POETICĂ

FUNCrIONAL ŞI ESTETIC ÎN IUMELE SONETELOH AN'fUME
ALE LI,TI.:\1.EMINESCU
DE
ADRIAN
VOICA
Hima are, înainte de toate, un irnportaut rol funcţional. Analizîndopera
emincsciană, G. Călinescu se exprima astfel despre acest aspect escnţ.ial:
"Cu cît cercet.ărnmai de aproape versurile erninesciena,cu atit se relevă mai
mult rostul cu totul mecanic al rimei.Eufonia este a silahelor Însele, şi rima
n-are alt: scop decît să lege un vers de altul" 1.
Cînd lirica noastră cultă se afla abia la Începuturi, rima îndeplinea.
Într-adevăr, acest rol. Spre exemplificaretranscriem primul catren din souctul
Cătreplaneta mea de GheorgheAsachi: "Cît ţi-s dator, o stea mult prii ncioasă!
Că-n primăvara a vieţii mele I Tu ro-ai ferit de strîmbe câi şi rele»j Şi m-ai
condus pe calea virtuoasă" 3. Căile "strîmbe" despre care vorbea poetul sînt,
de fapt, şi "rele". Exprimarea tautologică nu se simţea Însă, căci,înAfara legăturii cu versul următor, rima trebuia să acopere un anumit spaţru al endecasllahului,
:
Cu cît versul este mai scurt, cu atît gradul de relevanţă al rimei creşte.
Din acest Sonet de Alexandru Sihleanu, avînd metrul de 8/7;silabe, reproducem strofa: "Era ncaptea-ntunecoasă,I Nici o stea nu mai lucea; / Vijelia
furioasă I Cerul chiar o clătina" 4. Cum nu s-a văzut Încă o vijelie calmă, este
dar că "furioasă" trebuia să rimeze eu "ntunecoasă", pentru a crea astfel
atmosfera specificromantică. Dar, din punct de vedere gramatical, versurile
3 şi 4 formeazăo unitate; rima era, deci, şi un important element de legătură.
Cu Eminescu s-a produs un salt calitativ şi la acest capitol, socotit
îndeobşte minor. Himelor sincoieqoriale-- aparţinînd, adică, aceleiaşi clase
morfologice----le-au fost preferate cele heterocateqoriale,provenind din clase
morfologicediferite. Schimbarea acestui raport, la care se referă unii metricieni contemporanifi, vizează opera eminesciană în Întregime, şi nicidecum
sonetele, unde situaţia se prezintă cu totul altfel.
1 G. Călinescu,
Operalui Mi/zaiEminescu,
II. "Minerva",
Bucureşti,1971l,
p. 540.
2 Subttniertle
in text ne aparţin.
a Gheorghe
Asachi,Cătreplanetamea,în vol.Osulădeani desonetromânesc,
antologie
şi prefaţăde Gheorghe
Tornozel,
"Albatros",
Bucureşti,1973,p, 5.
4 Alexandru
Slhleanu,
Sonet,în vol.O sulăde ani desonetromânesc,
p, 19.
3 r. Funerlu,Versifica/ia
romănească,
"Facla",Timişoara,
1980,p. 50.
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A.DTlT/\N
Numărul sonetelor ant.ume este, în cazul lui Eminescu, extrem dcredus. Tript.iculuipublicat în revista
ua
literare" elin1 oc[ombrie 187\l, sub titlul
îi urmează în
Maiorescu
inciî
trei: IubindÎn tainei..., Trecut-auanii... şi V
Dar numeroasele variante
ale acestor sonete ne cdifică atit în privinta procesuluide
cît şi a
tanţei pe care Eminescu () dădea rimelor fie că ne referim la structura, fie
că avem 'in vedere îuncţioualil.al.eaacestora. acelaşi timP. efoI'll11creator
erninescian se îndreaptă şi Într-o altă direcţie: cuvîntul de rimă, încărcat
adesea ele sens poetic, devine şi purtătcr de valoare estetică, Grija pentru
concordanta dintre ideea poetică şi structura sonoră a versului este atît c1t
mare la Eminescu, încît Cilmerge pînă 13 nivelul f'onemelor.
Astfel, în A/0]'(1-1
toamnă, primul sonet elin triptic, rimele se caracterizcază în primul rînd prin fonetiUl lor expresivă: "Poate în nici o altă poezie
erninesciană- afirmă L. Gilldi nue-a realizat în mod asa de consecvent.
alternarca LIdouă serii de rime. În toate strofcle, rimele 'de timbru mediu
sau sumbruse opun rimelor de timbru dar: P'"de o
g8"imrlcci,în catrene
rimele itnpt ăşiiaiii ioaiă ţ batâ ;
pe de alta rimele picuri
nu mai
plicuri! nimicuri picuri
. Şi continuă astfel:
sumbru
al
rimelor
putin riguroasă s-a aplicat şi ter!etelor, unde timbrului
, ('imni mult
Dochii! rechit I ochii se opune seria DU de-a dreptul
opacă a rimelor ginduri! rinduri-rinduri ! scinduti" ".
Dacă în alte sonete Eminescu schimbă radical
apelind la alte
structuri fouetiCl'.-- Sunt ani. la mijloc, din acest triptic fiind un exemplu
tipic. . aici alternantele fonetice, odatii gilsite, nu mai
abaudunatc.
Chiar dacă versurilesuferă modificări csenţ.iale,aj11
pînă la ('.omplela
lor j'nlocuire,componenţa fonetîeă a clausuleloI'este, în general, piistratiî.
fn priula versiune, de pildă, rimele au urmăLoarei]1'0Fln[\:
[nllO!lfi!!
tipicllri !
plicuri! loatii! ! nirnicuriI roaW! zloatâ; să picuJ'iîn catrene, iar în ter1ete ;
ginduri! Doclli!; rZnduri-rlnduri! ! TochiiI sCÎnduri/ ochii.
de \'ersiunca
A modifidiriIe pTodllseln struerura rimelol'
versiunea 13 sînt minime,
Un suhstantiv (roatii)7il fost înlocuit cu un verb
J
ca urmare a
I.Tilllsformlirii
întregului vers. În schimb,
din versiunea C coincidlntrulotul eu cele din tiparul precedent, modificărilevizind alte clen1cnteale yersulul. In versiunea D, Ernincscu operează o modificare în primul eatre]],
tipicuri fiind înlocuit elI plicuri. Dintre rimelecatreneloI',oInofoniacuvintelor
pic llri iese irncdiatln eviclent[l. picurau de somn" înseamnă.a te afla la
hotarul dintre vis şi trezie, cînd realitatea Jneă mai are eonlul'llri.Iar celălalt
euvint, suhstantivul, are antepus epitctul qrel!',sugerînduse o muzică stinsă.
De altfel, sugestiile auditive pe ('are le provo;)eăaecaslă rimClne determine]
să-i atribuim ŞiUIlrol estetic: SI întîmplător una din aceste două forme
lneheie catrenele. În acest tipar,
au l'ăInas lleschirnbaLe.Dar textul
final oferă surpriza sllprimării defir{itivea unui cuvînt de rimă (innoatâ),deşi
el fusese prlstrat în toate variantele poeziei. Cuvîntul ales, uu participiu Cli
valoare adjectivalii,lmpriişliată,collveneaînsc1mai hine poetului,eezuramobilă
(iL. Gălcli,Stilulpoeticdllui .!\lihaiEmil!fSCll,
Editura AcrtdenlicI
R1'. Hon!.!\nc,
Bueu)'ţ:şti,
19(\A,
p. :H:3.
·7Ceri:ctarea
de faţă se 1I<1Z
0<1
Z,1.pc variantelestabllite
s;ipublieatede PCl'pessidus
in
v01\1111('le
: M.Eminescu,
Opere,FnndaţiapcntnLLiteratură
şi Artă,
Il, 19·:1;1,
III,
19<14.
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[.ieu
ntăstiaiă", Trebuie
aici ŞI
lui Dumitru
LIP!'l
care
sonor orienteaz.ă
Între dif'tongulliterar
iCIşi cel regiona.lie din strnct.ura partieipiuJui" In masculin fiind preferatiî
Iorma in -iei (,tiinlîi"t,
")",La forma de Ieminin. însă continuă
eerecLiltorul dat.orită
finale il, c mai armonioasă forma literară'
"Afar[I-ÎLoamnă.
"
HimeJordiu catrene, tennirwte înâfâ
li 's(' alătnră. în
cele don(l scrii terminate 'in -indllTişi -ocliii.
Ionet.icccon
tribuie la muziculit.ateaversurilor. precum şi la conturarea unei atrnosîere de
dacă ele [lÎn!
cu două substautive
între vis
cnrnunc (rochii
(,_basln
ul
se pierde într-o
singudl nuU,.,"'"
a faptului
la rost.ire. consoaneler şi d,
cu care
aproape că nu se mai percep, himele
contrih \,1
ie, astfel, 1.1crearea unei af.mosf'erecare se afli'! mai aproape de
\ is decit de trezie
. :;;ivaloareCO.L-eLH.·.,!
sonctul
toumniimajoritatea r im.elor(12)
deosebirede alle sonete anLu.rnela c.arepredominărlrnele
sau chiar
asa cum se intim
în Sunt ani la mijloc,
următorul sonet din
În versiuneaE
uni la mijluc-· ClIo
\'.x.('ep·
.. sint dei'initiv
"Ilr,
in
oferit Liparului
înttlnim "ne iuliirăm".
cită deosebireintre
acestei versiuni
utilixatc anterior! în tiparul p,: cuoinie]
! am
/ [tertriniej
! cuminte! trimes denotă, alături de endecasilabi,prezenţa
în catrene.
efI
numai ]laroxitone,ci şi
In
C apar
cnLrene"darnu şi
opt
/ aralii ! rece! odatâ
ell'ece!udo/'uUL
'in
l'nsdli,mh J",IHU.1CO'\,l!
reHUn(at LI
pe () yocalh preaCIesehisil(ah pre-I'erîlld una
rosLireagravil a ,umii sentiment
purifieat.
: uom
; liliilnirâm I
:z(il'Îrâm
j
Este interesant de observat
c{tmoLivul
terţeLe rimaLe
deri, în C81T
tonLevcrsnrilc ti
metru se re,gh,·
sest:şi în variantele B şi C. Dar iaUIdispunercarimelofîn terţete, Jnent.ionindule,
eu acesLprilej, şi pe
a
primei vnri>iute-- de fapt ollalJu
rima: apropiere! liniştit! cre I nepreţuit piere [si tErşi! bllze! muzc(11J ;
fufă! adeuiir
! Cfl'!
nwşâ
apropierejlinişlil! cefc!
(B); apropiere! linişlit tâccre jiubil
li Durnit.rll
ll'imia,Limbajul!)Oc!ic
eminescian,
".Junimea".
Iaşi,1\17\1,
p, 40.
\J"Lamnnl(...)
COIlsLanlin
Noka(Lallwrâşi lâlllwirc,în voi.Creatie
şi frumos
fn-f'o5diJ'ca
l'onu1neascâ,
'Bncll:Feşti,
J\}'/;)) vine-dIn]aUp{t1
de la "hlluinu",
Lwnl,
plaC<!
de anI',argintoriaIL
89).Dar,.Iumin;l.
laLÎnii
a elatla 'noillUsllbPrlmea
harei
de metal,cI subtirimea
IlwLalnlui . r:dinal'ea
Jui,cllril\irea
1ui"(1).
SH--,\lO).
AieI./awurâ
are seusul de parteacea-Inui_jJLU'({",
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miere! [ericii (C); apropiereI Iinişiii ţ tăcereII iubit ! mierej nefericit (E);
apropiereţ linişieşte/ tăcere! / coptlăreste; durereI creşte (F).
Lectura rimelor este edificatoare. Dacă În varianta C iubit rima cu
[ericii, în tiparul următor el rimează cu nefericit.Se observă astfel, din simpla
parcurgere a termenilor utilizaţi de Eminescu pentru rimele sunetului, că în
poezia sa de dragoste coexistă fericirea şi nefericirea, sau -- cum spunea
Tudor Vianu -- poetul se simte deopotrivă atras de "voluptate şi durere" 10.
De altfel, cuvîntul durere va figura printre rimele variantei F.
Nici În versiuneaE nu este păstrat, în terţete, ;,metrulideal" al sonetului.
Eminescu intuia că în limba română alternanţa rimelor masculine (sau
oxitone) eu celefeminine(sau paroxitone)are ea efect o mai mare muzicalitate
contribuind uneori Într-o măsură considerabilă la armonia poeziei. Dar în
acest caz, endecasilabulspecificsonetului trebuia să alternezecu decasilahul ,-lucru interzis de reguliledraconice ale acestui tip de poezie.Rigorilesonetului
trebuiau respectate, iar dacă inovaţiile se produceau, totuşi, ele nu puteau
viza nicidecum metrul. în postuma 1ambul Eminescu face unele referiri la
izvoarelestrăine ale acestei poeziicu formă fixă: "De l-am aflat la noi a spune
n-o pot".
Rimele sincategoriale din primul catren Cntilnirăm, iubirătnţ alternează cu cele heterocategoriale(vortrece,rece).Aceeaşisituaţie o Întîlnim şi în
catrenul al doilea (se plece, a petreceşi inspiră-mi, liră-mi), cu menţiunea că,
rimele compuse sînt construite În acelaşi mod din cuvinte aparţinind unor
clase morfologieediferite: verb + pronume şi substantiv pronume.
Rimele din primul terţet comunică ele singure - conţinutul versurilor : apropiere! linişteşte/ tăcere.Prin urmare, apropierea celor doi îndrăgostiţj linişteştesufletul poetului. A treia rimă se pretează la numeroaseinterpretări, printre care şi aceea vizînd tăcerea ca ipostază cosmică a Iarmecului
"dureros de dulce". Dar iată cum sună versurile: "Tu nici nu ştii a ta apropiere I Cum inima-mi de-adînc o linişteşte I Ca răsărirea stelei în tăcere".
în legătură eu ultimul vers al sunetului, ("Privirea-mi arde, sufletul
îmi creşte"), G. Călinescu remarca următoarele: "Sufletul Îmi creşte" e o
combinaţie nouă a poetului după "inima îmi creşte". Acţiunea sugestivă a
expresieinu e În sens calitativ însă, ei spaţial, dinamic, indicînd o revărsare a
apelor prea umflate ale sufletului" "'. Sonetul se încheie aşadar printr-un
verb, dar folosirea acestuia Ia timpul prezent sugerează o acţiune În plină
desfăşurare.în acelaşi timp, el este cerut de un altul, pe care versulde asemenea
îl conţine şi pe care cezura mobilă îl relieîează mai bine. Cele două verbe,
aflate la sfîrşitul emlstfhurilor, se contrabalansează ritmle: "Privirea-mi
arde, I sufletul imi creşte'.
Ceea ce poate fi socotit un element de relativă stabilitate în sonetul
eminescian se referă la structura elausulelor care, cu toale modificările
ulterioare, nu se schimbă definitiv decît foarte rar 12•OI', comparînd rimele
(atîtea cîte sînt 1) din postuma Sătul.de lucru... cu cele din prima versiune
a sonetului Cînd Însuşi glasul, ne dăm seama eu uşurinţă că ele aparţin unor
10Titlulunuicapitoldin vol, Poezialui Eminescu,
"CarteaRomânească",
Buenrestl,
(f.a.).p. 65-84.
11G. Călinescu,
op.cii.,IL p. 351.
12Aşacumse Inttmplăeu rimeledin catrenele
sonetuluiVenetia.
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texte total diferite "1.Intr-un sonet,rimelesint aceleacare-i dau o indiuidualilate precisă.puUndconstituiun elementde"arheologiepoetică".Din rimele primei
variante, de pildă, Eminescuva păstra "evlavii" şi "aşa vii", două rime-cheie
ale textului final, dar mai ales apar aici=-e drept, Într-o formă incipientă-elementele fonetismului expresiv, atît de evident în textul publicat. Mereu
receptiv la structura muzicală a versului, Eminescu nu putea să nu remarce,
de la început, muzicalitatea rimelor terminate in -âuii. Pe parcursul elaborării
sonetului, vocala a va deveni precumpănitoare, fiind singurul ictus admis
în finalul endecasilabilor,
Toate rimele din tiparul A (ms. 2281, f. (8) erau amfibrahice; se ţine I
ca sclaoiiţ eulauii! din mine I I bolnaviiJ pe line I is pline I aşa vii. în tiparul
B (ms. 2289, f. f>8),chiar dacă se schimbă unele cuvinte de rimă, caracterul
amf'ihrahicse menţine. Cu o excepţie, însă, un peon III, care apare în primul
vers, provenind tot dintr-un amfibrah : "să ie-nuoace"I evlavii/ căla-uei
noroace/ J să joace I incoaceI aşa oii. Seria rimelor în -ăoii alternează eu cele
în -ticeq, ajungindu-se acum la prezenţa aceluiaşi ictus în finalul endecasilabilor. În tiparul C, alături de peonul II (v - v v) apare troheul (- V): de
pace! eulaui:I Îndura-vei!disţaceI I ca sclaoii I "tace"I ÎncoaceI aşa vii. In
varianta D (ms. 2268, f. Ll") numărul peonilor creşte la patru, dar troheul
se menţine. De remarcat că un amfibrah ("ca sclavii") devine peon ("ca şi
selavii")'5. Cele două serii de rime sînt astfel structurate: de pace / eulaoii!
arăta-ueiI ţi-i desfaceI I ca şi sclautiI tace I să ie-nuoaceţ aşa vii.
în manuscrisul 2261, f. 143, se află tiparul G. Referitor la rimele din
catrene trebuie să remarcăm transformarea unui peon III (patru silabe) Într-un
mesomaeru'6 (5 silabe). Ceea ce-l interesa pe Eminescu era, În primul rînd,
ca înlănţuirea picioarelorritrnice să permită accentuarea silabelor pare ---aşa
cum cere iarnbul,Dacă În prima versiuneexistau numai arnf'ibrahi,peparcursul
elaborăril au fost utilizaţi peonii, troheii, dar şi mesomacrul: de pae (v - v) j
eulaoii (v - v) I alina-uei (v v - v, o rimă nouă şi tot un peon) ! teuei disface
(v v v - v, mesomaeru, ca şi rima următoare)! I lnsenitui-uei,(v v v - v) /
noroace (v - v) f aşa vii (v - v).
'
In varianta H (ms. 2260,f. 2:5) rimele din catrene au (în,privinţa celulelor ritmice pe eare le formează) un pronunţat caracter coinpozit; tace I
evlaviÎI asculta-veiI te vei desface,sînt, adică, unităţi lexicale corespunzînd
unor celule ritmice diferite: troheu + amfibrah + peon III ..1-mesomacru.
Dar trehuie menţionat, cu acest prilej, că În eeluleleritmice respective numărul silabelorcreşte progresiv: 2, 3, ,1, 5. în al doilea catren situaţia se prezintă
13Al.Piru,înarticolul
Oposlumă
a lui Eminescu
("Tribuna",
II, 1958,nI'.28(75)din12
iulie,p. 9),susţineacă,traducîndBonetul
shakespearian
XXVII,WeariJwithloil... subtitlul
Săluldelucru..., "Eminescu
a reluattraducerea
in rus.2281,f. 68,carein ediţ.iade Opere,
[igureazăla Perpessicius
ca variantăla sOllctul
Ci'lldÎnsuşiglasul
..., publicatin "Convorbiri
literare"din 1 octombrie1879".
14"AdIncimea"
rimelor(echivalentul
sonoral cIausulelor)
scsocoteşte
in funcţiede numărulsunetelor
omofone,
şi, bineinţeles,
de accent.In cazuldiftongiJor,
însă,contează
poziţia
vocale!accentuate(de obiceia doua),
1rlIntr-unprimstratritmic,cuvintele
(sausintagmele)
formează
celuleritmicediverse,
a cărorlnlănţuireevidenţiazăaecentuarea
silabelor
pareşi al cărormodulse dovedeşte
a fi
binar."Prototipul
ritmic",al sonetului
este,pe un plansuperioral investigaţiei,
iarubul(ef.
MUlai
Dlnll,[Wmşi rimâin poezia
romdnească,
"CarteaRomânească",
Bucureşti,
11')86,
p. 138),
16Termenpus In circulaţiela noi de MihaiBordeianll,
În Versifica/ia
romdnească,
"Junimea",Iaşi,1974,p. 11.4,passim.
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astfel: insemna-ueiI de pace! Încoace!osa vii, respectiv mesorn.acru l.ripodie amf'Ibrahică (5 :H-3
In textul definitiv rimele elin catrene sînt structurate identic eu cele
din varianta 11,modificărilenemaiviz.îndacum cuvintelede rimă.
În rt.ertetele sonetului Cind
dinprim;.l variant.ă :
aaeuăru-i! [ol.ă! oricărui ; ! inminaiă ! dărui ! IOllliisînt complet înlocLlit(i'n
tiparul 13: porţii; 817.
mii ituţroapeI de ioriii I ! mai aproape] mortii I pleoape
păstrîridu-se numai varietatea celulelor ritm ice.
Fată de schema rimică cdc/dcd,utilizată în primele două sonete din
triptic, în ms. 22G8,·f.29--;\0 întîlnim o abatere care se
Iruct.uoasă
:;;ipe care poetul () menţine în textul final. Sc_hemafolosită acum este
Dar Eminescu nu reţine elin aceste ter[e1.{>
decît dispunerearimelor ,iiversul
"Pe veci pierduto, vecinic udorato" '7, care in versiunileGii El dar şi in textu] final, încheiesonetul. În tertet.eapare şi versul : "FU·lSai
din umbra vremilor
încoace", pe care îl Întîlnisem deja, dar in.tr-oIormă mai puţin realizalXl,lIl
al doilea catren din variantele B şi. C ("Hăsai din umbra somnului mcoacc")
Această migraţ.ie (din catren în t.ert.etşi din nou 'in c.a!.ren)a rost posibilă )i
datorită rirnelor I'n-(o)âce,asupra cărora poetul se
cu insistentă. Cu
toate acestea, în teitetele ultimelor variante, rimelor în
("illeo:!ce",
.moroace"), în care gruplii --(o)âceSUItaprea plin, aproape strident, le-au
fost preferaLe rimele în -tip« ("a])rO[l))e","pleoape"), cu o tonalitate mai
stinsă, dar prezentînd avantajul de a reliefa rimele ,;fa}i.î"şi "via!ă" (schimbat.
ulterior eu .Jrraţe"), Dar iată cuvintele de r im[1.i s alese de Eminescu pentru
ultimele variante ale. terţetelor : mai aproape! raid I arai-o! pe pleoape
I'nbrate; adoralo(E). în textul definitiv,Eminescupăstrează atit schemarirnică
amintită (clic/cele),cît şi strueLura ritmidl ce caracterizeaziifinCilulendec;Jsilahilor elin terţete.
G, Ctlineseu admiLea l1luzicaliLa
Lea versului, elar rimei nu-i acorda,
dupEIetun am văzut, decît un rol funeţ.ionallD,Totuşi, () a[irma!.ie anterioară
îl dezminte: "Strălucirea rimei emineseienenu vine din bog{l[.iaci din ratitatea ei, (căci formal ea poate fi imperfeetă), preemll i de Ia locul unde [)
apărut. Pentru a înţelegevaloarea ei trebuie citat versul întreg de care cuvîn
LuIfi.mat se!.Îne ea () răd[l('ini'î"20.
Oricum am. privi Lnsi'îlucrurile, rolul rimei este deopotrivii fune[.ionai
şi estetic. în poeziaizomctrieă, mai ales, ea apare ca o necesitate, dar poetui
elI eîLeste Il1aiînzestrat, eu atit va şti să-i atribuie şi o dimensiuneestetieli.
Un astfel de poet este Eminescu.
Uneori, întreaga încăreătură erno(:ionatăa versului se ro.sfrîngeasupra
rimei ---aşa cum se întîmplă în primul catren al sOlwtuhlide faţ.ă, Gîndurile
ca un ecou al pl'eocupfrriloTde peste zi, dar pufincl reactualiza :;;iimagini
trecute trebuie să··l părăseaseă definitiv ("însuşi glasul gîndurilor tate"),
adueînd conştiinţei aeea lini:;;Le
Lota]{!earc faee posihilă înLllnireacu amintirea
iuhirii unice, numită "dnLul unei dulci eli/avU",Cuvîntul ilcesta de
17DefinitdePerpessicius:
"Versul
rIna]del1ngvil'c
mlîneii."
(înval.'VT.Eminesc\I,
Opere,
II, p. 129).
18Clndva fi cazul,vomnota\ilacelelmitiiţ.i
lexic'ale
nuc 1111
potlipsIdinl1!tIrnuJ
pic-JOI
ritmÎenJ'endeeasiIabului.
]IlCI'.G.c:,jl1.nescu,Dp.
ciI.,le p, 540,
,MI
lM(/elH,
p, 5:l8
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provenind dintr-o sf'erăsemantică ee relevă, la Eminescu. fru museţ.eaiubirii şi
caracterul ei sacru, face legătura nu numai cu versul imediat următor, ei şi cu
sonet.ulSun! ani la mijloc,în care
.,"minune" şi "rază" aveau o conot.aţ.ieparticulară. El sacralizează iubirea folosindterminologia specifică lăcaselor de cult, dar incărcind cuvintele cu sensurinoi. Idealizareascnt.imentului
erotic îi cere acest lucru. determinînd fuziunea dintre real şi spiritual. Astfel,
iubita, desprinsă de tot ee esLesupus degradării, se transformă într-un fel de
abur care pluteşte în infiniLsimhol al purităţii veşnice: "Din neguri reci
plutind te vei desface?" Este, de fapt, repetarea i explicitarea Întrebării
anterioare: "chemarea-mi asculta-vei ? ", care se află în al doilea ernistih,
verbul fiind __oşi într-un eaz, şi În celălalt -- cuoint de rimel.
Comentindformeleverbale inverse(atît.de frecventein folclor) din opera
de tinereţe a lui Eminescu,G. 1. Tohăncanuconstata: "Formeleinverse mai
ales cele de viitor şi de perfect compus ."-vor reveni în cont.inuare,In poezia
cmiuesciană.Prezenţa lor va fi Însă, de fiecare ela1[1,condiţionată de conţinut
şi va înhogăţi textul cu nuanţe noi, sporindu-iastfel Încărcătura emoţională">'.
In snuetul CfIldÎnsuşi glasul se Întîlnescdouă inversiuniverbale, ambele
formînd rima eudccasilabilor respectivi: "asculta·vei" şi "însenina-vei".
Aceste inversiuni nu-şi giîsesc explicaţia numai în necesităţile prozodice
reale şi ele ci Îndeosebi in iopica versului, in care un singur element (un
determinat) îşi păstrează ordinea gramaticală firească. Întrucît verbul apare
in finalul endecasilahului("Puterea noptii blînd însenina-vei"),iar În versul
următor topica este cea normală ("Cu ochii mari şi purtători de pace"), în-o
searnnă că el poartă, dacă nu întreaga încărcătură emoţională a versului,
atunci cu siguranţă o bună parte din ea. De fapt, acest verb cu valoare mcta
i'oric{l(a Însenina) pune in lumină un mol.ivspecific operei eminesciene: motivul "razei".
în textul pe care-I analizăm se află rima compusă "aşa vii", aparţinînd
ultimului vers din catrene: "Ca să te văd venind -- ea-Il vis, aşa/vii!" Ea
poate fi socotită o rimă imperfectă, dacă ne gîndim la structuraTonet.ică a
formei verbale cu care rimează: "însenina-vei".Cu toate acestei't,prezentaei
încă din primul tipar, unde rima eu "bolnavii",ne face să credem că lui Eminescu îi plăcea 'in mod deosebit. In varianta B (ms. 2289, f. fi8) el caută şi
nişte echivalente fonetice pe măsură, rima mcn}.ionatădevenind, în
toeil.evariantele, un element.stabil. Varianta B este importantă pentru că
aici vocala il ._..care va deveni obligatorie peniruictu.surile textului final
este urmărită cu insistenţă, mai ales in rimă şi in vecinfttatea ei:
"A mele ginduri te-mpresor ea se1auii
Şi Hldi vială ei Încep S{ljoace...
Ilăsai din umbra somnului încoace
O înger lrist ... cu pasul rar... (işa vii" 2Z.
Totuşi, datoriUt modificiJrilorulterioare, care antrenează sebimhări
ŞI lJ1rimrl, se aj unge Ia soll1'ia pe care-o eunoaştern din form.a publicatii în
"Convorbiri literare", unde Eminescu (El Întîietate ideii. Aserţ.iunealui C
21G, I.Toh:\nemIu,
Limba-51
stilul
alelui .MilmilEmimscu,
1.1voI.
Studiide slilisiicâeminescianâ,
Editura"UJIl\"Ilen,
L;,u,.'l1ret1,
j\l(',i,p. 79.
M. Eminescu,
Opere.IL .r.
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Călinescu,aplicată la acest caz, se dovedeşte exactă : " ... rima nu e altceva
decît un accent al ideii" =.
Alături de sonetele din triptic, în ediţ.ia Maiorescumai Iigurează trei
sonete, primul dintre ele fiind cel intitulat Iubind în taină...
Frapantă este, 'in acest sonet, frecventa folosire a cuvintelor monoşi bisilabice,Numai 17 au 3 sau 4 silabe, dintre acestea 8 af'lîndu-seîn rime!
Predilecţia lui Eminescu pentru cuvintele de rimă avînd o anumită măsură
dovedeşte că endecasilahii presupun o relativă, autonomie, chiar dacă
sirrtact.icc--ideea se continuă pe parcursul mai multor versuri. În nici un caz
afirmaţia lui G. Călinescu,după care lui Eminescu "îi trebuiau rime pe toate
părţile de cuvînt", "spre a se mişca în voie, fără jertfirea sintaxei" 24nu se
confirmă aici. În sonetul Iubind În taină... rimele fac par te numai din trei
clase morfologiee,iar "chinu-mi","suspinu-mi"şi "sînu-mi"sînt rime compuse
(din substantiv + pronume). Această restrîngere morfologieă,atrăgind preporiderenţa rimelor sincategoriale (8 sînt substantive l), denotă că i'n cazul
soneiului eminescian nu poate fi aplicată teoria susţinută de L Funeriu,
conformcăreia Eminescu este partizanul rimei heterocategoriale26.în schimb,
"luate în sine, cuvintele acestea au o tremurare lirică proprie, fără nici o
legătură cu acordul de rimă, ceea ee dă de bănuit că pe ele trebuia să cadă
accentul ideal" 26.
Există versuri în care cuvintele avînd o lungime de 3 -·-4 silabe se află
numai In rimă (1, 2, 7), după cum sînt altele (8, 9, 10) În care acestea lipsesc, materialul lexical nedepăşind două silabe. Se cuvine citat primul terţet ,
În care numai cuvîntul "copila", aflat la Începutul versului 11 este trisilabic,
în rest cuvintele folosite de poet nedepăşind măsura menţionată: "Nu vezi
că gura-mi arsă e de sete I Şi-n ochii mei se vede-ri friguri chinu-mi, f
Copilamea cu lungi şi blonde plete'? "
O rimă rară, "un lux"-,-, cum ar fi spus G. Ibrăileanu 27---se află în
versul: "Cu o suflare / răcoreşti I suspinu-mi", în care numărul mic de ictuşi
(3), ca şi dubla cezură mobilă reliefeazăeu pregnanţă bogăţia rlmei. Ea are o
reală valoare intrinsecă, dar în context, capătă o strălucire nouă.
Sonetul Trecut-auanii. .., în care apare imaginea lifei, Întîlnită frecvent
în poeziile din triptic, "poate fi privit ea un acord al aceluiaşi cîntec" 28.
Aşadar un sonet erotic, în care rimele catrenelor din varianta A (ms. 2277,
46) erau următoarele: şesurt / de variiI rară / eresuri II [ermecarăI de'nielesuri/
mă-tnpresuri1de seară, iar în terţete : vieţii I să 111(/
cutremur/ lunec I I tinereţii I
vremuriI mă-niunec, corespunzînd schemei abba / bcnbI f cdeţcâe.
în varianta B (ms. 2276,93V),conţinutul primuluicatren apare modificat,
dar se păstrează rimele "şesuri" şi "eresuri". Apar în schimb două rime noi,
în versurile 2 şi 3 : "iară" şi "mă încîntară", în al doilea catren numai primul
vers este rimat, ea urmare a nuanţării conţinutului, Astfel, daeă în prima
variantă el snna: "Ce mintea mea adînc o fermecară", În a doua devine: "Ce
23G. Călinescu,
op. cii., II, p. 5:3:3,
24Loc.cii.
251.Fuueriu,op.cit.,p, 50.
2,1G. Călinescu,
op.cit...IL p. 540.
27G. Ibrăileanu,
Eminescu:
Noteasupraversului,
în Opere,III, ediţiecriticăde Rodica
Hotaruşi Al.Piru,prefaţădeAl.PiTU,
"Minerva",
Bucureşti,
197(;,p. :31:3.
28Perpessicius,
tn vo1.M.Eminescu,
Opere,III, p. 141.
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anii mei de-ut.ii i-nscninară", Dar schema ritmică rămîne aceeasi: v - vv - v.v v >v. In rimele terţetelor semnalăm o singură schimbare': "să mă
cutremuri", dar conţinutul versurilor suferă unele modificări. În varianta CI
(ms.2261, H31-92),noua comparaţie la care se gîndeşte poetul, asemănînd
trecerea anilor cu zborul unui "pîIe de presuri", antrenează modificări numeroase în rimele catrenelor : presuri I iară I amară I mă-mpresuriII ţară! dentelesuriI etesuri / 'nseninară. în varianta finală; "presuri", "amară" şi "ţară"
vor fi înlocuite,iar celelaltevor cunoaşteo altă aşezare. In terţete, modificările
sînt minime faţă de varianta anterioară: "alunec" in loc de .Junec", Dar
Eminescu va reveni la forma "lunec" învarianta D1 (ms, 2260,237), păstrînd
aidoma rimele 'in toate variantele ulterioare. Jocul rimelor continuă, fnsă,
În catrene. Dacă În varianta D1 există o singură schimbare faţă de CI : "mă
mişcară" pentru "altă ţară", în schimb În varianta următoare semnalăm,
pe lîngă O rimă nouă, ,primăvară", şi altă dispunere a celor vechi. Astfel,
rimele din catrenele variantei D1: pres uri / iară I amară I mă-tnpresurif I mii
miscarii/ de-nielesuriI eresuri/ l-nseninară capătă acum următoarea alcătuire: şesllri I iară I mii miscariiI eresuri r / l-inseninată ] de-nielesuri! mămpresuri I primăoară. In varianta El (ms. 2261, 257 + 256V)versul 5 este
complet schimbat: "Ce pe-a mea frunte de copil sburară", avînd, deci, şi o
rimă nouă. In schimb, în versul 8 reapare rima "seară" În sintagma "asfinţit
de seară". Modificăriminime faţă de textul ediţiei Maiorescu semnalăm În
varianta E2 (ms. 2260, 150). Aici, ca şi în variantele A, B şi El, sintagma
"asfinţit de seară" păstrează forma Ionetică muntenească. În textul ediţiei
Maiorescu,însă, este preferată Iorrna moldovenească"sară". Menţionăm că
în toate variantele poeziei Sara pe deal apare, exclusiv, forma moldoveneasca
a cuvîntului, iar În sonetul Trecui-au anii. .. numai forma lui muntenească.
Atunci cum se explică prezenţa acesteiforme (e drept, mai poetice) În textul
tipărit de Maiorescu, dacă toale variantele publicate de Perpessicius conţin
sintagma "asfinţit de seară" '?Nu este exclusă intervenţia mentorulai Ju nimii,
care a Încercat astfel o uniformizare,preferînd forma Ionetică moldovenească,
Sonetul Veneţiacunoaşte nu mai puţin de 24,variante Ş,1subvariante,
primele datînd din perioada vieneză (1871-1872), iar ultimele din perioada
bucureşteană a poetului (1878-1880) .. De la început Eminescu,seîndepărtează
de modelul său' (Venedu; de C. Cerri), adoptînd o nouă schemă rimică, L.
Guldi semnala trecerea de la tipulabba:abba la abbaţbaab29,care va caracteriza cu o singură excepţie, o postumă din ciclul Petri-notae - toate sonetele eminescienew.
Datorită numeroaselorpref'aceripe care le-a suferit sonetul de-a lungul
vremii, rimele versiunii publicate de Maiorescunu se află în primele variante
ale sonetului Venetia.Ahia într-o variantă datînd din perioada ieşeană (D1'
ms, 2261, 1(3) întîlnim pentru prima oară rimele în -âluri : "dealuri", "ca11aIuri".
Rimele catrenelor din varianta A (rns. 2285, '135): oscurăţ adîncă I
se aruncă'] pură şi guriij sii pUngă/ incă I natură prezintă schema abbaîobb«,
29ef. L. Galdl,ap, cit.,p. :324325.
30Constatarea
de maisusare scopulde a rectificaafirmaţialui L. Gltldi(".,.catrel1e]e
au o singurăformăfixăcaree comunătuturortipurilorcţJ.U!ne.rate:
abbaJbaab"),
dupăCare
Emincs,cu
foloseşte
exclusiv,ln
catrene,aceastăschemă,(ef.0p.cii.., p. :124).
24 <Li)1gvistică
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Întocmai ca originalul a cărui traducere se .incerca.Spre deosebirede terţete :
(cetateI sibil.«! bate şi [il.e] maie! copile):11,din ale căror rime chiar dacă
in altă ordine -- s-au păstrat patru în textul publicat în 188:3,catrenele vor
trece, după cum am mai spus, prin mari prelaceri. Dacă rimele în -âluri apar
ahia in varianta B" În schimb varianta B2 (rns. 2285, 136 + 135V)trebuie
reţ.inută,deoareceacum se producetransformarea pe care o vom numi decisivă
în structura sonetului eminescian; trecerea la schema abbolbaabîn catrene:
(jale; clarâ ! temerarăI pale şi amară! jale / saleI mârgâritare).Eminescuschimbă des rimele în catrene, căutînd de fapt tonalitatea adecvată. În varianta C
(ms. 2287, 5)v) el rimează în special cuvinte care conţin un dif'tong: "joacă",
"rnărea!ă", "ceaţă" .etc., pentru ca în D3 (ms. 2283, 41) rimele eu dif'tongi
să constituie o serie distinctă de cea terminată în -âluri, nediftongată:
"ceaţă I maluri I canaluriţ creată", în varianteleEz, B\.5 şi Gj.2 dispar rimele
eu diftongi dar, păstrîndu-le pe cele în -aluri, Eminescu încearcă alte sonorit.ăţi : fie rime în -ire, ("suhţire", .Jenevire"), fie În -iirtnil ("armă", "larmă").
Abia în tiparul H (rns, 22Ei1,250) apar cele două serii de rime terminate în
-eiii şi -aluri 32,pe care le regăsirn şi în varianta publicată de Maiorescu. Din
prima serie numai cuvintele de rimă ;,ceţii" (E) şi, .Jopcţii" (Iz) au mai fost
utilizate, în afara celor care se găsesc in textul publicat: ("VeneţiiI păreţii"
şi "tineretii / vieţii"), În schimb, pentru seria a doua au fost utilizaţi nu mai
puţin de opt termeni: "dealuri", "eanaluri" (D1); "maluri" (D2); "valuri"
"portaluri" (D3); "carnavaluri" (FI) ; "haluri" (1"2)şi "seml1aluri" (1<\).Unele
rime din această categorie au o structură amf'ihrahieă (v - v) : "portaluri",
"canaluri", iar altora li s-a an tepus o prepoziţie, cu scopul de a deveni astfel
de structuri ritmice : "de baluri", "din valuri". Cuvîntul ..carnavaluri", căruia
îi corespundeun peon III (v v - v), a fost folosit o singură dată, ceeac'edenoUi
că Eminescu a preferat penlrLIsonetul său forma amţibrahică.
Morfologic,toate rimele 'din catrene sînt substantive. Şi ele contribuie
la "impresiaplastică" ("mai ales natura cuvintelor din rime determină această
impresie"33),precumpănitoare asupra celei auditive, alături de "forma impersonală şi statică a majorităţii verbelor" 34,Dar rimele acestea, provenind din
aceeaşi elasă morfologică- fiind, deci, sincategoriale - nu sînt deloc banale,
ei rare şi.Încărcate de sugestii. Fără îndoială că şi la ele s-a gîndit Constantin
Noicavatunci vcînda făcut urmatoarele afirmaţii: "punînd în relief cuvintele,
rima face posibilă o nouă funcţiune a acestora, care e de-a închide gîndul,
31L.eUildi
(op.cil"p. 337)consideră
cărimelesibilelfileJcopiie
erau"menitesăprovoace
acelaşiefectacustle.ea şi rimele'slillejsybille".
32În mo(jcu totulinexplicabil,
D.C;uaeostea,
ArtacU/Jfnlllltli
la Eminescu
(in voI.
'Stlidiieminesciene,
ediţieîngrijităşi notede ronDumitrescu,
prefaţăde GeorgeMunteanu,
;,MiJl.cl'va",
Hm:ureşti,
1975,p.30!5)
'({firmă
că acesteasînt"rimeîn -uri",extrem"de'rare"In
poezialuiEmincsell,
"PrivindOPCffl
cronologică
pînăla sonete-eontir)uă
exegetul
_. o singură
poezj' -"{tigrU
- conţine6 rimeîn-uri, maisugestive
tocmaiÎn strOfa28-a,undes-arzice
eă fantasticul
ajuns.la cnlmil1aţie
cerepareăocont.npondere
de vizlIaIitate"
(loc.ci!.).Dar
Timeleîn -11ri
sînt,defapt,în -âlul'i: "stoluri/poluri",
-asl1rl:,.pasurijglasuri"
şi -Înduri:"scînduriJ rînduri",Nue demlritre,
deci,cii,în privinţarimclor,D.Caracostea
găseşteuneleimi!iludiniîntre Vene/ia
i Afară-itoamnă:"Faţăde aecasblredusăfrecvenţăa rimelorÎn -uri,
ceamaisugestivă
estefrecvenţa
lorîn souete,maialesîn Alară-itoamnăşi Veneţia"
(loc.cit.).
fl,irneJe
IlusÎl1l,lnsă:în"ari;ci în ·icur!:,'"pieuri/ plicuri"etc.
:;3D. C')l'şc()stea,
op. cit., p. 304.
34Loc.ciI.
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de a-i da ritm şi respiraţie" :)6.Iar cîteva rînduri mai încolo: "Rima inchide
bucla-gindului, îl ritmează, şi poezia bună Leînvaţă să respiri, la propriu şi
la .figurat" :JH.CLIacest prilej amintim şi opinialui G. Ibrăileanu referitoare la
semnificaţia rimelor în creaţia eminesciană.in poeziileacestuia't.şirimele sînt
în concordanţă eu fondul şi cu stilul" :)7 afirmă criticul "Vieţii româneşti".
Cele patru rime în -tiluri din sunetul Venetiasînt astfel dispuse în cele două
eaLn'lle,ineîL una să sugereze mişcarea, iar cealaltă opusul ei: "baluri I
portaluri" .'ii"canaluri ! valuri".
A.glomerareasubstantivelor În cuvintele de rimă ale întregii poezii
(numărul ]01'este 12 l), dar mai eu seamă în structura primului catren, sugerează ideea că ele au deopotrivă un rol muzical şi unul plastic. Intr-adevăr,
cczura mobilă desparte toate aceste versuri în emistihuri, ultimul C!WLn{
fiind
lin substantin:
"S-a stins ui.aia38 Ialnicei Vencţii,
N-auzi ciniării ] nu vezi. lumini de baluri;
Pe scărr de marmură.] prin vechi porioluri,
Pătrunde luna, ! înălhind păreţii",
"Viaţa" şi "cîntări" provin dintr-o steră semantică ee sugereazămişcarea
şi sunetul; "marmură" şi "luna" pun accentul pe imaginea plastică, pe albul
rece şi .distant, dar şi pe nemişcare.Ca şi cele două serii de substantive aflate
ca rime ale endecasilabilor: pe de o parte "Veneţii" şi "haluri", iar pe de alta
"port.aluri" şi "păreţii". Contrabalansarea lor ritmică, puterea lor sugestivă,
muzica stranie pe care o degajă ne îndrept.ăţescsă credem că aici rimele, pe
lingă funcţionalitatea obişnuită'; au, datorită factorilor enumerati, şi o
valoare estetică bine definită'.
în tertctele varianteirpublicate de Maiorescu se află rimele: cetate1
zile j bate! ; Sibile! cadeniateI copile. Dintre acestea patru Iigurau deja în
varianta A (rns, 2285, 135): "cetate""si bile", "bale" şi "copiJe'((alături de
"file" şi "mate". Pe parcurs Eminescu a mai folosit; "Întl\Decate" (var.
BI2' C, E1_z),"se.sbate" (var. D3 şi F2), "grile" (var. F1_r,),"străbate" (var.
F"5).Hima"caclen\ate" apare abia în varianta G2 (dcr.irelativ tîrziu), dar o
dată găsită, ea nu va mai fi abandonată.
)
Printre rimele tertetclor se află şi un verb. El încheie primul terţet,
dar impresia auditivă pe care o creează se continuă şi în versul următor;
"San Mare sinistru miezul nopţii bale.; I Cu glas adînc...", Tonul grav, specific întregului sonet, capătă .în terţcte o rezonanţă aparte, fiind urmarea
"eonşLiinleicosmicea perisabilităţii" IU.
CUrare excepţii, exegeţii operei eminescieneconsideră Venetiao creaţie
originală, ,,0 capodopern"·l.O. chiar dacă punctul de plecare I-a constituit
sonetnl lui Cerri,
35Constantin
Noica,.
Paranlezâ
desprerimiisauispilelecuvîntului,
în vol.Creatieşi frumos..., p. 31.
3"Loc.cii.
:17G. IbrăiJea
rlll,op.cii.,p. 316.
:lRin acestversexistăinc/ldou:'î.
cazurimobile:"S-astins"I şi "falnicei"
I dar ele
pot fi eonsiderate
ea secundare.
3"George
Popa,Spaţiulpoeticeminescian,
"..Junhnea
", Iaşi,1982,p. 75.
40L. G{tldi,
ofJ.cii., p. ,W).
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"SalLul calitativ realizat prin poezia eminesciană este indubitabil:
dacă pînă la Eminescupredominarima sincategorială,de aici încoloraportul e
practic răsturnat în favoarea celei heierocaieqoriale"
"1. Prin urmare, ceea cc-l
interesează'în primLI]rînd pe cercetător se referă la elasa morfologicădin .care
provin cuvintelede rimă. E drept, dacă ne referimla inlretuţa creaţie eminescia1](1,numărul rimelor heterocategoriale este superior celor sincategoriale. Nu
însă.şi In soneteleantume, unde din cele 84 de rime, ,H (adică 52%»)sint substantive. Urmează verbele, în număr de 24, reprezentînd 28':;. Adverhele
şiadjectivele sînt'în număr-mai mic: 6 şi 4, respectiv 7% şi 4'1". Un singur
pronume într-una din rimele sonetului Iubind in toină.,., unde se găsesc, de
asemenea,trei rime compuse: "chinu-mi","suspinu-mi"şi "sînu-mi",formate,
toate, in acelaşi mod. Două rime compuse (,.inspiră-mi"şi "lirl"t-mi""Încare
pronumele este asociat şi verbului, nu numai substantivului, se Întîlnesc în
sonetul Sunt ani la mijloc.
Numărul substantivelor care formează rimele sunetelor antume este
foarte mare. fu Aj'arti-itoamnă,de pildă, numărul lor este 9, reprezentînd 64%.
Unul singur este nume proprin, .Dochii", două sînt abstracte, "nimicuri"
şi "gînduri", iar celelalte 6 sînt substantive concrete: "picuri", "plicuri",
"zloată", "rochii","scînduri"şi "ochii".Dintre acestea,În ordinea menţionată,
ultimele trei formează rimele celui de al doilea terţet : .Treodat-aud Ioşnirea unei tochii, ; Un moale pas abia atins de scinduri... / Iar mini subţ.iri
şi reci mi-acopăr ochii".
Nu numai adecvarea ritmului la idee dovedeşte perfecta corespondenţă dintre formă şi fond în poezia lui Eminescu 42; G. Ibrăileanu se
g6ibea să adauge că şi rimele exprimă această relaţie!".
Într-adevăr, în primul sonet din triptic ideea poetică sugera o siquraniă
a aşteptării. La conturarea ei contribuiau şi substantivele concrete din rimă,
în număr mare, Iaţă de numai două forme verbale la sfîrşitul eridecasilabilor.
Faţă de scaetul Al'arâ-itoamnă,situaţia rimelor este alta în Sunt ani la mijloc,
unde ideea poetică vizează dc;rinţa revcderii, Aici numărul .substantivelor
scade Ia 2, În comparaţie cu cel al verbelor care creşte la 7. Prezenţa masivă
a verbelor în rimă se explică prin tumultul sufletesc al poetului, a cărui
revărsare nu se poate produce altfel. Numai două versuri: "Minune cu
ochi mari şi mînă rece" şi "Ca răsărirea stelei în tăcere" nu conţin verbe. în
rest, numărul lor variază,uneori fiind aşezate simetrie în cele două.emistihuri,
ca în versul final al acestui sonet, terminat Lot printr-un verb: "Privirea-mi
arde, I sufletul îmi creşte". În schimb, în sonetul Cînd Însuşi glasul numărul
substantivelor şi vorbelor din rimă se află într-un perfect echilibru -- desigur
ca.urmare il faptului că poetulqjUll!JC
aici la conştiinţavisului ca unică realilafe.() anu.mită resemnare în faţa pn;zentului iluzoriu este COiltrabalansaLă
ele credinţa că sufletul va păstra veşnie imaginea femeii adorate. Se produce
astfel şi la nivelul rimelor paralelismul din final atît de t,ine pLlSîn evidenţ.ă'
de cezură: "Pe veeipierduto,! vecinic adoralo".
[[bind În iaină ... şi Trecnl-au anii... se caraelerizează prin numărul
El de substantive eare formează cuvintele de rimă. În sonetnl Iubind În
41I. Funeriu,op. cii., p. 50.
'12CI. G. Ihrăileanu,
Of!.ciI..p. 308.
43Ibidell1,
p. :il().
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.." de pildă, din cele 8 asemenearime, unul singur, "plete", este suhst.antiv concret, restul fiind substantive abstracte: "tăcere", "vec.inicic","plăcere",
"tărie", "învăpăiere" şi "sete". Dintre acestea, 6 sînt sincatcgoriale."Taina"
anunţată încă din titlu presupunea recurgerea la un vocabular in care (aşa
cum se şi ÎnLîmplă)numărul substantivelor abstracte să-I depăşească net
pe cel al substantivelor concrete. Situatia este Întrucîtva asemănătoare în
Trecut-auanii..., unde jumătate din rimle sonetului sînt substantive. Dintre
acestea numai unul singur este substantiv concret : "şesuri", restul fiind ahstract«, dar grupîndu-seîn două sfere semantice : "eresuri", ,,-nj,elesuri",pe de
o parte, iar pe de alta: "sară", "vielii", "tinereţii" şi "vremuri".
Interesul constant pentru factorul timp esLeoglindit şi in cuvintele
de rimă. Eminescu le alege eu grijă, gindidu-se mai puţin la faptul că provin
din aceeaşi clasă morfologică.Criteriile lui sînt altele. In Vcneţia,de pildă,
din cele 1,1rime 12 sînt substantive,adică g5 ,celelalte două fiind un verb
şi UIIadjectiv. Dar analizîndu-Ie şi cornparîndu-Iesensul cu rimele sonetelor
anterioare, ne dăm mai bine seama de extraordinara int.uiţtea lui 'I'itu Maiorescu, atunci cînd acesta a ordonat in.volumVeneiia după, şi nu Înaintea sonetului Trecut-ali auii:.,
I
Mai întîi, trei delimitări sînt posibile în cazul rimelor-subst.antive,Ele
sînt: concrete, abstraeLeşi nume proprii. Dar şi în cadrul primei categorii
se produc alte ramificaţii. Exista astfel un concretal st.agnării,dat de rimele:
"portaluri", "păi'cţji","canaluri" şi "ceLate",precum şi unul al mişcării,sugerat
de rimele: .,baluri","valuri" şi "copile". Substantivcle abstracte, trei la număr,
provin din aceeaşi sferă semantică, avînd un pronunţat caracter temporal:
.,tincreţii", "vielii", "zile". Dacă ne-am imagina aceste două categorii ca
pofii unui magnet, atunci cele două nume proprii ar migra în direcţ.iiopuse:
"Vcncţii" spre polul concretulIIi, "Sibile" .spre polul abstractului.
Veneţiaincheie astfel magistral seria sonetelor ant.ume,în care rirn.elev->
dincolo de funcţia lor prozodică - au şi una estetică, luminind mai bine
sensul ideilor fundamentale. Bogate în sugestii, rimele sunetelor - (chiar
sincat.egorialel) - au şi alt scop decît cel funcţional, îndreptăţrrid afirmaţiile
lui Ladislau Gflldi: "Fără să fim nedrepţi faţă de poeţii anteriort, numai de la
Eminescu încoace putem vorbi de () adevărată estetică a rimel româneşti ;
la Eminescu rrma nu mai prezintă pur şi simplu doar un element structu ral
al versului, O necesitate uneori incomodă, ei un element deosebit. de
sugestiv"... 4\.
FONCTIONNEL
ET ESTHl;;TIQUE
DANSLES RIMESDES SONNETS
AXfHlnIES
])E;:VI.EMINJSCU
FO!;SUMIC
Danscet.tectudeanavancel'ideeseTon
laqnelle,
enCOllll!1ensant.
avecla ere.aliol1
eminesci
cnne.le mot-rime
n·apasseulemenl
U11
rOlefonetlonnel
muis,ehargesallvcnt
d'unsenspo!:tique,
il est enricbillllssiel'une'
valeuresthetiqne.
Dansl'analyscdesrimesdessix sannetsanthumes
nilpart desvariantespanrsuivreexadement
le cheminparcourupar le po(\tejusqJl'atrouver
le motid{;al.
011observe
ainsisapreIercl1ce
paul'lesrimesall1phibraehiques
ou ponI'les SYlllagrnesquicorrespondent
ilunamphibraque.
L'efforlcreateurc)'Eminescu
va dansla direction
de I'emploi
dansla rimede ccsmatsquipeuventec1aiI:.er
le sensel'unvers,eului dallIJ8nl
en
44Ladis]auG;lldi,Introducere
ÎJ1istoriaversuluiromânesc,
"Minerva",
BucureşLi,
1971,
11,210.
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mămc tcmpsI'autonnrnie.
Ony cont.redlt
I'Ideeselonlaqucllc
Eminescu
choisitsesrhnesdans
touteslescategories
rnorphologlqucs.
Si cetteidee-larestevalablepomsapoesieeu totallte
011la prererence
dupoeteva verslesrimesheterocat.egor+elles.
lesrimessyncateguriclles
sont
dornlnantcs
dansles sonnets.
Un elementde relativestabilitedansle sonneL
d'Eminescu
se rapporteil la structure
desclausules
quine ehangenl
detinlt.lvement
quetrcsrarernent
: parexemple
Sun!ani lamijloc
(Il lJa tropd'annees
). Quelquefois,
tonlela chargeernot
ionnelle
duverssel'Icnete
dansla rime,comme
danslepremierquatralndusonnetCÎndirisusiglasul(Quand
la ootx-metnc
), Danseette
poesle,I'arnouruniqucest"lechantdune hloucepiete".Cemot-rime,
provenant
dnuespher«
semant
iquequlrevele,chezEminescu,
la beaute del'amoul'
et soncaractere
sacre,faitla llaison
11011
seulemcnt
avecle verssuivant.maisaussiaveele sonnetSuntani la mijloc,ousaint, mcrueille,rauon.avaientune connotat
ioupartir.ullere.
Lesrhnesprovenant
desnornssontdornlnantes
dansTrecut-au
anii... (Lesanneessonl
passees),
Iubindintaină.., (Aimanlelisecret
...) et Venejia
('Vcnisc).DansVenise.
parexemple,
onpentetablil'tont d'abordtroisdelimitations
cu ce quiconcerne
lesrimes-nollls
: l1om8
COllcrets,abstraitset nomspropres.
Dansle cadredela premiere
categorie
il ya d'alltrcsdivisions
:
îI y a uu concret
dela sla,qnalion,
dounepar lesrimcsportails,mars(păreNi,
formepopnlaire),
eanallX
el cite.eLil y a aussiuncOlleref
dumouvemclll,
suggi,n\
parlesrimesbals,ua,qllcs
et en['anl.
Lestroisnomsahstraits,provicnnent
de la memesph(\re
s(,rnantique,
flyantun caracl(\re
tClllporeiaccentue
:jeunesse,
uie,jOlIrs.Sil'OIlimaginaitcesdeuxcategories
cornme
lesdeuxpoles
d'un aimal1t,
alo!'sles deuxIlOl1lS
proprcsmigreraiellt
dansdesdÎl'cclio!ls
opposees:FWÎse
versle paIedu concret,SiblJlles
versceluide l'ahstrait.
En eonclusion,
danslessonl/etsanthul1les
d'Eminescll.
Iesrimesont-- cnmemetemps
qneleul'fondionprosodique
.- uncfondiOJl
eslhetique,
eJlechxirant
mieuxle sensdesiclees
fondamentalcs.
}iael/llolea
de Filologic
laşi,Calea23A.u[/llsl,
nr. 11
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