poetice: "Urc ctengi,.dau flori, rodise (v- v- v-). Iarnbii aparţin unui vers
calalectic.
Intr-un vers avînd ton de sentinţă (şi care s-a dovedit ulterior profetic)
V. yoiculescu.împrerecheazăcuvinte cu măsuri diferite (1, 2 şi 3 silabe). Dar
ceipatru ictuşi ai versului, repartizaţi cîte doi în fiecare ernistih, subliniază
acele cuvinte care exprimă profeţia : "Mă distilez în versuri / prin harul poeziei" (vvv-' v-vţ v-v vv-v), Un echilibru interior, vizînd numărul şi măsura
clullor ritmice trebuie subliniat, deoarece el va constitui un element definitoriu al armonieiversului voiculescian.Dacă în exemplulde mai sus cele patru
celule ritrnice erau dispuse cîte două în fiecare emistih, (4 +3 /3 +4), un echilibru riguros se poate constata între celulele a două versuri consecutive:
"Tu mi-ai cules,iubite, / pentru eternitate/ A cugetelormele I mireasmă. poeţîa"(vvv," v-»] -vvvv-vjv ...vvv -vţv-» vv"Y),adică 4+3/·2+515+21
3+4.
Această grupare ritmică revine adesea ÎIl SQ.netele
sale, ca urmare a utilizării
unor scheme.;predilecte. Un emistih poate fi format dintr-un iamb -ţ-mesomacru (v- vvv-v) sau dintr-un mesomacru + troheu (vvv-v -v), în timp
ce o celulă.peontcă(de tip II, III sau IV) poate intra În combinaţiecu un amfibrah. în sonetul CCXXXV, de pildă, ultimele două versuri conţin aceleaşi
grupuri ritmice, dar altfel dispuse:
"Că.maiJ>rsus .de fire, I putinelesă o. răstoarne,
Iubirea e sămînţa I eternităţii-ii carne",
vvv v;-vJv vvv-v
4 +3·· / 2+5
vvvVV/VVVfV .,v
3+4 I 5 +2
Thizi.m.accjtqariicontribuie in lod decisivIaarmonia ..ritmică a versu.rilorţ.<işa eţ11 ..sîN.împIă În catrep:\lIal. treilea al sonetului CCXV1II.
NţImai\yers!-).riliIl1Jl".ţ".e
şîp.taici acatalectice, pe cînd celelalte.sînt catalectice,
V'iVqiqIII'\PU.recurgeIa două structuri ritmice, în funcţie <lemăsura versurilor?dare.eaceJrebuienlenţiQp.at este faptul că în toate emistihurile.Aapare
lJl?sonwe!1LlntipulritI.1lic A(verş.llril 9 i 11) el intră Juconlbinalie cu
tl'qul,>iar îp tiplrjtmiy B (verlrile 10 şi 12) el este precedat de un iamb.
Chiar da.ci1) versul 12, din cauza cratimei, celuleleritmice.sînt legate, schema
u-uvu-.vpu lasăl)icilUl duhiu asu})ţ"a.poziţieiic!uşilor şi numărului de silabe
în dispuIrea ia}nb..(v-) + mesoruacru(vvv-v). In. al doilea emistih al tipului
I'itInieIt, unpcq.I1-11(v-vv) ste unll. de un amfibrHh(v-v), pe cînd În emistilJ.hmila.r.alfipul'liritlll.p 13,..alături de.un arnfihr;;;th
(y-v) sea.pă.l.lllanaRt.tJvv-),A.rnwniaritmică este cerută tde frumuseţea particulară a ideilor
pqti.<fe.L.inpreabţ}nslăcompantiileşi.m.etMore1e:
.
9. "Cum se mlădie versul grumazului, răsare
14
10. IJnistru de ..frumţLseţe,s.ălegell armonii
13
11. Nemuritoarea.slrofă apieptlllui. din 9ţe
14
12. Ies..1laţe.,:ţIgemănateca dQuă melodii)\
13
A vvv__
y v/v:-vv
v-v
vyy-v / .v-v vvA vxy-V -.v1 y-vv. v-v
B v-vvv-v I v-v vva V.13dInsonetulCLXXV
.
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De la Emlncscu încoade, tot}.pOeţii roru.alliteIiefeazăfitmicecgaţHl"
Mihai Codreanu şi V. Voiculescuaduc, prin sonetele Ior,mărî,ria cfeptăii
acestei reguli care pleacă de Ia o .realitate lingvisî,icăde necontestt..Astfel.'
în sonetul CCXV.în ambeleemistihuriale-eersului5: "Dar nu-i nimic, iubeşte,t
în orice chip, ti-ai frică" (v- v-.v-/ V-lJ-5-vv)negaţîa apare legată de.verbprin
cratimă. Dacă în emistihul A schema ritmică nu este influenţată de poziţia
negaţiei, intrînd în componenţa unui iamb, înemistihtl1 B ea pebniteacccllluarea iinel'silabe impare, transformidamfibrahul iniţial (V-v)îJldacî,il-vy).
O situaţie similară întîlnim in versul8'al aceluiaşisonet-şitoHn
emistin,lll
B :,,ln van un pumn de fulger...i nu cade mînios" (v-' v- v-v.l-vvvv-),
În care negaţia, aflată imediat(lupă cezura fixă contribuie la formareauniii
dactil prin accentuarea unei silabe impare. în acelaşi sonet, inversul 9,eDli}
ştihulA : "în spaimă să ttu-i fie I tocmirea lui zmintită" (v-v v-vv! vv Y-V)
ncgaţia facilitează formarea unui peou.L], în timp ce în versulJ2,tot in.emistihuLA: "Iubirea-nvecinl1 este! primită de Infern" (y- V-VlJf)d,fictilldeste
dinnou prezentfn.Jccul amfihrahului, IIfdouă cazuri (8 şi 12)yrstlfi1e. sint
catalectice, iar înalte două (5 şi9) ele sînt acatalectice. O singurăd::tă pegaţia
corespunde unei silabe pare (in v. 5, em. A). ln toate celelaltecazuri>negatia
este elJidenţială şi prin poz iţiazn pers, corespunzîndunor silabe imp.q;.".Procedind astfel, V. Voiculescu.ohţineefecteremarcabilein reHefa'reaunornu,anţe
altfel greu de sesizats,
.
Cînd.negaţia(sall. conjuncţia nici>.<seiaflălaînceputulyersului,::i(:c.
tuareaprimei silabe.dă naştere unui cQriamb.Această situaţie. c..,tespcci.fică
sonetului CLXXXV, versurile l·şi avinddnemistihulA,.()ScleDlă ritmică
similară: "Nu mai hulesc, iuhite, jaceastă tristă .ţară, JNtc.iJUrp.ea rea şi
strîmhă /în cllre.te-ai ullscut"(-/Ju-v-v/v-v -v -v!-/Ju-v,..V/ v-v vv);
Un cazillteresant îlrepre?intă primuLvcrs al s()netuIui CCXXIX, in
care se află două negaţii, cîte una în fiecare em.istih.. t eDlistilm\.î\ .. jhSă,
atit negaţia cît şi advrbul nici, accentute, aparj.. or
silab ill1Pa.;I)
.. tp
emistihul B ea corespundeunei silabe pare : "Nu':ţisplin nici un adio: /CUll1
n-ai mai exista" (-/J -v v-viu-v vy-).
Peon'uI 1 (--vvv) apare cu totul accidental in. sontle.lui\7qicu.Iescu.
Se111nalămUlllll,in
versul 6 al sonetnlnÎCCXXXlI,emistihul B,incarenegaţja, corespunzind primei silabe de după. cezllră este urmată. de un cuvînt
trisilabic. tu noul context prozodic, acesta îşi pierde accentul:<;er
te-mpingesexul, I n H.rnareleaznr" (v- y-yv/-vl?v. v-).
Asemenilui Eminescu şi MihaiCQdreanu,V. Voi<;ulescu
recurgevpeori
Ia procedeulsublinieriiprin ritm a vocalil!llhi;.Astfel, in versuI7 din sOlletul
4 Comentlnd"abaterile"
de la normaritmiădinver&lJ.l:
•..Aralcl,
nUvre(tu fmilIeape
slnulnleuo culci?"(Sttigoii,
deM.Eminescu).
MihaiDinu(Ritmşi timiUnpoezia
romdlledscq,
Bucureşti,
..
Cart.ea..Homtlnească",
1986,p.
113)
nu-şi
poate
expIicade
ce
l.
Funeriilc6nsideră
(corectl) că negaţiatrebuie.accentuată.
5 Celule
iambielegate,.
calaEminescJl
şi.Mil)ş.iCodl'.eanu
,seînlî1l1csc
maialesfllalcăţQirea
dipodiciambică+mnfihrah
:"Sînlpsalmiimeidetaină,o Mlgă
nccurnmtă"
(CLXXVI,.v
5,elp..
A); ..Şi oeMităi o lipă sebUbUe
şi tac"(CLXXXI,
v. 4, em.A); "Şinu măp1îngcăpoateiubireata mă-nşaIă"
(CLXXIV,
v, 9, em.B) etc.
6 Mihai[)illu(op.cit" p. 144)consideră
căprimulniuel
Il cOllstittlieversulcitat
câatare.
Investigaţia
ritmicăÎ/lcepede nivelulal II-lea.ill.careschell1.a8aritlnică,,aşa
ctjm.et!l
cOllcepu
tA.şlill tudiuldefaţă. ..r.eprezţnţă
de faptrealitateacea.maibogată.şi maidivers
Il ul1lverSt1)uiril:rnic
al poeziei";
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PRotn:,EME
PROZOD!mt:
:V; VOICt.tLltSCU
Oratima determină încă o structură ritmică (vvv-v-v), dar eâ; aţlare
numai în sonetele CXCV]16şi CXCVJ/17,de fiecare dată
emistihul<eA.
Absenţa cratimi permite însă' individualizarea celulelor ritmice, 'care,
În schemelevvv-v -v şi v-vvv -v corespundunui mesomacrn troheu. Primul
tip (vvv-v -v), pe care-l ilustrăm cu versul: "Privighetoarea oarbă / cu'
mult mai dulce plîngcH18(1;I00-V
-lJ/ v- v-v -v) are o' frecvenţămairnareu
dedt celălalt (v-vvv -v)20;specific primului' crnlst.ihdin versul: "Iar cos:'
niicelescule,j în zlne, ca-ri magieH21•
;.
Prezenţa ambelortipuri ritmice menţionat.emai sas poate fisenmalată în
versurrle:"Ca o mireasmăsotnnl1l/ În cărnurile stinse"32şi ·"înapoiază-mî,iadul,/
dcmonicele-tislele"23.
Ele au aceeaşischemă: vvv-v -0'/v...-<rvvv, iar gl;upurile
riLmice(5 +2/5
dau emistihurilor un evident echilibru interior. De asemenea, în fiecare ernistih cuvîntul 'final este bisilabic, corespunzînd,'prozodic,
unui lroheu.
.'
Poate la nici un alt poet român, d'e la E'minescuîncoace, nu se văaeşte.
cu atîta pregnanţă, ca la autorul "Ullimelorsonete...", grija pentru annonia
prozodică.Perfecta simetrie a celulelorritmice, în ambeleemistîhuri, probează
acest lucru. Adesea caracferul aforistic al unor vel'sll'rieste subliniat şi de
frumuseţea' lor prozodică. în sonetal· CI1XX,de pildă, primele do'uăVersuri:
"Sămînţ.a nemuririi, / iubite, e euvîntul"şi "Eternul se ascunde / sub' coaja;
llueiclipe" au a'ceeaşischemă ritmică (v-v vv,:v!V'-v vv-v), În care fiec'ai'e
emistih este alcătuit dintr-un amfihrah urmat de nn'peon lII: Aceste celule
ritmice, într-o alcătuire simi·lară;se regăsesc în : numeroase versu;rÎ.·1l4.FiiiId
adevărate aforisme: "Perechea este ţelul, 1 porunca sacră-a firii"25, "IuDirea;..i
sclirla noapt.e/ în care totul cîntă" şi "Mocirlacărnii noastre / răsfdngeeer şi'
stcle"26,versurtle cita te evidenţiază o altă sch'eil1ăritmică: v.iv ;"-v,. -vi
-v -v, în care o diţlOdietrohaică este precedată; în fiecare emistih, de o·
celulă amfibrahicăY.
'
.... . i .
O simetrie perfectă a oelulehk ritmice este specifică,şi sohenwi' v-vv
v-vivvv· v-v, în care cei doi iet.uşiai .fiecărui emist.illintră în aIcătu:ireuunui:·
peon II şi a umii amfibrah; ca în exemplele:
"Cum dragostea-mi;
{nai
•
,!
0;",1'
16"Nevizitează-aleea,
! dar stă În altă partc"(v. 10).
17"A.lciiiuiţă-aievea!
dintot ce ai etern"(v. 14).
18SonetulCLXIII, v. 4.
.... . 'l" li,)''';:
19î1 .eI1l.
A :.CLXIJS,v,J);CLXXIII,.v. ;.Cl,x.XYU
l,.v. ? ;G.l.,}(X:x...1x.w:v.
8;
C,(Clll,v. 8; eXCTV,
v. 8; CXCVln,v. 1 ; CXCIX,v. 14;CCIJ1,y.3;CţlY,v.•7;PPY.
v. 6; cen, Y.10; CCX,v. 8.;CCX.v. 11; CeXl,v. 8;cc;xyn, y,3.; (j:.CXx.:x..h
v: 1\;
CCXXXlJ,v.8; C;CX.XXI[,
..v.lp.; CCXXXJh;
v. ll;.CCXx.XY;lI.;
v,.10/;.CC>;I,;
v. 8 ;
CCXLlll,v. 1..în CJl1.
B: CLXV.v. 10; CLXVI,y.3; CLX.YI,
V'i7;C1yx.XJUF,;/v.
4;
CLXX;XIll,
y.? ; CXC;IV,
v. 4; CC;:x..Xl,
V.3.iCC;X.XP,v,
ş; CCXXx.fi,
v.,A;;.qC':\ţ,lll,v.7.
20In em.A: CLXIII,v. 5 ; CXCII,v. 8; CCI,v. 14;CCXXV1,y.
8..; CC.:x..x.YII,
\<1,;9;
CCXXXIX,
v. 9; în em.B: CCXIV,v. 10; CCXV,
v. 14; CCX1.I,
y.'(l.
21Şpj1eltpL>iYIJ.v.
22SonetuitLXXXVIII,v.
23SonetulCXC11,v. 11. ....
./
.. J\. \., ';..,.• ",
24.C1,Xl,Y.la; C1,XXI,
v. 9; C1,XXVI,
Y.9; CLXXX;
v.1j; CLXXX,.y.9"ii
OXCIV,
V.7 : CXCV,v. 6; CXCVI,v.12;CCV1,v. '1;CCVIII,v. 1 ; CGVll1,y. 10.;.Cqx, v. 1 ;
CCX1U,y,Il; GCXYI
..V..14;CGXXX,
v..
.
.
25SonetulCLXIV,v. 1. ...,
26SonetulCCXXXVl1I,v.8Şi 10.
,.... .' .'" i'
/./.'
i. 27TrallSeriere,
ill..continl'fţre'ia)semneloriniţlncl
cIitjltea,si)llbelor
IY-Ve1",V
I
{wjdcnţiază,
cit e pqateqe clr rapţefuJ b,}llur
Qllri0PUf\JI]JiIitIic.

BDD-A1367 © 1988-1991 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.147.100.98 (2023-01-09 02:09:33 UTC)

2fJQ

ADRIAN
VOTICA

ca ,ycşniea natură"a şi'r;,Oalebăda ee moare I şi cîntecul
Această
strut,turih'itmică este comună şi altor versuri.
, Şi i pemul IVpoateintr:a în combinatie cu amfibrahul, piistrînd Însă
simţ!triaJI1' cadru! ,emistihurilor. Schema vvvvv este specifică
versulai "Noi îl primim cu gheaţă I şi-\.răsădim În oameni""!, dar şi altora, .t.
In "Ultimelesonete..," rimele au un preponderent caraeteramfibrahic.
De aceea, Îllfinalul versului,-dar şi al emislihului pot aparea celuleamfibrahice, ca în această schemă: v- v·- o-u]v- v- IJ-V.în carc ele intră in aleătuirea·Jiccărui emistih, alăturLdc·o,dipodie iambieă. Versul: "Ci iar ţi-e
drag' poetlll:/şi-l olremi..• ci iau a,minte"33
iiust.rează această schemă, a cărei
frecvenţă.un este totuşi 'Prea mare.34•.
O scncmă,jntereSâhtă estţ. cea în (:are iambul intră în .combinaţie cu
rpesomacrul.:v- vvv-v
'vvv-v,'
versul: "Şi. nu mă amăgeşte /
uşor o-nfăţişare"35.Şi
versuri prezintă această schemă.36,
,:Cindmesomacruh;e·află Începutul emistihului, el este .urmat de un
t roheu. Schema·Vyv-v :..v/vvv-v -v vădeşte o siţnetrie studiată, dar ea nu.
apare decît în dou.ăversuri: "Pentrusărmanii oameniI nedepăşile praguri"37
şi "Să-nmărmurească lumea / de o iubire care..;:':l6
ProcedeUlpe' eare îI vom numi Îll,o.glindiiatestă .rafinament şi capacitate
prozodică desăvîrşită. El constă nu atît în structuri ritmicevădind simetrii,
cU in corespondenţadeplină a.valorai.eilabelordin cele două emistihuri. Astfel
priUHis.Habeneaccentuate îi corespundeultima din vers, ayînd :;iceeaşi
valoare.
Celeidea doua silabe din vers - de data aceasta, accentuată
corespunde
ictusul din silaba penullimL,A treia silabă este egatăc,,"lantepenultima etc.
Sch\IJlacea. mai frecventă este cea în care ceZlIra fixă desparte d0i amfibrabi,
la, extre,mităţiIe;versului aflindu-se un peon II şi un peon III: v-vV' v-vi
v,-v vV,.Y.SchemJhaceasta, corespunzind.versului "Nevolnice să-i spargă f.
enigma glorioasă"H,poate fi Întîlnită in mai multe sonete.46•,
După acelaşi procedeu este construităşisehemu care arc în emistihul A
un ş..mfibrahşi un.peon III, pe cJndcelulele ritmice ale emistihului BSÎllt un
peon U ;şi un 13mfibrah:v-v yv-v/v:-vv
"Turnate din iubire 1titanic, modele-"HÎlustrează această. schemi.l,care nu apare niciodată de
două ori în acelaşi sonet.u,
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PROBLEyr'F

V,VmCtlLESCU

Sint şi cîteva scheme foarte rare, e drept il căror frumuseţe prozodică este dată tocmai de recurgereala acest procedeu.vSchcrna: v- v-.v-v
(corespunzîndunCi dipodii iambieeşi unui arnfibrah)mai fusese folosităU,
dar apelînd la iproeedeulÎn oqluidă, V. Vciculeseu.o llLHizeazăexclusiv în
emist.ihulA. Pentru emistilnrl B el îi gă:seşte"corespondenţa"ideală: v-v
v -v (arrifilli'ah+,dipodie trohaică). Din cele 90 de sonete ale volumului,
numâidouă versuri : "De ce atunci în mine I rămînepuru ri trează"44şi Ti-arunc
lueljiubirea-mi,
f cătu:şăgrca.
aur"4$ au schema
v .v- "Ultimele
v-v/v-v sonete
-v ...
-v."
Prin adincimea
ideilor şidefrumuseţea
lor prozodică,
(,oIlstituieoetapă importautăIn evoluţia sonetului j'omătresc,situlndu-lipe
V. Voiculescuprintre maeştrii 'incontestahil!ai liriciinoastre.
). Cezllră.fi.xllşi cezuriItlObile)n"Ultimelesone(e...
AlxalldriIll.l,lromî4lesc, aşa cuma.fost impus de J.Heliade.B.ăduleep,
are eezură<.fixildupă silllba.a şaptt;a, despărţind versul în elistihHriegalq
(7 +-7). Cind.versul este. catalectic, eTura .Iixă îşi pă&treaz locul,dar emişti ...
lnp::ileA şi 1.4eYin inegale(7 +6). Holulei ete în primul rînd unul prozodic şia.rmonia.ritIilicfia W.fSlţluialexandrin ar ..fi de .neeonceputfără.ea ..Un<?ri,
eezllramedin. contrihiiie 1[}•.m?d .senţilll la. ec;hilihrulernistipurilor __uşa
CUms întirllplă în versul 1.4din.onetul CLXXX,V, încare pînă şi celulele
ritmiee:* emist.ihurilorvăde.sc o simetrie perfectă: "Clt cît mai sflşillt.ă,/
C\l...ilLîl,lUai gIorio.as.ă"(v- vvv-v /. vyVY).. Adesea acc.entulinXonnaţional
cade pe .cuvintece se găsesclll.începptul emistihurilor,iar. c.eura fix.ădelimi...
tem;ă fericitdouă unitătj sintactice depline :'I'ereehea este telul, I pOrllI"lca
sacră-.afirii." (CLXJV, v. ]). Cind poetul recurge la construcţii sintactice
asemănătorc!şi cezurafixă ise in evidenţă: "Ospetede Sărutlri, / orgiide-mhră
ţişări" (CLX1fLx.,v. 2). Sau in acest exeH?plu,incare celor două emistihuri
le corespund,sintactic, două.propoziţii j uxtapllse : (,In zei schimbi băpăranii, 1
croi se simt .iloţii" (;CX){VII, v.8)....
•...
... . .. ./
l\1i. ra r, ceznra fixă potc nuanta o idee.poetică, despărţinq,·ihterogaţia
de afirmaţi: .,N.-june oviaţă ? 1 t.mea priI1Linecreşte"(CCH,v. 9), sav
poate segment.ao propozi1,illllcfără ca.echilibrul sintactic al versdui săsuferc.
Un exempluIn acestse.nsni-Ioferăversul7 din sonetul ccvn, În 'care subietul
multiplu se află in emistihulA, iarprcdicatul în emistihulB: "Ocări, hlesteme,
imnqrl / acolo s-au. ciocnit".
Dar ceZura fi;'{ă.nu poate exista. ttdeauna singură,îl1ţrucît nuanţările
titmiccsint mult .mai variate .. Roetul recurge atunci Ia cezura mobilă, carţ
delimitează,in.cadrulcelordouă emistihuri, sintagmcsau numai unităţi lexicale
avînd, Îll context, o valoare ce trebuie reliefată. Adesea cezurile mobile sint
sugerate şi grafic, prin puncluaţ.ie- ceea ee Înseamnă că autorul mizează
pe hUilalor r'cceptal'e,dîndu-le în vers o destinaţie precisă. De abeea, atit muzicalHateacît şi armonia versului e:rnÎlleseian,de pildă, ar fi greu de explicat
dacă nu Iuăm.în cOllsideraţiennmeroaselecezuri mobile pe care poetul le uti
JizeazăÎn mod cu Lotuljustificat. A ignora.existenţa lor în poezie.....cum procede.ază). FqncI;i.uHşi, m.aire.eent,.Mih<\i
Dil1u41,
pe motiv că "nu sînt pertinente
43EveJituaJcu eelulc
(vv.).
U Sonetulctxxv, Y.'
45SonetulCLXXXVll,v. 14.
4$r. Funeriu,Versi!icaţia
romdl1ea.,ă,
"F:).cla",
Timişoara,
1980,p. 86.
'1 MilpiDinu,op. cit., p. 129,
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"aU caracter inlîmplă{ofşi tiesistemaiic"48
(:hestilnij,
eludarea ei. Pentru că ccznn
{ln sensul noriLde autorii ci!<,ţi)pune
dînd riLmuIuh"upie!, :;;i[crindu-l de monotonie,
unor gruPHri sintactice hine cmeBtituitf.1n sonetu!
fjxiî.llsp,cnt, în versul ,1 l-?-e)i.tihl:ri egah, acDar CC1C
unua momenteare ;;C!,l1lîlH
sînt ŞIde sugerate
În emistihul A : "Poralul sus... I şi-nclîin;;: I
<11';"'''".în 8.mbdcemisLihudîutîlnim o.dipodieiamhică
lJ··IJ-Y-V/ v- v- v-v, muzicalitatea versului date"şi-·nchină/ lumină". Tot aşa,.în primul Vers nI
emistih \';';iepre;:cJţtă
o cezurămobilă,pentru
lui interpreiare -- uşa cum se Întîmplă în emis!!le\:"I'lJ.
lui S2InIiificaţie-cura pI;ckede:.:.ză
autorul
cu ajutored cezliriloI',o nuanţ3re a ideii
vers: "Am scris iubire.? ! Iartă ... I
După cum se poaJe observa,num,ri
celule rirmiec (iamb-+-amElwah+troheu);
celrrle ritmicc': <ihl.fibrah
/ peou I:n:
"., ,,,,,,.,re modmerti) ideea iniţ.i:,15,dîndn-sea'ltr1
,'sle păsU',dilar SemJ7u!
arc aciun o' aWi
llllilGd/,uş{ ca Tl1.nnţeleghidirii
Voicnleser\,
coresuunztnd'lljr.lm
}1(!tcntuată: "... lat·· scriu
disnerare" (-v
-v /
;/ vy-v).
ct:tli:ti;[llirile
f':)l'l,ncf::,,7;[1
(sintaetic) uliiţăţ,i distincte"cezura fixă esLe
Dar, ÎnJr-un
ca aeesla : "M":aipărasil,...!
SCtnj
..Cl:rjl"(CJ,X,v. 2),11 care eezurile iuobilepun Îl1e,'i
Sf';,:Yli:rlte
ale versului, c,:;urâ mediană desparte aLdoilea sgarpiLr,u, păslrhld ,într-un emistih sllbiedul ("Loate")şi în altul
tiilgH)."
aq;eSq,i!2'lectUL:f'lf
c.; trece, ap'roa,pt.n?:bselyatfL
SOllCi.lll
CLXXXVI, în versul 3, cO!ljmll:ţi,!şi lcagil două gruplld
. firesc, Ce?;].l
l'a mobilă le deJiini!eaz{t: "Viaţa-·i schilocliUl
ztl3.iurid;
CeZi1f8.mohiEi
şi <;c;mra
un I'nl;tr'Ci: mec:mic -- <,.cebde d,':op vcrsrtl 1n'două
schiloJ.iLăI d.e ea I şi visul 17.1031';;".
În sontul CXC1J,
A (!illversurii 3.,şi1 c'Cistăcllf o cezu,rămohilă, c,rc eyiufnU.lctUl
ec,nÎ,fpsluldiiTll.41)ărti. .Scface aSffl distihclie Între apafel(tăşi eseit!il
în nmindouii ver"urile, în"i't,c,·:zuraExii nu iese.în
e:JfdC-t.erlU
ei (mecanic) ar'.,cere
. lucrn: ,,/dlHurea: I
pDlmin!.ul ek:;parLe,jVorbim: I
flecăreala, / prin gard, /
versul, 9 din sondu! CXCV: "Se sparge norul... ji<.<tă,,j
lumină". caracterul vizual al celor două p,ărţi este mai bine releverbu.l
afbt între cezuri.
Atunci cînd
fixil, flaLorităp'oziţieisale, desjhi:te arbitrar termenii
unei enumerhi, CV,Zl!rJ
mobilă restabileşte echilibrul sintactic.: "Amici, C<lJ,
pa,ii, canalil, I femei, cîini, prinJ:i... / n-aisaţiu" (CCl!,v. 3).
4BL

;'i'
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în

este doar o
urmare, dacă rolul.cezurri fixe este strict
:;in"!;::
etic în vers, contribuind Ia
f]
PHOSODIQUES
DANSUETIMETE
SONBTE
.., ("DEHNIERS
SC,Nl'\E:nîll
DE V, VOICULESC1J
RtSUM{
(fevcl,Ol,'Ţ)e
l'id(',e
sclonlaquclle
duvolurn
e del06t,
deShakespeare laLratluclion.
iIna[jfnail'c
de
conslst
e
auss!dansla
prosodique
despoesiesqu'U..conticnt,Lesschen.U3.5
pl'cJ{rel.î,
iI1gfnienx
descesuresfixeet ruobHes.
ainsi le caratilre
de quelqucs
decesdernierssonnels
voiculcsciens
unpoint reff,2ercedc
lalyriquccLIH;l1e
roumaine.
Foratiotca deLitere
Unincrsiiatea
"Ai.1. Cuza"
Iaşi, Bulevardul
Capot(,nr. 11

,'lI:!
SonetulCC'};:
....
YXVJJ1 are 1f) versuri.
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