
ASPEC1E ALE RIMEl COMPUSE îN URICA EMINESCIANĂ 

ADRIAN VOlCA 

De obicei, rima presupune existenţa a doi termeni a căror ultimă 
este omofonă. în cazul rimel compuse însă, de această ultimii silabă se ataşează 

un alt cuvînt (pronume, prepoziţie etc.), Altfel spus, vocala cu ictus 
fică rimei, nu se află obligatoriu în cuvîntul care încheie versul. a exem- 

plifica, vom recurge la Doina eminesciană, care începe astfel: 
• De la Nistru pin' la 
Tot românul plînsu-mr-s-s''. 

Poetul realizează aici o rimă caracteristici "sînt comune rimei rare 
- pentru că are încompunere un nume propriu - şi celei compuse. Aşadar, un 

numepropriu ( .. Ti sa") rimează cu Un verb aflat la diateza reflexiv dar o 
topi că inversă:"poosu-mi-s-a". Din punct de vedel'egmmaticl,' clase morro- 
logice distincte (pronume i verb) participă la aceasta, însă şifn cadrul 
melui se pot face deparwjări necesare. Sub. aspect fonic, al, doilea terrnen 

rimei este obţinut. prin alăturarea unor foneme care aparţin de fapt Unor 
gramaticale diferite. 

Despre toate acestea a vorbit Eminescu .însusi în ms, 2307. Plecînd de la "'- . .. ... ... :: ... :. : , 

constatarea că "în limba mnlâ.'1ească. sunt cîţiva compuşi cari se in- 

verte, adică răsturna" 1, el perfectul compus, viitorul şi o formă mai 

veche a maiţnult ca perfectulei, Exemplele date erau: "am făcut ::;: tacut-am"; 

"voi ara := ara-voi" şi "am fost venitee venit-ain fost" 2 -, Concluzia poetului sur- 
prindea un lucru esenţial: "toţi timpii inverşi formează tonic un singur 3- 
determinînd ,,Măreţia acestor cuvinte contopite" 4, adică a rimelor compuse. 

 Apud G, Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Il, Bucureşti, ,,1'V1im\Tva", 
2 Loc. cit. 
3 Loc. cit. 
4 Loc. cit. 

p.501. 
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Eminescu nu uita "pronumele scurtate" 5 (personal şi posesiv) în dati v şi acuza- 

precum şi .,v.erbul auxiliar scurtat 's (= sum, sunt)" 6 al căror rol în formarea 
unor asemenea structuri rimice poate fi uneori decisiv. Nu era omis nici aportul 

'negaţiei în construcţii de acest gen: ,,Nu ca negaţie e totdeauna intonat. Pierzînd 
it înaintea unei vocale, el mută accentul cuvîntului: n-aud (tim. laud), n-avem 

(navem)" 7. 

Toate aceste repere teoretice, precum şi numeroasele exemple de rime 
compuse pe care le conţine Dicţionarul său dovedesc interesul cu totul deosebit 
pentru asemenea alăturări de cuvinte. Rimele compuse realizate de el - carac- 

terizate printr-o mare. autonomie, înlesnind receptarea. muzicalităţii lor unice - 

demonstrează capacitatea de pătrundere în mecanismele limbii 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 formate Î11 aceli mod şi surprind o trăsătură specifică limbii noas- 
tre. După cum se ştie, în română pronumele personalIgenul feminin, persoana a 

singular,' cazul acuzati v) se află după verb, legat de acesta prin cratimă. La 
rostire însă, acel ,,0" - forma pronumelui respectiv- apare ca o prelungire a 

verbului, cratima înlăt\lrînd pauza existentă de obicei între cuvinte: 

"Vă văd lungiţi pe patul juneţii ce-aţi spurcat-o, 

Suflînd din gură boala vieţii ce-aţi urmdr-o" .. 
Următoarea rimă compusă apare în Făt-Frumos din tei şi are la bază pro- 

cedeul analizat mai sus, aplicat însă pronumelui personal masculin în acuzativ. 
Verbul nu se mai află nici el la modul indicativ, ci la conjunctiv. Considerată de 

fapt ,,redundantă'" conjuncţia-morfemsdlipseşte şi de această dată. Lipsa ei (în 
general) în poezia eminesciană a fost observată, concluzionîndu-se că "formele 
verbale se caracterizează astfel printr-o mai accentuată . concentrare semantică, 

datorită reducerii suprafeţei semnificantului" 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) 
topi ca specifică genului feminin a respectivei forme pronominale, "Vesell 

Iese-In este o rimă cu totul nouă, posibilă însă nuprin forţarea mecanismelor 

5 Idem, p. 507. 
6 Loc. cit. 
7 Loc. cit. 
8 Dumitru Irimia, Limbajul poetic eminescian, Iaşi, ,Junimea", 1979, p. 141. 
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limbii ci prin cunoaşterea lor profundă şi utilizareaacestora în vederea obţinerii 
unei muzicalităţi aparte 9. Pentru că, înainte de a fi expresivă, rima respectivă 
propune omofonia grupului .,-esei" - inexistentă altfel (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 

menţionat cu acest prilej este faptul că, indiferent de ritmul şi măsura versurilor, 
rima compusă apare ca un element de certă stabilitate, dar şi de frumuseţe pro- 

zodic-li. Această ultimă calitate este efectul· muzicaiităţii ei, Raritatea şi 
autonomia îi definesc de asemenea profilul. 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 valoarea ei trebuie citat versul întreg de care cuvîn- 

tul rimat se ţine ca o rădăcină" Il, G. Călinescu avea în 'vedere rima în general. 

Or, rima compusă eminescian! are valoare prin ea însăşi, putînd fi izolată din 

context. Totuşi, în ansamblulrimic al creaţiei respective, ea îşi relevă întreaga 

frumuseţe prozodică, după .cum - în cazul folosirii aceluiaşi cuplu rimic în ver- 
suri din poeme diferite - ea nu trece niciodată, neobservată. 

'Dacă'apelăm la terminologia muzicală.. putem considera rima compusă ca 

temă, versurile . o collţin fiind variaţii ale acesteia. Q 

Comparînd (din punctul de vedere menonat) rima complls, ..:. cu. structură 
identică - din poezia Făt-Frumos din lacrimă şi poemul Mureşanu, observăm că 

gradul ei de relevanţă creşte în versurile scurte, dar pauza prozodică (marcată şi 
garfic de autor) este mai mare în versurile lungi: 

"Că făr' de patimi nu e nici ochiul cel mai vesel .,- 

Acest noian gîndirea-mi în sama altor lese-t". 

Cele două txte sînt scrise în tonalităţi diferite - şi, plecînd de la această 
constatare, s-ar putea găsiîncă un argument în favoarea opiniei lui G .. Ibrăileanu 

conform căreia există o relaţie directă între ritm şi mişcarea sufletească genera- 
toare de idei poetice. 'Deosebirea de ton este a variaţiilor; tema - adică rima 

compusă - rămînînd aceeaşi. Oricum, strălucitoare prin ea însăşi, rima compusă 
este o excepţie şi, ca atare, poate trezi un interes durabil. 

9 G. Călinescu susţine că, dimpotrivă, "Eminescu nu putea fi un căutător de rime din 
preocupări muzicale" (op. cit., p. 505). Dar multe dintre ele - şi, în special, cele compuse in- 
firmă această opinie, 

10 G. Călinescu, op. cit., p, 510. 
11 Loc. cit. .. 
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este aşa ne ... o dovedesc fi aceste versuri din Scrisoarea 1, mult pretuite 
G, Ibrăileanu pentru calitatea rimei:J2 

.,Fericeascăl scriitorii, toată lumea r«'UDQdscd:L. 

Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrînul ddscdl?" 

Concepute îniritm trohaic, versurile menţionate sînt mult mai ample decît 

alexandrinii româneşti. Dar.comunicarea poetică are ca scop, in ambele versuri, 
relevarea adevărului exprimat de rimă. în cazul de faţă - dar nu numai - rima 

devine un element . esenţial al versului şi nicidecum o bijuterie stilistică. Aici, 
earacteral mformaţional se asociază funcţiei expresive a timei, iar ambele con- 

duc .spre valoarea esteuca -ultima în ordinea receptării, dar şi cea mai impor- 
tantă. 

Ex.istă perechi rimice în care autorul îsi exprimă întreaga originalitate si , . , 
pernonalitateartistică. .Recunoască-l/dascăl' se numără printre ele. Folosirea 

ulterioară, de către alt poet este: exclusă. iar atunci cind totuşi fenomenul se 

prodace.anarea adevăratului creator nu poate fi ştearsă cu nici un chip 13 • 

• Jmprumutul" realizat de T, Arghezim poezia Trişca din volumul Stihuri 

pestriţe (1957) nu ridică nicidecum cota valorică li versurilor respective care, de 

această dati, mimează originalitatea: 

.. Orice privighetoare şi mierlă recooodsdJ-l 
Cum l-am primi să cînte pe insulfără dasci1l'r' 

în rima compusă împrumutată nici măcar ordinea termenilor nu este 

schimbată! Versurile argheziene seamănă mai degrabă cu o perifrază prea. puţin 
inspirată în care urmele ,.sudurii" sînt mult prea evidente. în afara rimei, care are 

valoare prin ea însăşi, textul arghezian nu se remarcă deloc prin virtuţile poetice 
cunoscute. 

Se pare că şi' Eminescu însuşi a fost satisfăcut de propria creaţie rimică 

deoarece () reia in Noi amîndoi avem acelaşi dascăl. Dar textul este modest, cu 
toată strălucirea rirnei: 

,,Noi amîndoi avem acelaşi ăâscăl, 

Şcolari suntem aceleiaşi păreri ... 
Unicul gînd oricine recunodsci1-1 ... " 

ce priveşte fonna.feminină a pronumelui personalîn acuzativ, persoana 

li III-a,' aceasta unnea.zătPPica obişnuită cind este legată de verbul aflat. fie. la 
modul ca in Rugăcil,Ulea unui dac: 

12.în Eminescu - Note asupra versului, G. Ibrăileanu co.nidera că perechea rimică 
menţi()Ilalt.ă are nimic silit", dovedind "dibăcia sa artistică" fără egal in poezia noastră. 

Scriitori români şi străini, I, Ediţie îngrijită de Ion Prefaţă de Piru, Bucl1reşti, 
164.) 

Ibrăileanu (op. cit., p, 164) vorbea de "plagiat 71 în privinţa rimeI". 
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"Că chinul  durerea simţirea-mi a-mpietrft.,o, 
Că pot să-nU blestem  pe care am iubit-o", 

fie la modul gerunziu,ca in aceste versuri din Însierea: 

.C1.l rnea 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: 

247 

.,CU ochii mei cei dentîi 

Eu n-o voi mai privI-o ... 
De-aceea-a urma mea rămîi -- 

Adio!" 

Frecvenţa masivă a verbelorînrima compu.să eminesciană, fie conţinînd 
un pronume, fie apărînd singure se explică într-o oarecare măsură· prin carac- 

terul dialogal al acestei poezii în ansamblul ei 14, Dar pronumele nu se !:'IOa.fe 
exprima singur in rimă -- dacă ne gîndim la formele sale neaccentuate, Iată dtfCe 
Eminescu apelează la verbe; 

"Las' să leg a mea viaţă de a ta ... in braţe-mi vtno, 
Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o ... " 

(Scrisoarea [Il) 

Pronumele personal nu •. apare numai la cazul acuzativ, ci şi la dativ, însă 
aceeaşi formă a pronumelui, neînsoţind.un verb ci un substantiv, are valoare de 
adjectiv posesiv ... Cu foarte rare excepţii- afirmăun competent exeget actual=-, 
formele atone enclitice ale pronumelui personal in dativ devin sî,bonime ale ad- 

jectivului posesiv" 15. Astfel încît . rima compusă din această strofă (Sonete, Il) 
nu este sincategorială ci heterocategorială: ' 

.,0, vino iar! Cuvinte dulci insp(,..ă-mi, 
Privirea ta asupra mea se plece, 
Sub rli2:a ei mă lasă .a petrece 

Şi cinturi nouă. smulge tudin liră-mi". 

Cind forma atonă enclitică apronumelui personal în dati v face parte din 
grupul omofon al rimei compuse, caracterul său heterocategorial se impune cu 

uşurinţă, mai ales dacă perechea este un substantiv: 

"Cind in inimă e vară. .•  zadar o rogi: .,Consacră-mi 
Creştetul cu-ale lui ginduri, să-I sfinţesc cu-a mele lacrămi" 

(Scrisoarea li) 

14 Dumitru Irimia susţine această idee, in studiul deja citat Limbajul poetic eminescian. 
Dar, referindu-se la dialogul permanent al acestei creatii, el. are în vedere, în primul rînd, subs- 
tantivele fn Vocativ, (X)Osiderate "selIUl, direct .sau metaforic al interlocutorului" (p. 81). 

lS Idem, p. 120. . 
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precum şi t distih din RugăciUll(!4 Uhui dac: 
.J»e-atunderai Tu singur, incîttnă-ntreo în.s(ne·mi: 

Au cine-i util cărui plecam a'noestre (nemi?" 

Uneori, rimele compuse sînt formate exclusiv· din -verbe. Fireşte, în acest 

caz el recurge la inversiunile specifice formelor verbale asupra cărora se opreşte, 
situîndu-Ie însă la acelaşi mod: indicativ, în Mureşanu: 

.,Fii dinainte sigur, Ia rele el unnâva, 

Cu sînge şi cenuşe pămîntulpresura-va", 
optativ-condiţionalînversurile poeziei In c4utate(j, Şeherezadei: 

,)n ladă aur oricît grămă.d(re-ar - 
Cu aur nu se stinge-n veci amarul 

Şi pce n\lma-nipilnă g(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,ei compuse: 

.. Să cer.atate daruri, genunchi şi fruntellu plec 
SPfC\lră şi.l'flestemuri vrea să te înduplec", 

(Rugăciunea unui dac) 
* 

,,Icoana stelei-ce-a m\lrit 

încet pe cerseSie: 

Erapecîndn.\lşa iă.cit. 

Azfovooem şi nue'h16 
(lAŞteaua) 

* 

.,lDe vorbiţi,mă. fac Că nâud, 
Nu zic ba sinu tnă·ldutf', " I 

(DevorbiţimtJ fac că>naud) 
Cînd verbul la forma afirmativă. este înlocuit cu un termen aparţinîad altei 

clase morfologice, rezultatele sînt de asemenea notabile: 
.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-n yalu-i 11U. e, 

16 Observăm -ca siIllpJă curioutate-- faptul că, pentru a sugeral'1lQartea steiei(ded 
nemişcarea), Entinescu recurge la cîte un verb în finalul fiecărui vers! 
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Nici nu spun ca tine doru-mi 
Nimămie, nimăruie". 

(Ce şopteşti atît de tainic) 

Cînd Între negaţie şi verb se interpune pronumele personal (genul feminin, 
persoana a II1a singular, cazul acuzati v) atunci se realizează fonetic exaltarea 

vocaleio, amintind şerpuirea cu căderi imprevizibile a izvorului de munte: 
.Numărul vieţii o pripă-i 

Trecător, de unde-un şâpo: 
Şi fiinţa lor o clipă-i, 

Eu eternă sunt şi n-o pot!" 
(Miron şi frumoasa fără corp) 

Rimele compuse deja citate nu epuizează fantezia creatoare a lui 

Eminescu. Prepoziţiile pot contribui şi ele la formarea unor perechi rimice 
memorabile: 

.,Cînd trece ea, frumoase flori se pledcd-n 

Uşdrii paşi, în valea c-un mestedcdn". 
(Faza-n grlJdina de aur) 

'" 

.,Şi deodată vede că 

Apa ei se-mpiedecd". 

(Matin.# codrul) 
în Miron şi frumoasa fdrd corp - în care acest tip rimic apare frecvent - 

există o strofă-ce dovedeşte virtllozitatea en: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 

catacteristicile celei compuse, cit şi pe cele ale rimei echivoce: 

.,C'md îşi pun copila-a ledgdn, 

e·unpicior încet n ledgdrt 
Lalumina din surciCă 

Şi o vorbă de-alta ledgă-n 

Planurimari pe gîza mică", 

Sînt ins şi cal\.lriîncllte verbelenu contribuie la formarea rimelor 

C()rnpuse. Termellii proi dinaltecl(lSe morfologice. Exemplele - e drept - sînt 
destul de rare, dar cu atît mai relevante pentru geniul poetic eminescian. 

Cuplul rimic din Rugăciunea UflU; dac: 

.Pe-atunci erai Tu sigul', înc.it mă-ntreb.în slhemi: 
Au.cine-i ze1.l1i pecăD1 a noastre {nemi?" . 

este reluat întocmai în Gelozie. Migratia rimelor compuse în lirica eminesciană 
este o realitate: 
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"Cînd te-am văzlJ.t, femeie, stii (.';c. mi-am zis în sine-mi'l , 
N-ai să pătrunzi vreodată înluntrul astei înemi", 

Migraţiile de acest gen sînt frecvnte in poeziile care cunosc mai multe 

variante. Dacii rima găsită este şi expreşivă, atunci Eminescu fi-O mai.abando- 
nea.ză,chiar dacă poziţia ei in strofă .. .se schimbă ca urmare a schemelor diferite 
de îmbinare rimică, Exemplul cel mai concludent îl constituie această 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,,<triante1e De(1Î adormi ... şi Nu voi mormint 
bogat, în care pronumele in dativ ."continuă sfîrşitu! descendent al versului ca o 
prelungire în ecou a unei profund(;}Jriste" 17. în ordinea citării variantelor, 
aceste ultime strofe sint: 

"Ce n-Oi şti că privesc 
O lume depdtemi 

Pe cînd liane cresc 

Pesingurătdte-mî" ; 
* 

.,Şi stirtsele pateml 
Le-or troieni căzînd, 
Uitarea intinzînd 

Pe singurătate-mi". 

După cum se poate observa, • Eminescu sugerează şi grafic prezenţa 
rimelor compuse, spaţiind altfel versurile care le conţin. 

Două perechi rimice similar construite a\iîn vedere pronumele de întărire 

însumi (persoana I, singular, gt\tl:\il masculin) i tnsUfi (persoana a III -a singular, 
acelaşi gen). Cum acestea formează. (fiecare in parte) un termen independent al 

rimej compuse, celălaltpres\iPune exjsţllta a două elemente gramaticale: un 

substantiv urmat de pronumele personal în dtiy cu vaJ<>a.lY dedjectiv posesiv. 
Substantivul rămîne acelaşi (,,plinsu"). Se schimbă num pronumele. în funcţie 
de persoană: 

.,Se adunau in rîsul meu, in plînsu-mi, , 

De mă UitallI răpit pe mine insumi". 
(O, ·nţele)Jciune. ai aripi de cearlJ) 

17 Dumitru Irimia, op. cit., p. 119. 
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"C-aceI demon plinge, rîde neputînd s-auză plînsufi 
Că o vrea ... spre-a se-nţelege în sfîrşit, pe sine 

(Scrisoarea 

Dacă avem în vedere valoarea estetică a. rimei cmnpuse eminesciene, 
Putem afirma că aceasta îsi află desăvîrşirea cînd unul din termenii săi cores- , , 
punde unui nume propriu. 

în tratatele de versificaţie se vorbeşte despre rimă. rară atunci cînd unul 
din cuvintele care provoacă omofonia din finalul versurilor este un nume pro- 
priu. 

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 criticul Junimii> 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 întrebuinţarea numelor proprii înpceeia lirică. 
Eminescu a stiut să se folosească de ele cu măiestrie si tocmai aceste rime sint , , 
dintre cele mai frumoase şi mai bine primite ale lui" HI. 

Totuşi, o nuanţare a afirmaţiilor maioresciene se impune. 
Eminescu nu s-a mulţumit să recurgă la acest procedeu ci, utilizind ter- 

menii onomastici, le dă o nouă strălucireangrenîndu-i în structura rimei COIU- 
puse. Aceasta ultima treaptă pe care o poate atinge fantezia creatoare în 
conceperea rimei, Dicţionarul întocmit de poet stă mărturie în acest-sens. Dintre . 
rimele compuse (şi rare în acelaşi timp) citate de G. Călinescu în studiul consa- 
crat liricii eminesciene, reţinem cîteva, unele nefigurind in poeziile sale: "Silval 

opri-I-va", .Russo/ pus-o", ."Babell întreabă-l", •.. ,,Platol iat-?i" . "Cezarl 
pare-s-ar", . "Thalesl ale tale-s",, ,'pari sI mari-s", .. "Ţepeşl începe-şi'\' "Chios! de 
cu zio-s" 19. ;' 

După scheme morfologice deja cunoscute (cum ar.Ji verb + pronume per- 
sonal, persoana a treia, genul feminin, cazul acuzativ) el creează una dintre cele 
mai frumoase rime din poezia noastră: 

"Capeo marmură de Paros sau o pînză de Corregio, 

Cînd ea-i rece şi cochetă? Eşti ridicol, înţelege-o". 
(Scrisoarea IV) 

Între rima aceasta i cea rămasă. în manuscrisul poemului Tomiris, cer- 
cetătorul oscilează îndelung, deoarece in versurile postumei menţionate grupul 
sunetelor omofone evidenţiază numele unei flori şi, totodată, ceea ce în limbaj 
popular se numeşte .Jumina ochilor": iris: 

"Ca zece morţi deodată durerile iubiri-s - 
Cu-acele morţi în suflet eu te iubesc, Tomlns" .. 

-------_._------ 

18 T. Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui, în vol, Critice, Antologie i prefaţă de Paul 
Georgescu, text stabilit de Domnica Stoicescu, Bucuresti, E.P.L., 1966, p. 471. 

19 Apuc! (1 Călinescu; op. cit., p. 508. • . 



252 ADRIAN VOlCA 

Numelui propriu, cu rezonanţă exotică, Eminescu îi mai găseşte o rimă, 
folosind şi de această dată procedeul compunerii: 

.Frumoşi ca două basme, izvoarele uinurî-s, 
În.păru-i lung de aur se învălea Tom{rţs". 

* 

Fără să aibă o tradiţie notabilă în acest domeniu, Eminescu a deschis versi- 

ficaţiei româneşti orizonturi nebănuite. În cazul său, practica poetică s-a 'îmbinat 
armonios cu solidele (şi adesea uimitoarele) cunoştinţe lingvistice, care i-au 
permis să trateze rima nu ca pe un simplu element de susţinere a ideii poetice, ci 
ca pe Un factor esenţial în relevarea acesteia şi obţinerea muzicalităţii, De la 
asonanţele expresive, pînă la rimele leonine, de la rima echivocă pînă la cea rară 
sau compusă, toate aceste tipuri diverse cunosc, prin Eminescu, expresia lor cea 

mai înaltă. Inegalabil şi • în structurarea rimelor, cărora le conferă adesea valoare 
estetică, Eminescu rămîne un model pentru orice poet care şi-a făcut din 
perfecţiune un ideal. 

ASPECfS DE LA RIME COMPOSEE DANS LA POEsIE L YRlQUE DE M. EMINESCU 

ImsUME 

Sans avoir une tradition po6tique remarquable, Eminescu a fraye aussi des horizons 
insoupşonnes.ă la versification roumaine. Un exemple concluant constitue la rime composee, 
conue6galement a valeur informationnelle et estbetique. 

Notre .. etude propose de.r6v6ler le fait qu'Eminescu a 6te pas seulement un practicien par- 
fait, mais aussi un theorici(ln, comme nous prou"Vell? manuscrit 2301 et son Dictionnaire de 
rimes. Les rimes comwsees. realiş6es par lui.  .c.aracterisees par une grande autonomie, qui 
facilitent la reception de leur m.usicalit6 unique - demontrent la'capacite de pen6tration dans les 
mecanismes de la langue et leur subordination a tin ideal esth6tique. 

On rencontre les premîeresrlmes de ce type dans Junii corupţi (Les jeunes gens corrom- 
pus) et elle sont formees de la msme maniere, Par leur intermediaire est surpris un trait speci- 
fique ă notre langue, a savoir: la liaison entre le pronom personnel en acusatif (la troisieme per- 
sonne du singulier, genre. fe!llÎnin) et le verbe, par la cratime. Il met aussi en pratique ce 

procCde au pronom rsotm.el. maşlin en acusatif. Le proc6d6 est remarcable, Eminescu en 
obtenant des.effets sonQres inexistents autrement, dans une unite s6mantique. 

Il y a des paires de rimes ou le poete exprime son entiere personnalite et originalite 
artistique. Au moment oU Une telle paire est pretee par un autre poete, comme effet de la migra- 
tion des rimes, la marquedu vrai createur s'impose imm6diatement. 

Quand Eminescu r6alise une rime composeeen approchant deux verbes, la negation joue 
un role imwrtant. qui facilite r apparition de ce type de rime. 

On y analyse les differents proc6d6s linguistiques auxquels Eminescu faÎt appel - ponr 
qu'on arrive a la conclusion qu'il reste un modele pont toot poete qui s'est fait un ideal de la 
perfection. 
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