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Тов. Гришко О. І. з м. Хмільник на Вінниччині у своєму листі запитує: «Чому сучасні 
українські поети уникають дієслівної рими? Адже які вони красиві, ці дієслівні рими!» 
Наприклад, у Шевченка: 

Світає, край неба палає,  
Соловейко в темнім гаї  
Сонце зустрічає. 

Або у Тичини: 
Та нехай собі як знають,  
Божеволіють, конають —  
Нам своє робить. 

Розвиток українського віршування відбувається як безперервний процес змін і оновлення. 
Цей процес деякою мірою пов’язаний із розвитком мови взагалі. Справді, відшукати у 
сучасних українських поетів дієслівну риму нелегко. Та й не лише в українських — це 
загальна тенденція сучасної поезії. Дієслівна рима вважається найпростішою. Чому? Майже 
половина існуючих в українській мові слів — дієслова. Ця частина мови має чітку систему 
дієвідмінювання, порівняно невелику кількість типів закінчень. Нагадаємо, що рима — це 
співзвуччя віршових закінчень. Отже, римувати дієслова виявляється найлегше. Тож, 
прямуючи шляхом шукання нових форм, сучасна українська поезія іде від більш простого до 
складнішого. 

Довгий час рима взагалі невідома була поезії европейских народів — це характерна риса 
античної поезії. Рима виникає як формальна ознака закінчення рядка. Згодом посилюється 
роль віршової інтонації. Одним із способів її створення є винос у риму слів під логічним 
наголосом. Поступово втрачає значення точність рими, виникають рими кореневі, 
суфіксальні, рими з нарощуванням неповторюваних звуків поміж повторюваними» 
різнонаголосні рими тощо. Однак дієслівна рима не зникла. Не зникла у Бориса Олійника: 

Віддай усе, що взяв, — і освятись. 
Ще більше, ніж узяв, зумій віддати... 
Стоїть на видноколі мати — 
У неї вчись. 

В уривку із вірша «Диптих» римуються дієслова в наказовому способі: освятись — 
вчись. Не зникла вона у Ліни Костенко: 

Нічого такого не сталось.  
Бо хто ти для мене? Сторонній.  
Життя соталось, соталось  
Гіркими нитками іронії.  
Життя соталось, соталось...  
Лишився клубочок болю.  
Нічого такого не сталось.  
Ти просто схожий на Долю. 

У цьому вірші римуються дієслова у формі минулого часу: не сталось — соталось. 
Не уникає дієслівної рими Дмитро Павличко: 

Крізь чорний дим зневіри і брехні  
Вона прийшла до мене в самотину.  
Вона так ніжно принесла мені  
Своє кохання, як малу дитину.  
А я боявся руки простягти  
І пестощами немовля накрити,  
Питався дозволу у правоти,  
Що вміє лиш соромити й корити. 



У другій строфі вірша римуються інфінітиви: накрити — соромити й корити. 
У Івана Драча вірш «Етюд кохання» побудований переважно на дієслівній римі: 

Кохати — нові землі відкривати.  
Нюанси свіжі і відтінки нові.  
Кохати — це щомиті дивуватись,  
Це задихатись з подиву любові.  
Це припадати до джерел незнаних  
І дикої жаги не втамувати.  
Порушувати дивовижні плани,  
А потім дивовижніші сплітати. 

Тут використані дієслівні рими як внутрішні, так і зовнішні: кохати — відкривати, 
дивуватись — задихатись, припадати — втамувати — сплітати. 

На обрії нашої поезії з’явилися нові імена: Василь Герасимюк, Валерій Герасимчук, Юрій 
Буряк, Світлана Короненко, Ігор Римарук, Іван Малкович, Оксана Чубачівна та ін. Молоді 
пробують себе у різних формах: це і класичний вірш, і верлібр, і білі вірші. Той, хто надає 
перевагу римованому віршові, як, наприклад, Валерій Герасимчук, частіше римує дієслово з 
іншими частинами мови: 

Життя іде.  
І короваї місяться.  
І плач скрипок діймає за живе.  
Життя іде.  
А з-під брови півмісяця  
Лукава зірка вже кудись зове. 

Поезія може, як відомо, бути й неримованою. На жодний поетичний засіб — чи давно 
існуючий, чи тільки-но відкритий — вето не накладається. Важливо лише, щоб поезія 
залишалася Поезією. 
 


