ну жност
 а не скот ско су ро во му че ње
 бат бат
 (МДБ , 78).

(3) Пра зна со ба ста не да ре жи
 Уву чем се у сво ју ко жу
 (ПВП , 37).

(4) Ил жал се ста ни у ме ни:
 с не ба ме стре ла ра ни ла,
 там на ме зе мља пе чи ла,
 те пе сма ми је су зи цом
 и ка пљом кр ви ки ће на?
 (НМП , 39).

Из на ве де них при ме ра ни је те шко 
за кљу чи ти да се па ро ним ска при бли жа-
ва ња оства ре на би а со нан цом нај че шће 
од ви ја ју у две ре чи ко је су по ста вље не 
у не по сред ни кон текст, и да су те ре чи 
у чвр стој син так сич кој ве зи. У при ме ру 
(1) по на вља њем во кал ске се квен це „еа“ 
(еа/еа) ак ти ви ра не су две ре чи: „же на“ и 

„цве та“, ко је има ју син так сич ки од нос су-
бјек та и пре ди ка та. У при ме ри ма (2) и 
(3) из ра зи „гром ке сто пе“ и „сво ју ко жу“ 
па ро ним ски су на зна че ни по на вља њем 
во кал ских се квен ци: „ое“ (ое/ое) и „оу“ 
(оу/оу), а ис ти чу син так сич ки од нос од-
ред бе и ре чи ко ја се њо ме од ре ђу је. У сва 

три ана ли зи ра на при ме ра па ро ним ска 
збли жа ва ња су се од и гра ла по хо ри зон-
та ли, од но сно у кон тек сту јед ног сти ха. 
Ме ђу тим, у при ме ру (4), за раз ли ку од 
прет ход них, па ро ним ска збли жа ва ња 
ова кво га ти па пре шла су из пар не ве зе 
у па ро ним ски низ од че ти ри лек се ме: 

„не ба“, „стре ла“, „зе мља“, „пе сма“, за сно-
ван на по на вља њу во кал ске се квен це 

„еа“ (еа/еа/еа/еа). Овим је и па ро ним ско 
збли жа ва ње до би ло друк чи ју функ ци ју 
ко ја се ис по ља ва у не са мо на кнад ном по-
ве зи ва њу од ре ђе них лек сич ких је ди ни ца 
и њи хо вом ис ти ца њу у да том кон тек сту 
не го и у чвр шћем по ве зи ва њу су сед них 
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сти хо ва, где се са хо ри зон тал не пре шло 
на вер ти кал ну ве зу.

3.3. По ли а ли те ра ци ја. Па ро ним ска 
при бли жа ва ња на осно ву по на вља ња три 

и ви ше истих кон со на на та15) у прин ци пу 
у две ре чи (ве о ма рет ко у ви ше) пред ста-
вља ве о ма ра ши ре ну по ја ву у ода бра ном 
ма те ри ја лу.

(1) И та ко,
 док зе мља је ова зе мља на ша ста ра,
 са сте на ма сво јим и твр дим и су рим,
 с тра вом у ве тру што се ку па ено на бре жуљ ку пр вом,
 и не рав ним зу би ма што пре се ца сва ки осмех;
 (МДБ , 103).

(2) На ову жуд њу и на ком би овај глас:
 „О, ти, о, ти, уче шће чи је за стру ји кад-где у ме ни
 У ствар ност вра ти лик свој са тр ве ни,
 И не спре чи, не спре чи, је ди ни за ме не спас„
 (ПРО , 105).

(3) Без ко ре на без гра не без кру не
 Ста ћу осло њен на се бе
 на сво је чво ру ге
 (ПВП , 139).

(4) Сви рам смрт,
 ал ми гу да ло ра си па не хо тич не зву ке.
 А зи до ве мр тве и обла ке што пло ве
 бла го ми ми лу ју ру ке.
 (ЦМЛ , 75).

Ка ко на ве де ни при ме ри по ка зу ју, па-
ро ним ска збли жа ва ња ова кво га ти па 
нај че шће се оства ру ју по хо ри зон та ли, 
од но сно у јед ном сти ху. Мно го ре ђе она 
се ис по ља ва ју и по вер ти ка ли у су сед ним 
сти хо ви ма или сти хо ви ма на ра сто ја њу. 

Што се са ме струк ту ре ти че, по но вље на 
гла сов на се квен ца се оства ру је у изо-
морф ном ви ду16) „мрт/мрт“; „крн/крн“ 
(оства рен не по сред ни кон такт и исти 
ре до след по но вље них су гла сни ка) и ме-
та те зном ви ду17) „трв/втр; стврн/стрвн“ 

15) О појму полиалитерације читалац може више сазнати у: Чаркић 1992: 10. 117, 123, 125–126, 
128, 130, 132, 138, 142, 151, 156, 195, 211–213.

16) О изоморфном типу полиалитерације читалац може више да се информише у: Чаркић 
1992: 123, 128, 145.

17) О метатезном типу полиалитерације читалац може, ако жели, више да сазна у: Чаркић 
1992: 123, 129, 147, 148, 151.
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(оства рен не по сред ни кон такт, а про ме-
њен ре до след по но вље них су гла сни ка). 
У при ме ру (1) по на вља њем трој не су гла-
снич ке се квен це ме та те зног ти па трв/
втр у две ма ре чи ма „тра вом“ и „ве тру“ 
на ста ло је па ро ним ско збли жа ва ње ко је 
је има ло за циљ да ис так не ство ре ну 
по ет ску сли ку „с тра вом у ве тру“, чи ме 
се по ја ча ва ње на ефек тив ност у окру жа-
ва ју ћем кон тек сту. У при ме ру (2) по на-
вља њем че твор не су гла снич ке се квен це 
ме та те зног ти па стврн/стрвн оства ре но 
је па ро ним ско збли жа ва ње две ју ре чи 

„ствар ност“ и „са тр ве ни“, и та ко ство рен 
је дан по се бан ком по зи ци о ни склоп, по ве-
зан по четaк и крај јед ног сти ха (озна чен 
по че так и крај рит мич ке је ди ни це), што 
под се ћа на сим пло ху, или још бо ље ри му 
сим пло ху18). У при ме ру (3) по на вља њем 
трој не су гла снич ке се квен це изо морф ног 
ти па крн/крн на ста ло је па ро ним ско збли-
жа ва ње две ју ре чи „ко ре на“ и „кру не“, 
ко је у струк ту ри сти ха као но си о ци пр ве 
и зад ње ак це нат ске це ли не, има ју исту 
уло гу као у прет ход ном при ме ру: да обе-
ле же крај и по че так рит мич ке је ди ни це; 
ја вља ју се да кле и у стил ској функ ци ји 
озна ча ва ња сим пло хе или ри ме сим пло хе. 
У при ме ру (4) по на вља њем трој не су гла-
снич ке се квен це изо морф ног ти па мрт/
мрт на ста ло је па ро ним ско збли жа ва ње 
две ју ре чи „смрт“ и „мр тве“, ко је у ком по-
зи ци о ној струк ту ри стро фе има ју уло гу 
по ве зи ва ња сти хо ва на од сто ја њу. На и ме, 
у на ве де ној стро фи упо тре бље на је на из-
ме нич на ри ма: смрт – зву ке – пло ве – ру ке, 
где је ри мо ван дру ги и че твр ти стих, док 
су пр ви и тре ћи оста ли без ри ме. Да би 
на не ки на чин на до ме стио овај, услов но 

ре че но, на мер ни про пуст, пе сник се по-
слу жио до дат ним по ступ ком, по ступ ком 
па ро ним ског збли жа ва ња две ју ре чи ко је 
би као вид кон со нант ске ри ме19) по ве за ле 
пр ви и тре ћи стих. Овим је ка трен, у ком-
по зи ци о ном сми слу, до био на ком пакт-
но сти и це ло ви то сти, јер је по сту пак 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња пар них и не пар-
них сти хо ва спро ве ден до след но. По ред 
ком по зи ци о не, овај па ро ним ски пар има 
и се ман тич ко-стил ску функ ци ју. До во ђе-
њем у не по сред ну ве зу две ју ре чи „смрт“ 
и „мр тве“ под вла чи се њи хо ва се ман тич ка 
срод ност, ко ја у да том кон тек сту има ранг 
си но ни ми је. Њи хо во лек сич ко-реч нич ко 
зна че ње асо ци ра не га тив не ко но та ци је 
те та ко по ја ча ва не га ти ван емо ци о нал ни 
на бој са др жа ја це ле стро фе, што овим лек-
се ма ма да је ис так нут стил ски зна чај, од но-
сно уво ди их у сти ло ге ни слој тек ста.

3.4. Ри ма. Што се ти че ри ме, у овом 
слу ча ју, с пра вом би смо је мо гли на зва ти 
па ро ним ска ри ма. На и ме, ра ди се о ри-
мо ва ним је ди ни ца ма са кра је ва сти хо ва 
(кла у зу ла), где се ри му ју це ле лек сич ке 
је ди ни це, ме ђу тим, ту ни је реч о по но вље-
ним ре чи ма, ни ти је у пи та њу хо мо ним ска 
ри ма, не го баш ка ко смо ма ло пре ис та-
кли – па ро ним ска ри ма. Пе сни ци чи ју смо 
по е зи ју узи ма ли за на шу ана ли зу ни су 
упо тре бља ва ли ри му као стал ни по ет ски 
по сту пак: она се код не ких ја вља ла ве о ма 
рет ко, код не ких не што че шће, док је код 
дру гих ри ма упо тре бља ва на у ка сни јим 
пе ри о ди ма њи хо вог ства ра ла штва. За то 
ће на шем ис тра жи ва њу би ти под врг ну ти 
они пе сни ци код ко јих је ри ма би ла уста-
ље ни ји стил ски по сту пак.

18) О рими сиплохи читалац може видети више у: Чаркић 2001: 181–182.
19) О консонантској рими читалац може више да сазна у: Чаркић 2001: 96.
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(1) И од јед ном чуд но се не што до го ди ло,
 као реч ча роб на не ка се ре кла:
 ожи ве ла је на зи ду сли ка
 и ре ка ши ро ко по те кла,
 и ки шом у њу по у ви ра ли
 ли сто ви по у ми ра ли
 (МДП , 40).

(2) Из љу бих це лу про шлост по по ду сво је со бе,
 ру ке ми бе ху кр ва ве ко ји ма ни сам убио,
 је чао сам та да бе све сно над тра гом сво је ру го бе:
 до ву као сам се до ал бу ма, ту на шао њен лик и љубио:
 сва ки дру ги би се за то на ме сту мо ме убио,
 а ја сам се је ди но у при себ но сти сво јој гу био
 (ПРО , 114).

(3) Не ма ме ста међ ду ша ма на шим ни згло ба,
 по нор стра шни из ме ђу нај бли жих зи ја.
 Зар сам зна ла ја кад ти је ду ша би ва ла зми ја,
 кад је у њој би ла љу бав, ка да ра дост, кад зло ба?
 (МДП , 79).

(4) А ми њи ма охо че мо са бр да:
 „Охо оо, жа бо кре чи но оо,
 ла бр-ла бр-ла бр да,
 ихо ће мо – ка ко не ће мо,
 пу шта мо вас из ка ве за
 про тив Со вјет ског Са ве за,
 од пу сте се раз бо ље смо ми ло сти,
 ал’ нам ов дје, ми ли до сти и го сти,
 оста ви те пу шке и ко сти!
 При че кај те до кле ма ло окопни,
 не ко ме ће би ти да нак по копни!“
 (КСП , 53–54).

У при ме ру (1), где вла да ис пре ки да на 
ри ма20), на кла у зу ла ма два зад ња сти ха 
по ја вљу ју се ри ме: по у ви ра ли – поу ми-
ра ли. Не ма двој бе да се ов де ра ди о ри мо-
ва њу це лих ре чи, али у ко ји ма је до шло 
до не по ду да ра ња гла со ва в/м на истим 

по зи ци ја ма у ри мо ва ним ре чи ма, што 
је про у зро ко ва ло на ста нак па ро ним ске 
ри ме. У при ме ру (2), у стро фи од шест 
сти хо ва, упо тре бље на је пот пу на ри ма21). 
Да кле, ри му ју се све кла у зу ле сти хо ва у 
стро фи. Та ко ис па да да се ме ђу соб но ри-

20) О појму испрекидана рима читалац може више сазнати у: Чаркић 2001: 84–85.
21) О појму потпуне риме видети више у: Чаркић 2001: 149–150.

06 Carkic.indd   10206 Carkic.indd   102 3.11.2005   20:44:153.11.2005   20:44:15



С Т И Л С К И  П О С Т У П Ц И  П А Р О Н И М С К И Х  З Б Л И Ж А В А Њ А  Р Е Ч И …

103

 2005

му ју пр ви и тре ћи: со бе – ру го бе; дру ги 
и че твр ти: убио – љу био, а пе ти и ше сти 
стих: убио – гу био. Пре ма ово ме ри ма се, 
из у зев у пр вом и тре ћем сти ху, мо же под-
ве сти под тер мин па ро ним ске ри ме, јер се 
у оба ри мо ва на па ра ри му ју це ле ре чи, с 
тим из у зет ком што је раз ли ка ме ђу њи ма 
у ини ци јал ном гла су: у пр вој ре чи сто ји 
нул та фо не ма (ø), а у дру гој је ре а ли зо-
ван глас (или фо не ма) љ од но сно г (ø/љ: 

„убио – љу био“; ø/г: „убио – гу био“). Ме-
ђу тим,  ди стри бу ци ја ри ме у овој стро фи 
мо же се схва ти ти и дру га чи је, и то ова ко: 
ри му ју се ме ђу соб но пр ви и тре ћи: со бе 

– ру го бе, а дру ги, че твр ти, пе ти и ше сти 
стих: убио – љу био – убио – гу био. Дру ги 
ди стри бу тив ни мо дел ри ме из гле да ло гич-
ни ји, јер се че ти ри ре чи по ве зу ју у је дан 
за јед нич ки низ чи ја је осно ва реч „убио“ 
ко јом се же ли ис та ћи се ман тич ки од нос 
лек се ма „љу био“ и „гу био“. Че ти ри пу та 
по но вље на реч убио још ви ше под вла чи 
тра гич ни са др жај стро фе, а ре ла ци ја ре чи 
љу био ↔ гу био на гла ша ва основ ни раз лог 
на ста ја ња тра ги ке, при че му је лир ски 
ју нак љу бе ћи из гу био. У при ме ру (3), у 
ка тре ну, оба ри мо ва на па ра има ју ранг па-
ро ним ске ри ме: згло ба – зло ба, зи ја – зми ја. 
Као и у прет ход ним слу ча је ви ма па ро-
ним ска ри ма је на ста ла ри мо ва њем две ју 
ре чи, а не њи хо вих де ло ва (што то ри ма 
обич но под ра зу ме ва). Раз ли ка је са мо у 
јед ном гла су. На и ме, ал тер на ци ја је из ра-
же на од но сом г/ø: згло ба – зло ба; ø/м: зи ја 

– зми ја. Ин те ре сант но је спо ме ну ти да је 
па ро ним ска ри ма (или па ро ним ско збли-
жа ва ње ре чи ри мо ва њем) за хва ти ло све 
сти хо ве у стро фи, што је ре дак слу чај код 
ис пи ти ва них пе сни ка. Нај че шће се ова-
ква ри ма по ја ви у два или ви ше сти хо ва 
ко ји чи не са мо део стро фе. У при ме ру 

(4) на ла зи мо ве о ма ин те ре сант ну си ту-
а ци ју. У стро фи од је да на ест ри мо ва них 
сти хо ва па ро ним ско збли жа ва ње ре чи у 
ви ду па ро ним ске ри ме спро ве де но је у 
пр ва два (са бро да22) – ла бр да) и зад ња два 
сти ха (окоп ни – по коп ни). Па ро ним ско 
збли жа ва ње ри мо ва них је ди ни ца на ста ло 
је ал тер на ци јом с/л (са бро да – ла бр да) и 
ø/п (окоп ни – по коп ни). Са др жај стро фе 
(пр вих де вет сти хо ва) пи сан је у ве о ма 
ша љи вом то ну у ко ји се пот пу но укла па 
и пр ви па ро ним ски ри мо ва ни пар: са бр да 

– ла пр да. Ме ђу тим, зад ња два сти ха на-
гла ша ва ју ве о ма озбиљ ну си ту а ци ју, јер 
се у стро фи (као и у це лој пе сми) го во ри 
о ра ту. На озбиљ ност си ту а ци је упу ћу је 
по себ но ри мо ва ни пар окоп ни – по коп ни. 
Ако са се ман тич ке тач ке гле ди шта по сма-
тра мо ри мо ва не је ди ни це, за па зи ће мо да 
пр ве по ре ду ре чи „са бр да“ и „окоп ни“ 
има ју не у трал ну ко но та ци ју, док дру ге 
две по ре ду ре чи „ла бр да“ и „по коп ни“ 
има ју ве о ма из ра же на ко но та тив на зна-
че ња: „ла бр да“ има ша љи во зна че ње, а „по-
коп ни“ тра гич но зна че ње. Све ово го во ри 
да пе сник (и сви ов де ци ти ра ни пе сни ци) 
стро го во ди ра чу на о то ме шта и на ко ји 
на чин на гла ша ва, ка ко би тим по ступ ком 
скре нуо па жњу чи та о ци ма о ва жно сти 
по је ди них по ет ских из ра за ко ји ма се ко-
ри сти у свом ства ра ла штву.

3.5. Па ро но ма зи ја. На ову стил ску фи-
гу ру раз ли чи ти ис тра жи ва чи раз ли чи то 
гле да ју. Не ки под њу под во де све оне ре чи 
ко је слич но зву че, а раз ли чи то зна че; 
не ки, пак, под овом фи гу ром ви де са мо 
ре чи ко је слич но зву че, а раз ли чи то зна че, 
из у зи ма ју ћи све оне ре чи ко је слич но 
зву че, а чи ја је слич ност про у зро ко ва на 
истим ко ре ном или истом осно вом. Нај-
ве ћи број ис тра жи ва ча та ква зву ков на

22) Римована јединица са брда представља вид саставне риме. О том појму риме читалац 
може више сазнати у: Чаркић 2001: 194–196.
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при бли жа ва ња ре чи убра ја у па рег ме-
нон.23) Пр во ми шље ње ство ри ло је код 
не ких про у ча ва ла ца за блу ду да се две 
са свим раз ли чи те по ја ве па ро ни ми ја и 
па ро но ма зи ја мо гу ме ђу соб но из јед на-
ча ва ти. У на шем слу ча ју па ро ни ми ја је 
лек сич ка по ја ва, а па ро но ма зи ја стил ска 
фи гу ра пре ко ко је се, као јед ног од на чи на,
ис по ља ва па ро ни ми ја. Па ро но ма зи ја је 
фи гу ра ко ја је као стил ски по сту пак код 
по сма тра них пе сни ка ве о ма за сту пље на, 

и то у ра зно вр сним зву ков ним при бли-
жа ва њи ма две ју, по не кад и ви ше ре чи 
(ре чи истог ко ре на, ре чи слич не мор фо-
ло шке струк ту ре, ре чи слич не зву ков не 
струк ту ре). Оту да је на стао про блем ка ко 
ода бра ти нај а де кват ни је при ме ре ко ји би 
на нај бо љи мо гу ћи на чин пре зен то ва ли 
ову по ја ву у по сма тра ном ма те ри ја лу. Ме-
ђу тим, као и до са да, по слу жи ће мо се на-
во ђе њем че ти ри при ме ра.

(1) Бу ди се ба шта
 ни си знао да мир но чи таш књи гу
 отво ре ну на ко ле ни ма ар тич ко га џи на
 не до вр шен оша му ћен за ма јан ле пе зом на де
 што се по ди же с дна не ког
 (не сно сног) без мер ја
 без мир ја
 (МДБ , 194).

(2) Усред бес пу ћа
 Уз диг ну та ру ка
 Бле сну ла је ша ком
 Си ну ла пр сти ма
 (ПВП , 90).

(3) Не вра го ли ми,
 не смеј се, вра го лан ко.
 То у ро ди ни она
 бо лу је се ту без ле ка
 (НМП , 44).

(4) Осе ћао је не ко све оп ште пре да ње и рас пре да ње
 И ми слио је: ах, ко ли ко, ко ли ко
 Стр пљи вог, нео д ло жног по сла има Го спод Бог
 да то др жи – одр жи, од мр си – не по мр си,
 (ВСЧ , 307).

23) Испореди, на пример, ове случајеве код Луке Зиме:
Тебе просе просци на све стране;
Модар пламен из уста му плану;
Те кад би се игре наиграли;
О лијепе љепотице;
Ил ми се уклони ил ми се поклони (Зима 1988: 284).
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У при ме ру (1), у стро фо и ду пи са ном 
сло бод ним сти хом без упо тре бе ри ме, 
на и ла зи мо на па ро ним ско при бли жа-
ва ње ре чи на кра је ви ма за вр шних сти-
хо ва, што је ове сти хо ве, а и са ме ре чи 
по себ но ис та кло у да том кон тек сту. Са 
фор мал не стра не, на ста ло при бли жа ва ње 
но си ви сок сте пен гла сов не по ду дар но сти, 
раз ли ка је је ди но у два во ка ла на ис тој 
по зи ци ји у ре чи ма: е/и („без мер ја“/„без-
мир ја“). Име ни ца без мер је зна чи не што 
што је без мер но, не из мер но, бес крај но, 
огром но, док име ни ца без мир је24) зна чи 
не мир, не спо кој ство, уз не ми ре ност, узру-
ја ност. На се ман тич ком пла ну, ове две 
ре чи до ве де не у на кнад ни не по сред ни 
кон такт из ра жа ва ју кон тек сту ал не ан то-
ни ме јер озна ча ва ју: пр ва – кон крет ност, 
дру га – ап стракт ност. У при ме ру (2), као 
и у прет ход ном, у стро фо и ду у сло бод ном 
сти ху без ри ме, у зад ња два сти ха, са да на 
ини ци јал ним њи хо вим по зи ци ја ма, де-
си ло се па ро ним ско при бли жа ва ње две ју 
ре чи: „бле сну ла“ и „си ну ла“. С фор мал не 
стра не, не по ду дар ност гла со ва у њи ма 
је при лич но из ра же на: блеø/øøøи („бле-
сну ла/си ну ла“). Ме ђу тим, гла сов ну не по-
ду дар ност по кри ва об лич ка исто вет ност: 
у обе ре чи ра ди се о пер фек ту свр ше ног 
ви да (или рад ном гла гол ском при де ву). 
По сма тра не са се ман тич ке тач ке гле ди-
шта, две ре чи из ра жа ва ју не са мо кон тек-
сту ал ну не го ре кло би се и лек сич ку, реч-
нич ку си но ни ми ју. На и ме, реч бле сну ти 
зна чи ја ко си ну ти, за си ја ти, за бли ста ти, 
а реч си ну ти зна чи бле сну ти, за си ја ти, за-
све тли ти, што пред ста вља ви сок сте пен 
се ман тич ке по ду дар но сти. У при ме ру (3), 
та ко ђе у стро фо и ду са сло бод ним не ри-
мо ва ним сти хом, у два су сед на по чет на 
сти ха, од и гра ло се па ро ним ско при бли-
жа ва ње две ју ре чи на ста ло из во ђе њем 

јед не из дру ге (за јед нич ка осно ва „враг-“). 
Овај по сту пак имао је за циљ да по себ но 
ис так не са др жај ни кон траст пр ва два у 
од но су на дру га два сти ха. И за и ста у пр ва 
два сти ха до ми ни ра ве се лост, раз дра га-
ност баш за хва љу ју ћи „вра го лан ки“ ко ја 

„вра го ли“, док у зад ња два сти ха до ми ни ра 
не спо кој ство, уз не ми ре ност про у зро ко-
ва на „бо ле шћу се те без ле ка“. У при ме ру 
(4), за раз ли ку од прет ход на три (где смо 
има ли па ро ним ска при бли жа ва ња две ју 
ре чи у два су сед на сти ха, да кле, вер ти-
кал на, кон такт на) на ла зи мо трој но па ро-
ним ско при бли жа ва ње. На пла ну стро фе 
или стро фо и да (то је кон текст у ко јем 
смо по сма тра ли све ти по ве па ро ним ских 
при бли жа ва ња ре чи), ов де се ра ди о кон-
такт но-дис тант ним при бли жа ва њи ма, јер 
се она од ви ја ју у пр вом и зад њем (че твр-
том) сти ху. У сва три слу ча ја: (а) пре да ње/
рас пре да ње; (б) др жи/одр жи; (в) од мр си/
по мр си – гле да но са фор мал не стра не, ра ди 
се о твор бе ним лек се ма ма на ста лим пре-
фик са ци јом, јер пре фик си и пред ста вља ју 
је ди ну фор мал ну раз ли ку ко ја се при до-
да је основ ним ре чи ма, а ко ја је исто вет на 
у сва три па ро ним ска па ра: пре-да ње/
рас-пре да ње; ø-др жи/о-др жи; од-мр си/по-
мр си. По ступ ком пре фик са ци је у исто-
вет не ре чи уне та је се ман тич ка не и сто-
вет ност, ко ја је у слу ча је ви ма (а) и (б) 
усло ви ла зна чењ ске раз ли чи то сти, јер 
лек се ме пре да ње и рас пре да ње, као и др жи 
и одр жи раз ли чи то зна че, док је та се ман-
тич ка раз ли чи тост код слу ча ја (б) до ве ла 
до крај ње зна чењ ске су прот но сти, јер су 
ре чи од мр си и по мр си то ли ко су прот ног 
зна че ња да су лек сич ки, реч нич ки ан то-
ни ми.

3.6. Игра ре чи. Игра ре чи пред ста вља 
ве о ма сло же ну по ја ву јер се оства ру је по-
мо ћу свих оних фи гу ра ко је су за сно ва не

24) Речник С А Н У  није забележио реч безмирје.
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на хо мо фо ниј ским и/или хо мо гра фиј-
ским еле мен ти ма. У сво јој кла си фи ка ци ји 
стил ских фи гу ра Л. Зи ма под игру ре чи 
под во ди ове фи гу ре: ан та на кла су, по лип-
то тон, па рег ме нон, ети мо ло ги зи ра ње, па-
ро но ма си ју, ана грам (Зи ма 1988: 279–289), 
док М. Ко ва че вић у сво јој кла си фи ка ци ји 
овим фи гу ра ма до да је још: ем фа зу, ка лам-
бур и ан ти ме та бо лу (Ко ва че вић 1998: 140). 

По што игра ре чи у окви ру се ман тич ке 
функ ци је25) укљу чу је ка те го ри је по ли се-
ми је, хо мо ни ми је и па ро ни ми је, ми ће мо 
је у овом слу ча ју по сма тра ти не што уже, 
да кле са мо у ви ду па ро ни ми је. У на шем 
ма те ри ја лу игра ре чи је ве о ма при сут на 
као стил ски по сту пак па ро ним ских при-
бли жа ва ња ре чи.

(1) Та ма не ма ни ви да ни то пло те ни
 Ру ку
 Да ме си то те сто успо ме на и ви зи ја и
 Тра ја ња.
 И знаш да мо раш зна ти што не знаш
 И са зна ти пу тем ко ји не знаш
 (МДБ , 117).

(2) Сви рам смрт,
 ал ми гу да ло ра си па не хо тич не зву ке.
 А зи до ве мр тве и обла ке што пло ве
 бла го ми ми лу ју ру ке.
 Јед на ко ћар ли ја, као да лек врт,
 тра гом мо јим, сен ка мо ја,
 пу на жи та и не ба ве дра,
 вре ла као је дра не дра тво ја
 (ЦМЛ , 75).

(3) Чуј те цвр кут – рас прс гр ла,
 чуј те пр хут – рас прх пер ја:
 овог сун ца, пр вог сун ца у го ди ни,
 сва ћу пр снут
 у ивер ја!
 (КСП , 81).

25) Поред семантичке функције, игра речи има и естетску и стилистичку функцију. 
„Естетска функција се испољава у оствареној хармоничности и благозвучности које 
проистичу из саме структуре игре речима. Игра речима, на плану израза, укључује 
хомофоне и хомографе, чинећи ужи (па и шири) контекст естетски веома обликованим. 
Стилистичка функција се испољава у сукобу формалне подударности и значењске 
неподударности поновљене језичке јединице. Истоветност ознаке (или ознака), у 
непосредном контексту, сугерише и истоветност означених. Међутим, тренутак 
спознаје о неистоветности семантичког садржаја поновљених језичких јединица 
постаје основ стилематичности и стилогености не само дате хомофонијске и/или 
хомогрaфијске структуре него и ширег контекста“ (Чаркић 2000: 59).
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(4) Пе ци те, же ге, –
 пла ме на не спе ко сте плам;
 ле ди те, ци че, –
 ле да не сле ди те лед
 (НМП , 117).

У при ме ру (1), у зад ња два сти ха, ва-
ри ра њем об ли ка ре чи зна ње оства рен је 
па ро ним ски низ: знаш – зна ти – не знаш 

– са зна ти – не знаш, ко ји функ ци о ни ше 
као игра ре чи: за пра во игра зву ча ња и 
зна че ња. У ова квом на чи ну струк ту ри-
ра ња два ју зад њих сти хо ва из гра ђен је 
нео би чан иро ни чан кон текст: „И знаш 
да мо раш зна ти што не знаш / И са зна ти 
пу тем ко ји не знаш“, ко јим је уне та из-
ве сна до за емо ци о нал но сти у при лич но 
јед но ли чан, мо но тон на чин ка зи ва ња. У 
при ме ру (2), та ко ђе у зад ња два сти ха, па-
ро ним ским при бли жа ва њем ре чи, игром 
ре чи, оства ре но је ус пе ло по ре ђе ње из-
ме ђу две ју зна чењ ски уда ље них ре чи: не бо 
и не дра. По на вља њем фор мал но срод них 
из ра за: ве дра – вре ла – је дра – не дра ство-
рен је ути сак да су и са др жа ји ко је ове ре чи 
но се слич ни, при бли жни. На и ме, до шло 
је до не ке вр сте из јед на ча ва ња од ре да ба 
ве дра, вре ла, је дра, та ко да су и основ не 
ре чи не бо и не дра, као еле мен ти по ре ђе ња, 
по ста ли ме ђу соб но се ман тич ки бли ски, 
срод ни. У при ме ру (3) ме ђу пет лек сич ких 
је ди ни ца ус по ста вље но је па ро ним ско 
збли жа ва ње, што је про из ве ло сво је вр сну 
игру ре чи ба зи ра ну на слич ном зву ча њу. 
Ова квим по ступ ком ство ре на је сло же на 
фор мал но-са др жај на струк ту ра ко ја до-
ми ни ра стро фом. Збли жа ва ње ре чи на 
осно ву њи хо ве зву ков не слич но сти има ло 
је за циљ да ис так не се ман тич ко тка ње 
на ве де ног кон тек ста пу тем ни јан си ра ња 
зна че ња упо тре бље них ре чи. Да кле, ре чи 
ко је су се ман тич ки ра зно род не при бли-
жне слич но шћу зву ча ња от кри ва ју и по-

тен ци јал ну мо гућ ност њи хо ве зна чењ ске 
срод но сти. Сла га ње њи хо ве се ман тич ке 
срод но сти ни је те кло пре ма хо ри зон тал-
ним, син таг мат ским кри те ри ју ми ма: цвр-
кут – рас прс; пр хут – рас прх, не го пре ма 
вер ти кал ним, па ра диг мат ским, од но сно 
фор мал ним кри те ри ју ми ма: цвр кут ↔ 
пр хут; рас прс ↔ рас прх → пр снут. Реч 
пр снут као зад ња, за вр шна у ни за њу лек-
се ма у игри ре чи као да пред ста вља за-
јед нич ки име ни тељ прет ход ним ре чи ма, 
јер са др жи фор мал не еле мен те (гла со ве) 
ко ји чи не део њи хо ве гла сов не струк ту ре. 
У при ме ру (4) стил ским по ступ ком игре 
ре чи об у хва ћен је цео стро фо ид, с том 
раз ли ком што су две основ не ре чи „же га“ 
и „ци ча“ из ван игре ре чи ма, ма да се она 
упра во од но си на њих. На и ме, дво стру-
ком игром ре чи (1) „пе ци те пла ме на не 
спе ко сте плам“, (2) „ле ди те ле да не сле ди те 
лед“ оства ре но је ефект но ис ти ца ње ан-
то ним ског од но са (то пло – хлад но), ко ји 
је оства рен из ме ђу две ју ре чи: „же ге“ и 

„ци че“.

4.0. На кра ју да све де мо ре зул та те на ше 
ана ли зе. Пр во, гле да но са фор мал ног 
аспек та, ана ли за је по ка за ла да па ро ни-
ми ју, са јед не стра не, не тре ба до во ди ти 
у ве зу са свим вр ста ма гла сов них по на-
вља ња, већ са мо са оним ко ја има ју од ре-
ђен сте пен на мер но сти, очи глед но сти (а 
не слу чај но сти, ока зи о нал но сти) и ко ја не 
пре ла зе окви ре лек сич ких је ди ни ца. То су 
у на шем слу ча ју мо но а со нант ска, би а со-
нант ска и по ли а ли те ра ци о на гла сов на по-
на вља ња. С дру ге стра не, па ро ни ми ју не 

06 Carkic.indd   10706 Carkic.indd   107 3.11.2005   20:44:203.11.2005   20:44:20



108

М И Л О С А В  Ж . Ч А Р К И Ћ

 2005

тре ба уво ди ти у област хо мо ни ми је, јер су 
то две раз ли чи те лек сич ке по ја ве при род-
ног је зи ка. Дру го, гле да но са зна чењ ског 
аспек та, на ша ана ли за је по твр ди ла да су 
до са да шња ис тра жи ва ња у том сми слу ис-
прав на и да се се ман тич ки од но си ре а ли-
зу ју у ви ду раз ли чи тих зна че ња ко ја мо гу 
да ре зул ти ра ју ан то ним ским од но си ма, 
или у ви ду зна че ња ко ја се де ли мич но 
по ду да ра ју и ко ја мо гу да ре зул ти ра ју 
си но ним ским од но си ма. Тре ће, гле да но 
са сти ли стич ког аспек та, на ша ана ли за 
је опо вр гла до са да шња ис тра жи ва ња 
у ко ји ма се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
па ро ни ми ја и па ро но ма зи ја ме ђу соб но 
по и сто ве ћу ју. По ла зе ћи од чи ње ни це да 
је па ро ни ми ја лек сич ко-је зич ка по ја ва, 
а па ро но ма зи ја стил ска фи гу ра, већ у 
стар ту на шег ис тра жи ва ња по шли смо 
од прет по став ке да је па ро но ма зи ја са мо 
је дан од на чи на ис по ља ва ња па ро ни ми је. 
За хва љу ју ћи то ме от кри ли смо да се па ро-
ни ми ја као лек сич ка по ја ва оства ру је на 
ви ше на чи на у по ет ском дис кур су. Пре ма 

ода бра ном ма те ри ја лу и на шој ана ли зи 
по ка за ло се да су нај че шћи об ли ци ис по-
ља ва ња па ро ни ми је, од но сно па ро ним-
ског при бли жа ва ња ре чи де ша ва ју у ви ду 
по себ ног ти па мо но а со нан це, мо де ла: 
ча са – кра ја, по себ ног ти па би а со нан це, 
мо де ла: же на – цве та, по себ ног ти па по-
ли а ли те ра ци је, мо де ла: смрт – мр тве, по-
себ ног ти па ри ме, од но сно па ро ним ске 
ри ме, мо де ла: зи ја – зми ја, па ро но ма зи је, 
мо де ла без мер ја – без мир ја, игре ре чи ма, 
мо де ла: ле ди те ле да не сле ди те лед. Из 
све га ово га мо же се из ве сти ге не рал ни
за кљу чак. Па ро ни ми ја као стил ски по-
сту пак при бли жа ва ња ре чи пре ма њи-
хо вој фор мал ној слич но сти пред ста вља 
ве о ма за па же ну по ја ву у по е зи ји срп ских 
пост мо дер ни ста. Она као та ква ис ти че у 
пр ви план се ман тич ке од но се ре чи ко је 
има ју па ро ним ска обе леж ја, а уз то и 
њи хо ве син так сич ке, рит мич ке, ком по-
зи ци о не мо мен те ко ји су ва жни као кон-
струк тив ни еле мен ти кон тек ста у ко јем 
се на ла зе.

 summary
 Σ The stylistic methods of paronymic joining of words in Serbian postmodernist poetry

In this article the author has tried to point out the general features of paronymy which 
has, as a complex lexical phenomenon, contributed to a great variety of theories on 
paronyms. In the introductory part of the article, through polemics with available 
literature, the author has stated his own view of the matter. The view is that the scope of 
paronymy should include all sound repetitions which take place within individual lexemes, 
and which begin at a deep level of sound repetitions, extending to under the level of 
homonyms. Therefore the main part of the article draws attention to the stylistic methods 
of paronymic joining of words, focussing research on mono-assonance, bi-assonance, poly-
alliteration, rhyme, paronomasia and play on words. It has been established by analysis 
that these figures are the primary stylistic figures realising paronymic joining of words in 
poetic discourse.
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