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Poezia, unică în creaţia eminesciană prin sistemul său metric compozit, 
a fost semnalată ca () exceptie de G. Ibrăileanu". Spre deosebire cie celelalte 
poezii nescrise in versuri tro haice sau iamhice (Mortlla est, Inqer de pază, Odă 
(în metru antic), Sielele-ti cer, Ecco etc.), Sara pe deal se singularizează ... prin 
lipsa de uniformitate a picioarelor metrice, deşi versurile sînt.cgl? de e ite 
12 silabe, potrivit schitei lui Ibrăileanu, a reliefat cezura de după coriamh : 

"Sara pe deal !!lmcillmul --- sună CLI- jale 

Combinarea de picioare: coriamh, dactili, troheu este În bună+parte 
elementul care dă acestei poezii de fericire o notă de duioşie şi de morbide'tza, 
adică farmecul ei strauiu''>, Hecent această schemă metrică a 'm ai Idst supusă 
unei uşoare devieri: coriamb dactil troheu +. amfibrah.. dar dacă se 
ţine seama că majoritatea cuvintelor din rimă sint hisilabicede. tip trohaic, 
pare mai organică schema' coriamh-vdoi dactili-c-troheu-, J (.. " ."., . ,,' ·,1 

Versul do decasltahie s-ar fi încadrat exact în trei co'Îambicare ar fi 
necesitat în schimb cezuri între silabele accentuate succesiv. Eminescu. a ales 
soluţia care se cunoaşte, Întrucît tocmai aceasta i··a oferit virtualităţile prin 
care putea fi sporită expresivitatea poeziei, folosind cez nra dintre :eodamh şi 
dactilul următor, în felul acesta, poziţia celor două silabe accentuate s-a sin- 
gularizat ele fiind puternic reliefate de pauza neeesitată de perceperea lor .a- 
centuată : par două piscuri oarecum gata de a-şi disputa primatul mai mult, 

1 Studii literare, ed, a II-a, Bucureştt, Hl31, p. 162.. 
2 Tbid ., p. 1(\11. Aceeaşi schemă mctrlcă a fost adoptată pc rlud de Căliuescu (Opera 

lui Eminescu, IV, Bucureşti, lH:6, p. ,l(4), D. Caracostea., (Arta cnniniuluiLa Rmitteseu, Bucu- 
rcşt i, Hl:l8, p. 246). ia!' mat tirziu de Mircea Brătucu înarliclul Fwu:!ia artistică a ucrsiţicaiici, 
Momenlul Eruincsctt ("Limbă şi Literatură", VI, HJ62 , p. 1Gl-·-1(8), care îi relevă valorile ex- 
presive mai detaliat. În sehimlJ, Maria Pîrlog,În studiul EminesclE şi antichitatea greco-romană 
(din volumul 1\1. EmiItCsclLJ. Cnangd. Studii, 1965,p . .1\),;)--1;C'·' 
prelHre: "Primul emlstih este un adunie cataleetic, doilea un ",dunic 
un tlat:ti1 sLlpllmcntar" (p. 184), daT schema metridi a rămas aceeaşi.. 

a !n varianta publicati'! în 188[1, apar la rimtl numai :l0 euvinte de tip amfibrahic .. faţă 
de majoritatea celor trohaice (13), pe dud în edelalte versiuni llUIIIăml celor dîntli descreşte 
sltnţitor: 7 amfibr",hice faţă de 20 cuvinte trohaiee in versiunea A, apoi 12 cuvinte amfibrahiee 
faţă de 19 lrohaice în veriUl1ea C. (M. Eminescu, Opere, 'cc]iţiaPerpessieius, vOI. III, B LictlteîU, 
1944, p. 298---300). 
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aidoma unui magnet, cele două silabe au atras la sine cuvin tele-cheie ale ver- 
sului, cu pondere semanticămai mare pentru sugerarea conţinutului, ele obicei 
substantive şi verbe , dar şi alte categorii de cuvinte, potrivit necesităţilor 
exnresivc. Eminescu a respectat rezula dică de a nu fragmenta cuvintele 
prfn cezură Intrucît aceasta nu treb;J.ie fie în dezacord cu sintaxa. Şi pentru 
ca reliefarea cuvin telor din cele do uă silabe consecutive puternic accentuate 
să fie şi mai proeminentă, cez ura îndeplineşte, cu cîteva exceptii, şi funcţia 
gramaticală de il împărţi versul in două chiar el. iuă propoziţii ine- 
gale, de cîte patru şi opt silabe, de obicei cea scurtă rărnintnd eliptică. 

Lectura atentă indică de cen trală fi celor do uă silabe 
accentuate care se constituie Cităm întîia strofă. 
cu sublinierile necesare: . 

Sara pe deal buciumul sună cu jalu, 
Tl.lfrnele-l urc', stele le scapără-zi cale, 
Apele plÎl/g clar izvorind în fîlltînc ; 
Sub unsalclm, dragă, m-aştepţ) tu pe ruine. 

Strofa .. Yezunră conţinutul poeziei străbătută de euforia ero tică a în- 
tllniril celor doi. Versul prim desenează cadrul idilei, dealul cu anexa lui sonoră 
bucllumll,.pe dnd cuvintele-cheie din al doilea vers îi aduc cîte (1 completare, 
elipticuI .urc'. referindu-se 1<1 deal, ia!' stelele la sara incipientă, AI treilea vers 
pune în lumină, printr-o metaforă îndrăzneaţă, limpezimea apelor "cIar iz- 
vcrînd", ape care "pling", bănuim pentru a fi În coucordată eu bucuimul ee 
i,s.Ullă cu.jale". Versul ultirll .adaugă alt element definitoriu al dealului, "un 
salCÎllz",ur.mat df ."dragă"; adică ele celălalt personaj central al poeziei, "iu- 
bita de. la Ipoteşti", Casandra cea misterioasă pînă Ia identificarea recentă '. 
Dealul scăldat. în fondul sonor al buci umulti ! şi salcîmul r.singuratic unde 
aşteaptă iubita se disting din capul locului drepttprlo nii poeziei. Ponderea 
mare ca element definitoriual idilei depe Dealul Crucii de Ia Ipo teşti pe care 
oare salcirunlsinguratie e confirmată şi de împrejurarea că el revine, am zice 

laitnlotiv,în ultimele două strofe, totdeauna în, aceeaşi poziţie, adică 
în finalul corlsmbulnl : "Lîntă salclm" şi "Vechiul salCÎm". 

UnXlătoareletrs;istrofe descriptive lvfăţ-işe;J.ză ambianţa satului, cu 
'af;itaţiacaracteristică unui sfîrşit de zi de vară o dată eu ivirea lunii, împreună 
c.u zgoffi('tele care se lasă pereepute, fără să fie uitate cele două fiinţe care se 
doresc: 

... Ochii tăi mari colltă-n frunza cen rară ... 
Sufletul meu arde-Il iubire ea para ... 

Abia ultimele două st'ofe se concentrează armpra intimiHiţii celor doi 
Jlfotagonişti. Penultima strofă începe eu eoriambul repetat ea anaforrt, în 
care accentulca.de tocmai pe adyerbnl eare materializează cel mai pregnant 
dorinţa aprigă a ce!ordoi de ase intilni, substaiJţial sporită de interjecţia 
iricipientă: 

! 1..:0,. Marin, EllliJlCBCI.! la lpoleş!i, laşi., i979, p. 19-20, lH! şi lInl.). Dealul {Un aceustii 
evocare ar.fi "Dealul.Grucii, pe coasta căruia, acum un secol, erau slînDe" (lbid. p. 29) la are 
urcau turmele in faptul serii. 
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Ah! in curind satuîln vste-amuteste 
Ah 1 111 c'lltÎnd paslI-mi spre line tH"bc,te 

o situaţie ideală ar fi pretins ea toate cuvintele-cheie din cele două si- 
labe accentuate să fie monosilahiee, pentru evident-icre sporită a rolului lor 
expresiv, dar limba rornănă nu de un inventar a tît de mare de atari 
moucsilabice, verbe ca, de limba engleză. Exigentae satis- 
f'ăcută de o bieei numai in finalul coriarnbului. Astfel, în strcfa a doua şi a 
treia apar: ,.Luna pe cer .. "; .,Ochii tăi mari. .. ce ; ,,tel.e!e nasc .. ,"; "Pieptul 
de dor .. .", apui j.No uri] curg ... "; .,Streşine vechi ... "; "Scîr\ie-n vint ... "; "Va- 
Iea-i în fum '', De asemenea, in ultimele trei versuri ale strofci a patra: "Vin 
de la cimp "; "Clopotnl oecbi.i :": , Sufletul meu ... ", Dimpo trivă, ÎI] silaba 
fi cincea cuvin tele monosilahicc 813 v ădesc a fi rarităti. Astfel, alături de vers II J 
al treilea din prima strofă, citată mai sus, luai apare în strofa tpenultirnă": 

apoi de două ori în ultima strofă: 

Şi surlz.lrld noin adorrni sub 111U1LtJ,. 
_ " Cine; pe ea n-o.r da viaţa lui Loath ] 

mo nosilabicelcr 
auxiliare ale ver- 

cum (> soamă de inversiuni în ordinea .euvintelor 

de a. aşeza pC' cele mai jpcărcate de s ens tocrna i 
cheia de baltă a poeziei: 

o hservă 

în ultimele două exemple, valeuta expresiva Q. 
micşora tă de îm pIe jur arca C8 ele îndeplinesc d, ar fUJlct,ia de 
he lor. 

Cit.itoru] 
r.ăs puud aceleiaşi 
în si labele a 

unde J)()ziţ;ia adjectivului il 
verbului, ),se a 
."u111ezi". 

Celelalte inversiuni: 

5 formei reftexiveplOrmale a 
Ielul acesta culoarea intensă a a tributulăi 

nrrh.i llJ'n:{ ridic:;l. 
vint de fhrIJn3 .. 

ostcn(ll, oarrleni (''(1 spinare .. 
sn1cfn2 stel-",:,orn noLnoaptea lntreagiî, 

Ore in,iTcyi sprrne--ţi-v{Ji cit 5nl1. C\iti de 
Nemn răziJna c(1pet,if;>uJ1.ul de altul 
Şi surizlnd TJOln admrni sub înaJtul 
Veehiul salcîrn, Astfel de noapte ]Jogată 

ea ll-·ar dfl\riaţ.a lui ? 

firească a cuvintelor din propoziţii, 
accentuării hr obişnuite, aspedcapit,aI Într-o 

Prin astfel de invcrsiulli 

Erninescu a evii:at şi sehimharea 
poezie eu un 'atare ritm 

mai observă cu uşurinţ,ă CUIn chiar :in versurile cu desfăşurare >no1'- 
mala, ell o propozrţie începînd eu subiectul pe întinderca unui.verş, în silahele 
aeceu Luate de la fîrşitul coriamhului şi începutul prim ului dactil se aşaz ă 
tOCIrl ai e ll'vintele-cheÎe care circumscriu s pcdfieitatea (u ajutorul atributului 
şi al verbului caracterizant: 
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Luna pe cer LreC<>·'3şa sJinth şl cJ8dL 
Ochii t.ăi mari coută-n frunza cea rară. .. 
Clopotul »m plc cu glawl lui sara. 
Sufletul meu iubire C3 para 

în cursul moderne din anul şcolar 1!)1) 00- 
1914, Ibrăileanu poezie: "Hitmul nu e emines- 
cian. Această poezie e dar nu e em incseiană">. Ob- . 
.;it'l·\i,·,H<Î collfifinăaser!,il1uca citată, de ulterioară despre factura singulară, 
exceptlonală a ritmului compozit. S-ar putea ea În subsidiar criticul ieşean 
să fi fost contrariat şi de împrejurarea că Sara pc dcalllu mai concorda cu cvasi- 
regula stabilită de elvIa () dată mai tîrzie potrivit căreia cuvintele-cheie se 
află obicei în rimă : 

"Eminescu pe cît se poate, cît îi permit sin măsura, ritmul ('te., 
pune în rimă cuvîntul- esential vers". BineînţeJ(,,[; aceasta nu e posibil 
totdeauna, dar Eminescu tinde mereu la acest ideal'", Şi va exemplifica sumar 
cu versuri din l1-1ai am Uri singur dor, O, mamă şi Luceaţărul, versul scurt ofe- 
rind in genere posibilităţi mai mari spre realizarea acestui deziderat. Dimpo- 
trivă, în Sara pe deal, cuvintele eu pondere maximă s-au or înduit oarecum de 
Ia sine tocmai in jurul cezurei prin caro versul e in do uă părţi 

i.l}egale' ... ll cele do uă silabe . Le care alcătuiesc astfel chei a de hultă 
a întregii J?o.ezii. Chiar la molcomă, cititorul percepe o intonatie uşor 
ascendentă pînă la sfîrşitul coriambului, apoi o pauză rare îl incită să accentu- 
eze mai puternic silaba a ducea, după care cursul ei devine descendent, Re pre- 
zentatăgraîin, s-ar obţirte astfel o linie înurcuş curmată scurt. în dreptul pauzei, 
apor.la punctul cel.rnai deasupra silabei celei mai accentuate, de unde ar 
continua În co horîş treptat pînă Ia-sfîrşitul.versului, Într-un. ritm saoadat de 
porniri şi opriri. Alternarea d.e··a lungul celor şase strofe între intonaţia as- 
cendentă, întreruptă de o scurtă pauz ii, apoi continuarea descendentă pînă 
la amutirea-ei de la sfîrşitul fiecărui vers sugerează agitaţia pricinuită de 
tr.ireaeroticăa celor-doi protagonişti cu respiraţia marcată deopotrivă de 
dorinţa fierbinte a re vederii ("Sufletul meu arde-n iubire ea para"), r ît şi de 
nerăbdarea atît de firească (". .. pasu-mi spre tine grăbeşte"). 

Argumentaţia n-ar fi încheiată dacă nu s-ar amin ti că neliniştea care 
străbate poeziaeste oglindită în chip magistral şi de melodia corală el! care a 
înveşmîntat-o Vasile Po povici: poate nicăicri În poeziile eminesciene puse pe 
note nu s-au În.tîln.i.t atît de cuncordanL cele două arte pentru a-şi spri jini re- 
ciproe virtuţile expregive. 

Compozitorul a intuit gîtuirea versuluiprodm,(i .. de cioenirea celor do uă 
silabe vecine ce se cer accentuate drept o culme care trebuie pusil în lurn.ină, 
d.e aceea nota corespunzătoare fin.alului coriamhului e întotdeauna [onga, 
iutonată lung şi urmată de o s.curtăpauză pcsibllitatealJIlei ac- 
ce.rtuă.r,.i:tnfjputernice asilahei UI'rnăto pentru ca silaha 
cîntată lung şi incctinită Ia extinc'ţie iarăşi la sfîrşitul versului 
caînc.heierea cea mai firească. Alternarea periodică dintreceledouă note lungi 
cu celelalte sunete precipitate sugerează şi pe plan muzil'al aceeaşi nelinişte, 
dGtlll atît decovîrşitoHn care rezidă far.mecul acesteî poezii străbătute de op- 

5 Opere, vo1.9, BUC\11'eş!:i, 1980, ll. 460. 
G Studii literare, p. 176·-177. 
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timismul ei atît de vizihil, irnhinat în chip contrastant cu melancolia relevată 
de unii cercetători citati, Pe deasupra, execuţia corală strecoară Îl' ascultător 
şi o undă de duioşie, perceptibilă ori de cîte ori sufletul omenesc se coboară 
pentru a se sonda pe sine însuşi, 

"SABA PE D.EAL", HEl\!AHQUES sun LE VEHS 

L'auteur essaie de comrncnter la strueturc metriquc de cette poesie, tout cn soullgnant 
sa corrcspondance avec les etats darne du poctc. 
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