ASPEC1EALE RIMEl COMPUSEîN URICA EMINESCIANĂ
ADRIAN
VOlCA
De obicei, rima presupune existenţa a doi termeni a căror ultimă
este omofonă.în cazul rimel compuseînsă, de aceastăultimii silabă se ataşează
un alt cuvînt (pronume,prepoziţieetc.),Altfel spus, vocala cu ictus
fică rimei, nu se află obligatoriuîn cuvîntulcare încheie versul.
a exemplifica, vom recurgela Doina eminesciană,care începeastfel:
•De la Nistru pin' la
Tot românulplînsu-mr-s-s''.
Poetul realizeazăaici o rimă
caracteristici"sîntcomune rimei rare
- pentru că are încompunere un nume propriu - şi celei compuse.Aşadar, un
numepropriu (..Tisa") rimeazăcu Unverb aflat la diateza reflexiv dar
o
topică inversă:"poosu-mi-s-a". Din punct de vedel'egmmaticl,' clase morrologice distincte (pronumei verb) participă la aceasta, însă şifn cadrul
melui se pot face deparwjărinecesare.Sub. aspect fonic, al, doilea terrnen
rimei este obţinut.prin alăturareaunor foneme care aparţin de fapt Unor
gramaticalediferite.
Despre
Eminescu
"'- toate acestea a .vorbit
.. ...
...::....însusi
:. : , în ms, 2307. Plecînd de la
constatareacă "în limba mnlâ.'1ească.
sunt cîţiva
compuşi cari se
inverte, adică răsturna"1, el
perfectul compus, viitorul şi o formă mai
veche a maiţnult ca perfectulei, Exempleledate erau: "am făcut ::;:tacut-am";
"voi ara :=ara-voi" şi "am fost veniteevenit-ainfost" 2-,Concluziapoetului surprindeaun lucru esenţial:"toţi timpii inverşi formeazătonic un singur
3determinînd ,,Măreţia acestor cuvinte contopite"4, adică a rimelor compuse.
ApudG,Călinescu,
OperaluiMihaiEminescu,
Il, Bucureşti,
,,1'V1im\Tva",p.501.
2 Loc.cit.
3 Loc.cit.
4 Loc.cit.
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Eminescunu uita "pronumelescurtate"5 (personalşi posesiv)în dativ şi acuzaprecumşi .,v.erbulauxiliarscurtat 's (= sum, sunt)" 6 al căror rol în formarea
unor asemeneastructuririmice poate fi uneori decisiv.Nu era omis nici aportul
'negaţieiîn construcţiide acest gen: ,,Nuca negaţie e totdeaunaintonat. Pierzînd
it înainteaunei vocale,el mută accentulcuvîntului:n-aud (tim. laud), n-avem
(navem)"7.
Toate aceste repere teoretice, precum şi numeroasele exemple de rime
compusepe care le conţine Dicţionarul său dovedescinteresulcu totul deosebit
pentru asemenea alăturări de cuvinte. Rimele compuse realizate de el - caracterizate printr-o mare.autonomie,înlesnind receptarea.muzicalităţiilor unice demonstreazăcapacitateade pătrundereîn mecanismelelimbii şi subordonarea
lor unui ideal estetic.
Primele rime de acest tip se întîlnesc în Junii corupţi - un poem de
tinerete în. care răzvrătirea romantică .era comună şi altor scrieri din epocă.
Rimele sînt formateÎ11aceli mod şi surprindo trăsăturăspecificălimbii noastre. După cum se ştie, în românăpronumelepersonalIgenulfeminin,persoana a
singular,'cazul acuzativ) se află după verb, legat de acestaprin cratimă. La
rostire însă, acel ,,0" - forma pronumelui respectiv- apare ca o prelungire a
verbului,cratimaînlăt\lrîndpauza existentăde obicei între cuvinte:
"Vă văd lungiţi pe patuljuneţii ce-aţi spurcat-o,
Suflînddin gurăboala vieţii ce-aţiurmdr-o"..
Următoarearimă compusăapare în Făt-Frumos din tei şi are la bază procedeul analizat mai sus, aplicat însă pronumeluipersonal masculin în acuzativ.
Verbul nu se mai află nici el la modul indicativ,ci la conjunctiv.Consideratăde
fapt ,,redundantă'"conjuncţia-morfemsdlipseşteşi de aceastădată. Lipsa ei (în
general) în poezia eminescianăa fost observată,concluzionîndu-secă "formele
verbale se caracterizeazăastfel printr-o mai accentuată.concentraresemantică,
datorităreduceriisuprafeţeisemnificantului"8.Dar în strofa:
,,- Nu voi, tată, să usuce
Al meu suflettînăr, vesel:
Eu iubesc vînatul,jocul;
Traiul lumii alţii Iese-l"
tocmai absenţa conjuncţieî ii permite lui Eminescu crearea respectivei rime
compuse, aplicînd pronumelui personal (pentru genul neutru în cazul de faţă)
topica specifică genului feminin a respectivei forme pronominale, "Vesell
Iese-Ineste o rimă cu totul nouă, posibilă însă nuprin forţarea mecanismelor
5 Idem,p.507.
6 Loc.cit.
7 Loc.cit.
8Dumitru
Irimia,Limbajul
poeticeminescian,
Iaşi,,Junimea",
1979,p. 141.
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limbii ci prin cunoaşterealor profundăşi utilizareaacestoraîn vederea obţinerii
unei muzicalităţiaparte9. Pentru că, înainte de a fi expresivă, rima respectivă
propune omofoniagrupului .,-esei"- inexistentăaltfel (în stare genuină) mtr-un
cuvînt românesc.
Procedeul este productiv şi plin de surprize la nivel acustic, De aceea, o
dată găsit el nu va mai fi abandonat.Mai mult, unele rime compuse îl satisfac
deopotrivă prin expresivitate şi muzicalitate,astfel că ele sînt reluate într-un
context nou. Aşa, de exemplu, rima deja citată apare în poemul Mureşanu, de
data aceasta încheind doi alexandrini româneşti. Ceea ce trebuie neapărat
menţionatcu acest prilej este faptul că, indiferentde ritmul şi măsura versurilor,
rima compusă apare ca un element de certă stabilitate,dar şi de frumuseţe prozodic-li.Această ultimă calitate este efectul· muzicaiităţii ei, Raritatea şi
autonomia îi definesc de asemeneaprofilul. dar valoarea ei creşte mai ales în
cazul cînd o raportăm la celelalte cupluri rimice ale poeziei. Cînd afirma:
"Strălucirea rimei eminesciene nu vine din bogăţia ci din raritatea ei" 10,
adăugînd:.'pentru a înţelege valoareaei trebuiecitat versul întreg de care cuvîntul rimat se ţine ca o rădăcină"Il, G. Călinescuavea în 'vedererima în general.
Or, rima compusă eminescian! are valoareprin ea însăşi, putînd fi izolată din
context. Totuşi, în ansamblulrimic al creaţiei respective,ea îşi relevă întreaga
frumuseţeprozodică,după.cum- în cazul folosirii aceluiaşicuplu rimic în versuri din poeme diferite- ea nu trece niciodată,neobservată.
'Dacă'apelăm la terminologiamuzicală..putem considera rima compusă ca
temă, versurile.
o collţinfiind variaţii ale acesteia.
Q
Comparînd(din punctulde vederemenonat) rima complls, ..:.cu.structură
identică - din poeziaFăt-Frumos din lacrimă şi poemulMureşanu, observămcă
gradul ei de relevanţăcreşte în versurilescurte, dar pauza prozodică (marcată şi
garfic de autor) este mai mare în versurilelungi:
"Că făr' de patimi nu e nici ochiul cel mai vesel .,Acest noian gîndirea-miîn sama altor lese-t".
Cele două txte sînt scrise în tonalităţi diferite - şi, plecînd de la această
constatare,s-ar putea găsiîncă un argumentîn favoareaopiniei lui G..Ibrăileanu
conform căreia există o relaţie directăîntre ritm şi mişcarea sufletească generatoare de idei poetice.'Deosebirea de ton este a variaţiilor; tema - adică rima
compusă- rămînîndaceeaşi.Oricum,strălucitoareprin ea însăşi, rima compusă
este o excepţieşi, ca atare, poatetrezi un interesdurabil.
9 G. Călinescu
susţinecă, dimpotrivă,
"Eminescu
nu puteafi un căutătorde rimedin
preocupări
muzicale"
(op.cit.,p. 505).Darmultedintreele- şi, în special,celecompuse
infirmăaceastăopinie,
10G.Călinescu,
op.cit.,p, 510.
11Loc.cit. ..
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---------------------------------------------------------este aşa ne...o dovedescfi aceste versuridin Scrisoarea 1, mult pretuite
G, Ibrăileanupentru calitatearimei:J2
.,Fericeascăl scriitorii,toată lumear«'UDQdscd:L.
Ce-o să aibă din acesteapentruel, bătrînulddscdl?"
Conceputeîniritm trohaic, versurilemenţionatesînt mult mai ample decît
alexandriniiromâneşti.Dar.comunicareapoeticăare ca scop, in ambele versuri,
relevareaadevăruluiexprimatde rimă. în cazul de faţă - dar nu numai - rima
devine un element.esenţial al versului şi nicidecumo bijuterie stilistică. Aici,
earacteral mformaţionalse asociazăfuncţiei expresivea timei, iar ambele conduc .sprevaloarea esteuca -ultima în ordineareceptării,dar şi cea mai importantă.
Ex.istăperechi rimice în care autorul îsi
întreaga originalitatesi
, exprimă
.
,
pernonalitateartistică..Recunoască-l/dascăl' se numără printre ele. Folosirea
ulterioară,de către alt poet este:exclusă.iar atunci cind totuşi fenomenulse
prodace.anareaadevăratuluicreatornu poate fi ştearsăcu nici un chip 13•
•Jmprumutul"realizatde T, Arghezim poezia Trişca din volumul Stihuri
pestriţe (1957)nu ridică nicidecumcota valoricăli versurilorrespectivecare, de
aceastădati, mimeazăoriginalitatea:
..Oriceprivighetoareşi mierlărecooodsdJ-l
Cum l-am primi să cînte pe insulfără dasci1l'r'
în rima compusă împrumutată nici măcar ordinea termenilor nu este
schimbată!Versurilearghezieneseamănămai degrabăcu o perifrazăprea.puţin
inspiratăîn care urmele ,.sudurii"sînt mult prea evidente.în afara rimei, care are
valoareprin ea însăşi, textul argheziannu se remarcădeloc prin virtuţile poetice
cunoscute.
Se pare că şi' Eminescu însuşi a fost satisfăcutde propria creaţie rimică
deoarece() reia in Noi amîndoiavem acelaşi dascăl. Dar textul este modest, cu
toată strălucirearirnei:
,,Noiamîndoiavem acelaşiăâscăl,
Şcolarisuntemaceleiaşipăreri...
Uniculgînd oricinerecunodsci1-1
..."
ce priveşte fonna.femininăa pronumeluipersonalîn acuzativ,persoana
li III-a,'aceasta unnea.zătPPicaobişnuită cind este legată de verbul aflat.fie.la
modul
ca in Rugăcil,Ulea
unui dac:
12.înEminescu
- Noteasupraversului,G. Ibrăileanu
co.nideracă perechearimică
menţi()Ilalt.ă are nimicsilit",dovedind
"dibăciasa artistică"fărăegalin poezianoastră.
Scriitoriromânişi străini,I, EdiţieîngrijitădeIon
Prefaţăde Piru,Bucl1reşti,
164.)
Ibrăileanu
(op.cit.,p, 164)vorbeade"plagiat71înprivinţa
rimeI".

ASPECTE
ALB
RIMEl
COMPUSE

247

"Că chinul durereasimţirea-mia-mpietrft.,o,
Că pot să-nUblestem
pe care am iubit-o",
fie la modul gerunziu,ca in acesteversuridin Însierea:
.C1.lrnea pre moartecălcfnd-o,
LUlllinaduc{nd-o".
Un exemplu interesant ni-l oferă ultima strofă a poeziei.Adio, in
prezenţa adverbului in rimă face ca perechea respectivă să nu mai fie
categorială:
.,CUochii mei cei dentîi
Eu n-o voi mai privI-o...
De-aceea-aurma mea rămîi -Adio!"
Frecvenţamasivă a verbelorînrima compu.săeminesciană,fie conţinînd
un pronume, fie apărînd singure se explică într-o oarecare măsură·prin caracterul dialogal al acestei poezii în ansamblulei 14,Dar pronumele nu se !:'IOa.fe
exprimasingurin rimă -- dacă ne gîndimla formelesale neaccentuate,Iată dtfCe
Eminescuapeleazăla verbe;
"Las' să leg a mea viaţă de a ta... in braţe-mivtno,
Şi durereamea cea dulce cu durereata alin-o..."
(Scrisoarea[Il)
Pronumelepersonal nu•.apare numai la cazul acuzativ, ci şi la dativ, însă
aceeaşi formă a pronumelui,neînsoţind.unverb ci un substantiv,are valoare de
adjectivposesiv... Cu foarte rare excepţii- afirmăun competentexeget actual=-,
formele atone encliticeale pronumeluipersonalin dativ devin sî,bonimeale adjectivului posesiv" 15.Astfel încît.rima compusădin această strofă (Sonete, Il)
nu este sincategorialăci heterocategorială:
'
.,0, vino iar! Cuvintedulci insp(,..ă-mi,
Privireata asupramea se plece,
Sub rli2:aei mă lasă .apetrece
Şi cinturi nouă.smulgetudin liră-mi".
Cind forma atonă enclitică apronumelui personal în dativ face parte din
grupul omofon al rimei compuse, caracterulsău heterocategorialse impune cu
uşurinţă,mai ales dacă perecheaeste un substantiv:
"Cind in inimă e vară. .• zadar o rogi: .,Consacră-mi
Creştetulcu-alelui ginduri,să-I sfinţesccu-a mele lacrămi"
(Scrisoarea li)
14Dumitru
Irimiasusţineaceastăidee,in studiuldejacitatLimbajul
poeticeminescian.
Dar,referindu-se
ladialogulpermanent
al acesteicreatii,el.areîn vedere,în primulrînd,substantivele
fnVocativ,
(X)Osiderate
"selIUl,
direct.saumetaforic
alinterlocutorului"
(p.81).
lSIdem,p. 120.
.
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precum şi t

distih din RugăciUll(!4
Uhuidac:
.J»e-atunderai Tu singur, incîttnă-ntreoîn.s(ne·mi:
Au cine-i util cărui plecama'noestre(nemi?"
Uneori, rimele compuse sînt formate exclusiv·din -verbe.Fireşte, în acest

caz el recurge la inversiunilespecificeformelorverbaleasupra cărora se opreşte,
situîndu-Ieînsă la acelaşimod: indicativ,în Mureşanu:
.,Fii dinaintesigur, Ia rele el unnâva,
Cu sînge şi cenuşepămîntulpresura-va",
optativ-condiţionalînversurilepoezieiIn c4utate(j,Şeherezadei:
,)n ladă aur oricît grămă.d(re-arCu aur nu se stinge-nveci amarul
Şi pce n\lma-nipilnăg(rl-ar".
Mu.
. ".
It m... ·P.
,'J,"odu
,'"...<;ti
.."vă,...',· daţ"
" si
,.." cu rezultate artistice
.
.deosebite
'.' :. '" se dovooeste.
: ":", ,.
apropierea rill.1i. a.dQuă. verbe a:f;latel forme. ()puse(afirmaqvălnegatiyă).
Negaţi4este.c(:fa<;ilit
apaJ,"iţia
riQJ,eicompuse:
..Să cer.atate daruri,genunchişi fruntellu plec
SPfC\lrăşi.l'flestemurivrea să te înduplec",
(Rugăciuneaunui dac)
*
,,Icoanastelei-ce-am\lrit
încet pe cerseSie:
Erapecîndn.\lşa iă.cit.
Azfovooem şi nue'h16
(lAŞteaua)
*
.,lDevorbiţi,mă.fac Cănâud,
Nu zic ba sinu
tnă·ldutf',
"
I
(DevorbiţimtJfac că>naud)
Cînd verbul la forma afirmativă.este înlocuitcu un termen aparţinîad altei
clase morfologice,rezultatelesînt de asemeneanotabile:
.Dar, oricît ele sunt de sUs,
Ca tine nu-s, ca tine nus".
(De ce nu-mi viI)
*
.Astfel trece şi viata-mi,
par () floare-nyalu-i11U.
e,
16Observăm
-ca siIllpJăcurioutate--faptulcă, pentrua sugeral'1lQartea
steiei(ded
nemişcarea),
Entinescu
recurgelacîteunverbîn finalulfiecăruivers!

ASPECfE
ALE
RIMEl
COMPUSE

249

Nici nu spun ca tine doru-mi
Nimămie,nimăruie".
(Ce şopteştiatît de tainic)
Cînd Între negaţie şi verb se interpunepronumelepersonal (genul feminin,
persoana a II1a singular, cazul acuzativ) atunci se realizează fonetic exaltarea
vocaleio, amintindşerpuireacu căderiimprevizibilea izvoruluide munte:
.Numărul vieţii o pripă-i
Trecător,de unde-unşâpo:
Şi fiinţa lor o clipă-i,
Eu eternă sunt şi n-o pot!"
(Mironşi frumoasafără corp)
Rimele compuse deja citate nu epuizează fantezia creatoare a lui
Eminescu. Prepoziţiile pot contribui şi ele la formarea unor perechi rimice
memorabile:
.,Cîndtrece ea, frumoaseflori se pledcd-n
Uşdriipaşi, în valea c-un mestedcdn".
(Faza-ngrlJdinade aur)
'"
.,Şi deodatăvede că
Apa ei se-mpiedecd".
(Matin.# codrul)
în Miron şi frumoasa fdrd corp - în care acest tip rimic apare frecvent există o strofă-cedovedeştevirtllozitateaen:lÎlJ.esciană
în alegerea şi sţructurarea
rimelor. Un substantiv(,,leagăn"),două Vţrbe("a legă1la"şi "a lega") precum şi
o prepoziţie (,,in") contribuie la crearea.unei rime trivalente, eate posedă atit
catacteristicilecelei compuse,cit şi pe cele ale rimei echivoce:
.,C'mdîşi pun copila-a ledgdn,
e·unpicior încet n ledgdrt
Lalumina din surciCă
Şi o vorbă de-altaledgă-n
Planurimari pe gîza mică",
Sînt ins şi cal\.lriîncllte verbelenu
contribuie la formarea rimelor
C()rnpuse.Termelliiproi dinaltecl(lSemorfologice.Exemplele- e drept - sînt
destul de rare, dar cu atît mai relevantepentrugeniul poetic eminescian.
Cuplul rimic din RugăciuneaUflU;
dac:
.Pe-atunci erai Tu sigul', înc.itmă-ntreb.înslhemi:
Au.cine-ize1.l1i pecăD1a noastre {nemi?".
este reluat întocmai în Gelozie.Migratiarimelor compuseîn lirica eminesciană
este o realitate:
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"Cînd te-am văzlJ.t,femeie,stii
mi-am zis în sine-mi'l
, (.';c.
N-ai să pătrunzivreodatăînluntrulastei înemi",
Migraţiile de acest gen sînt frecvnte in poeziile care cunosc mai multe
variante.Dacii rima găsită este şi expreşivă,atunci Eminescufi-Omai.abandonea.ză,chiardacă poziţia ei in strofă...se schimbăca urmare a schemelordiferite
de îmbinarerimică,Exemplulcel mai concludentîl constituieaceastă strofă din
Mai am un singur dor:
"Va geme de patemi
Al mării aspru cînt.;
Ci eu voi fi pămînt
în singurătate-mi"
în care.rima compusă.devine centrul ei de greutate, dar şi al poeziei intregi.
,,Patemil singurătate-mi"rezumă un destin uman .şi poetic - şi nu întîmplător
această pereche rimică se află in ultima strofă a poeziei Mai am un singur dor.
Acelaşi loc şi-l păstrează şi.in,,<triante1eDe(1Î adormi... şi Nu voi mormint
bogat, în care pronumelein dativ ."continuăsfîrşitu!descendental versului ca o
prelungire în ecou a unei profund(;}Jriste"17. în ordinea citării variantelor,
aceste ultime strofe sint:
"Ce n-Oişti că privesc
O lume depdtemi
Pe cînd liane cresc
Pesingurătdte-mî";
*
.,Şi stirtselepateml
Le-or troienicăzînd,
Uitareaintinzînd
Pe singurătate-mi".
După cum se poate observa,•Eminescu sugerează şi grafic prezenţa
rimelor compuse,spaţiindaltfel versurilecare le conţin.
Două perechi rimice similar construitea\iîn vedere pronumelede întărire
însumi(persoanaI, singular,gt\tl:\ilmasculin)i tnsUfi(persoanaa III-a singular,
acelaşi gen). Cum acesteaformează.(fiecarein parte) un termen independental
rimej compuse, celălaltpres\iPune exjsţllta a două elemente gramaticale: un
substantivurmat de pronumelepersonalîn dtiy cu vaJ<>a.lY
dedjectiv posesiv.
Substantivulrămîne acelaşi (,,plinsu").Se schimbănum pronumele.în funcţie
de persoană:
.,Se adunauin rîsul meu, in plînsu-mi,,
De mă UitallIrăpit pe mine insumi".
(O,·nţele)Jciune.ai aripi de cearlJ)
17Dumitru
Irimia,op.cit.,p. 119.
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"C-aceIdemonplinge, rîde neputînds-auzăplînsufi
Că o vrea... spre-ase-nţelegeîn sfîrşit, pe sine
(Scrisoarea
Dacă avem în vedere valoarea estetică a. rimei cmnpuse eminesciene,
Putem afirma că aceasta îsi
cînd unul din termenii săi cores, află desăvîrşirea
,
punde unui nume propriu.
în tratatele de versificaţiese vorbeşte despre rimă.rară atunci cînd unul
din cuvintele care provoacăomofoniadin finalul versuriloreste un nume propriu.
T. Maiorescu a fost primul care a surprins acest aspect al versificaţiei
eminesciene. "Însă unde invenţia lui Eminescu în privinţa rimei se arată în
modul
neaşteptat- afirma criticulJunimii> este în·numele proprii luate
din diferitele sfere de cultură şi introduse în modul cel mai firesc în versurile
sale. Se ştie ce riscantă este întrebuinţareanumelor proprii înpceeia lirică.
Eminescu a stiut
să se foloseascăde ele cu măiestriesi
,
, tocmai aceste rime sint
dintre cele mai frumoaseşi mai bine primiteale lui" HI.
Totuşi, o nuanţarea afirmaţiilormaiorescienese impune.
Eminescu nu s-a mulţumit să recurgă la acest procedeu ci, utilizind termenii onomastici,le dă o nouă strălucireangrenîndu-iîn structura rimei COIUpuse. Aceasta
ultima treaptă pe care o poate atinge fantezia creatoare în
conceperearimei, Dicţionarulîntocmitde poet stă mărturie în acest-sens.Dintre .
rimele compuse(şi rare în acelaşitimp) citate de G. Călinescuîn studiul consacrat liricii eminesciene,reţinemcîteva,unele nefigurindin poeziile sale: "Silval
opri-I-va", .Russo/ pus-o",."Babell întreabă-l",•..,,Platol iat-?i" . "Cezarl
pare-s-ar",."Thalesl ale tale-s",,,'parisI mari-s",.."Ţepeşl începe-şi'\' "Chios! de
cu zio-s" 19.
;'
După schememorfologicedeja cunoscute(cum ar.Ji verb + pronume personal, persoanaa treia, genul feminin,cazul acuzativ)el creeazăuna dintre cele
mai frumoaserime din poezianoastră:
"Capeo marmurăde Paros sau o pînză de Corregio,
Cînd ea-i rece şi cochetă?Eşti ridicol,înţelege-o".
(ScrisoareaIV)
Între rima aceasta i cea rămasă.în manuscrisulpoemului Tomiris, cercetătorul oscileazăîndelung, deoarecein versurilepostumei menţionate grupul
sunetelor omofoneevidenţiazănumele unei flori şi, totodată, ceea ce în limbaj
popular se numeşte.Juminaochilor":iris:
"Ca zece morţi deodatădurerileiubiri-s Cu-acelemorţi în sufleteu te iubesc, Tomlns"..
-------_._-----18T. Maiorescu,
Eminescu
şi poeziilelui,în vol,Critice,Antologie
i prefaţăde Paul
Georgescu,
textstabilitdeDomnica
Stoicescu,
Bucuresti,
E.P.L.,1966,p.471.
19Apuc!
(1 Călinescu;
op.cit.,p. 508.
•
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Numelui propriu, cu rezonanţăexotică, Eminescu îi mai găseşte o rimă,
folosindşi de aceastădată procedeulcompunerii:
.Frumoşi ca două basme,izvoareleuinurî-s,
În.păru-ilung de aur se învăleaTom{rţs".
*
Fără să aibă o tradiţienotabilăîn acest domeniu,Eminescua deschis versificaţiei româneştiorizonturinebănuite.În cazul său, practicapoetică s-a 'îmbinat
armonios cu solidele (şi adesea uimitoarele)cunoştinţe lingvistice, care i-au
permis să tratezerima nu ca pe un simplu elementde susţinerea ideii poetice, ci
ca pe Un factor esenţial în relevarea acesteia şi obţinerea muzicalităţii, De la
asonanţeleexpresive,pînă la rimele leonine,de la rima echivocăpînă la cea rară
sau compusă,toate aceste tipuri diverse cunosc,prin Eminescu,expresialor cea
mai înaltă. Inegalabilşi •în structurarearimelor,cărorale conferăadesea valoare
estetică, Eminescu rămîne un model pentru orice poet care şi-a făcut din
perfecţiuneun ideal.
ASPECfS
DELARIMECOMPOSEE
DANS
LAPOEsIELYRlQUE
DEM.EMINESCU
ImsUME
Sansavoirune traditionpo6tique
remarquable,
Eminescu
a frayeaussides horizons
insoupşonnes.ă
la versification
roumaine.
Unexempleconcluant
constitue
la rimecomposee,
conue6galement
a valeurinformationnelle
et estbetique.
Notre..etudepropose
de.r6v6ler
le faitqu'Eminescu
a 6tepasseulement
unpracticien
parfait,maisaussiun theorici(ln,
commenousprou"Vell?
manuscrit
2301et sonDictionnaire
de
rimes.Lesrimescomwsees.
realiş6es
par lui. .c.aracterisees
parunegrandeautonomie,
qui
facilitent
lareception
deleurm.usicalit6
unique- demontrent
la'capacite
depen6tration
dansles
mecanismes
delalangueet leursubordination
a tinidealesth6tique.
Onrencontre
les premîeresrlmes
decetypedansJuniicorupţi(Lesjeunesgenscorrompus)et ellesontformeesdela msmemaniere,
Parleurintermediaire
estsurprisun traitspecifiqueă notrelangue,a savoir:la liaisonentrelepronom
personnel
enacusatif(latroisieme
personnedu singulier,genre.fe!llÎnin)
et le verbe,par la cratime.Il met aussien pratiquece
procCde
au pronomrsotm.el.maşlin en acusatif.Le proc6d6
est remarcable,
Eminescu
en
obtenant
des.effets
sonQres
inexistents
autrement,
dansuneunites6mantique.
Il y a despairesde rimesou le poeteexprimesonentierepersonnalite
et originalite
artistique.
Aumoment
oUUnetellepaireestpreteeparunautrepoete,commeeffetdela migrationdesrimes,lamarqueduvraicreateur
s'impose
imm6diatement.
QuandEminescu
r6aliseunerimecomposeeen
approchant
deuxverbes,la negation
joue
unroleimwrtant.quifaciliter apparition
decetypederime.
Ony analyseles differents
proc6d6s
linguistiques
auxquels
Eminescu
faÎtappel- ponr
qu'onarrivea la conclusion
qu'ilresteunmodeleponttootpoetequis'estfaitunidealde la
perfection.
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