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Impresiile bobocilor participanți la
Balul Bobocilor
…balul a fost foarte reușit,
echipele care s-au descurcat
perfect oferind un adevărat
spectacol publicului. Am avut
onoarea de a câștiga titlul de
Mister boboc CNS 2014
(RAREȘ BEJENARIU)

...a fost o experiență
interesantă fiindcă emoțiile
depășesc orice limită, când
vezi o mulțime de oameni în
fața ta, toate merg de la sine,
din reflex. Am avut plăcerea
de a câștiga titlul de
„Ambasador al orasului” pe
care l-am reprezentat.
( NEAGOTĂ DAN)

...organizarea presupune într-adevăr puțin efort, dar
rezultatul final este minunat. Cunoscând oameni
minunați, atât alți boboci cât și organizatori, ai ocazia
de a experimenta ceva unic. Contactul cu scena, dar mai
ales cu publicul este unul pozitiv, iar atmosfera este
foarte călduroasă, chiar dacă emoțiile par că te
copleșesc. Mă declar mândră și bucuroasă că am avut
ocazia să intru în acest proiect minunat, premiul luat
fiind de „Ambasadoare a orasului” reprezentat, adică a
Madridului . (SEUTEA SIMINA)
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Adiere de început

Cu pași nesiguri mă îndrept

prezentă, nimeni și nimic ocupând

spre liceu. Prima zi de școală…

restul spațiului rămas. Doar eu și

Aceste câteva cuvinte îmi sunt pe

emoțiile mele imense. Închid ochii,

buze și în gând. Până acum nu știam

până mă liniștesc, într-un final.

că niște simple cuvințele pot răscoli

Acum, și siluetele din curtea liceului

până în adâncul sufletului atât de

au prins contur. Ele îmi reamintesc

ușor.

unde mă aflu, de fapt.
Simt

îndoiala

cum
mă

nesiguranța
cuprind

și

Ma plimb puțin, până dau de

într-o

niște fete care-mi par cunoscute.

îmbrățișare din ce în ce mai strânsă.

Câțiva dintre noii colegi stăteau și

Nici nu mi-am dat seama când

vorbeau. Imediat îmi inspiră o stare

am ajuns în fața noului meu liceu. O

de liniște, de acceptare. Mă las

clădire imensă sta în fața mea. Tot în

purtată de instinct, și mă îndrept tot

fața mea sta și locul în care voi porni

cu pași nesiguri spre ei. Spre bazele

spre țelul meu, parcurgând ușor, ușor

viitorului pe care le voi clădi încet și

câte puțin din drum. Mă găsesc

greu, dar care vor rămâne, ajutându-

uitându-mă cu sfială la această

mă să ajung în vârf. Îmi voi atinge

impunătoare clădire.

apogeul. Spre destinul meu. Acum

Trag aer adânc în piept, deși

eu îmi îmbrățișez cu sfială viitorul.

nu ajută. Simt că sunt doar eu

CARLA CIOBANU
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Noapte de decemvrie
Alexandru
Macedonski(1854-1920)
Alexandru

Macedonski

a

fost un poet de tranziţie prin care se
realizează trecerea de la romantismul
eminescian la curentele moderne, în
primul rând, la simbolism. Creaţia
lui stă la baza îmbinării mai multor
curente

şi

orientări

literare:

romantismul se îmbină cu elemente
şi

parnasiene

simbolismul

mulţimea

cu

prozator,

şi

exclamaţiilor. După 1890 lirica lui

nostalgia clasicismului.
Poet,

interogaţiilor

Alexandru

dramaturg,

Macedonski

trece

printr-un proces de simplificare, dar

publicist, Macedonski a fost un

şi o sublimare artistică. Este faza

promotor al înnoirii poeziei: „O
literatură trebuie să inoveze dacă

simbolist-ornamentală. Acum scrie

vrea să trăiască şi să fie puternică.”

rondelurile;

Macedonski

se

Poetul renunţă la verbalismul şi
retorismul

până la 1890 - când scrie poeme

etape,

poezia

Rondelul rozelor ce mor, Rondelul

versuri lungi, şi cu un pronunţat

apei

caracter satiric; acum scrie ciclul

din

Rondelul

nopţilor, caracterizat şi printr-un
rezultat

primei

devenind sugestie şi muzicalitate:

ample, de factură romantică, cu

romantic,

este

şi se bazează pe o metaforă concretă.

pot

distinge două etape: prima etapă,

retorism

liric

rezultatul unui efort de esenţializare

În activitatea literară a lui
Alexandru

discursul

lucrurilor.

din
4

grădina
câinilor,

japonezului,
Rondelul

 Volume de versuri: Prima verba

„Noapte de decemvrie” este

(1872); Poesii (1882); Excelsior

una din capodoperele liricii lui

(1895); Flori sacre (1912); Poema

Macedonski. Poemul se axează pe

rondelurilor (1927).

ideea omului de geniu însetat de

 Proză: Dramă banală (1896);

absolut, mai precis pe necesitatea

Cartea de aur (1902); La calvaire de

sacrificiului în numele unui ideal.

feu (1906); Thalassa (1915); Nuvele

Poetul

(1923).

superior

 Teatru: Moartea lui Dante

compromis

Alighieri (1916)

întotdeauna drumul drept. Nu este

de

orientare

nu-şi

anti–

atinge

În

urmează

scopul,

pentru

că

1890

Macedonski

a

publicat un poem în proză Meka şi

 Promotor al noii poezii: Arta

Meka, în care prelucra o legendă

versului (1890); Poezia viitorului

orientală. Un prinţ arab Ali-Ben este

(1892). A condus
cenaclul
în

care au debutat
cei mai de seamă
reprezentanţi

şi

ideal.

Gala

Galaction.

Literatorul

alege

orice

simbolul credinţei nestrămutate în

ortodoxă în care vor deputa mari
Arghezi,

refuzând

de sacrificiu. Emirul din Bagdad este

Oltul, iar în 1896 revista Liga

Tudor

care

omului

accentul se pune pe ideea de luptă şi

junimistă. În 1873 scoate ziarul

scriitori:

etica

important faptul că omul superior

 Publicist: În 1880 scoate revista
Literatorul

defineşte

ai

simbolismului
românesc.
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sfătuit de tatăl său să urmeze în viaţă

simbolistă. Macedonski stabileşte

drumul drept. Plecând în pelerinaj la

un acord perfect o corespondenţă

Meka prinţul alege drumul drept şi

între

împreună cu oamenii săi piere în

sufletească deprimată a poetului:

mediul

exterior

şi

starea

pustiul arab. Tot spre Meka pleacă

Pustie şi albă e camera moartă…

cerşetorul Pocitan-Ben Pehlivan care

Şi focul sub vatră se stinge scrumit…

alege drumul cotit. Înainte de a pieri,

Poetul, alături, trăsnit stă de soartă,

Ali-Ben vede cum cerşetorul intră pe

Cu nici o schinteie în ochiu–adormit.

poarta cetăţii sfinte.

În contrast cu acest spaţiu

În timp ce prinţul intră în

rece, duşmănos, sărac, Macedonski

Meka cerească cerşetorul intră în

evidenţializează

Meka pământească. După unspre–

poetului:

zece ani în 1901, Macedonski

aproape un mit…. Vijelia care

revine asupra legendei, oferindu-i

domneşte

multiple valenţe simbolice. Poemul

cumplit, …lupi groaznici s-aud,

este alcătuit din două părţi mari

răguşit,/ Cum latră, cum urlă, cum

legate prin motivul inspiraţiei. În

urcă, cu-ncetul,/ Un tremol sinistru

prima parte Macedonski defineşte

de vânt-năbuşit….; crivăţul ţipă)

contextul social ostil în care trăieşte

simbolizează piedicile care intervin

poetul.

în drumul creatorului spre absolut.

Întâlnim

deci

motivul

poetului damnat, frecvent în lirica

genialitatea

Iar geniu-i mare eafară

(viscolul

Poetul

geme

subliniază

corespondenţa perfectă dintre
mediul

natural

şi

starea

sufletească disperată a poetului:
Urgia e mare şi-n gându–i,
ş–afară,
Şi luna e rece în el şi pe cer.
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Macedonski procedează la o

farmecul

cântecului

său,

când

mortificare a spaţiului (E moartă

jubilând de bucurie, când dulce și

odaia şi mort e poetul), pentru a

melancolic, forța și fecunditatea

pregăti

imaginației sale, armonia savantă a

apariţia

inspiraţiei.

Prin

inspiraţie se realizează saltul din real

lirei

în fantastic, din material în spiritual.

nenumăratele-i inițiative poetice care
și-au

,,Alexandru Macedonski a
înălțat

unul

dintre

cele

pe
găsit

care
atâți

o

înstruna,

imitatori

şi

mai

continuatori, toate acestea fac din

însemnate monumente poetice ale

Macedonski unul dintre cei mai

limbii noastre. Originalitatea lui

mari poeți ai literaturii române."

incontestabilă,

(Tudor Vianu - „Scriitori romani"

îndrăzneala

concepțiilor și atitudinilor lui,

în Opere)
LARISA PĂTCAŞ
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V is
Văd din nou acelaşi vis
Persistent, negru, concis
Râd şi mă îndrept spre noapte
Oase, urme, cranii, şoapte.
O secundă de pe ceas
Se risipă pas cu pas.
Într-o inimă închisă
Tânără, calmă, aprinsă.
Printr-un vis, se poate oare
Să prezic o întâmplare?
Să devin parte din tine,
Tu din eu şi eu din mine?

NEDIŞAN ADELA
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Tu, floare-a vieții mele,

Un suflet pribegit

Tu, veșnică iubire,

Care închis în sine

Cu a ta inimă,

Jelea nemiluit.

M-ai dezghețat pe mine.
Și cum, uitat de mine,
Eu, făcut din piatră,

De casa mea cea veche,

Din tot ce-i în durime,

Rătăcind în strașnica,

Tu mi-ai aprins în suflet

Întunecat-albețe.

Divin foc și iubire.
Dar tu, lumină vie,
Cu palmele-ți fine

Tu m-ai adus acasă

Și glas și duios bocet,

Pe drumul fericirii

Trezești în adâncime

Pe calea cea curată.

GEORGE GHECEAN
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Umbra
iernii
Albul zăpezii îmi acoperă inima pustie
O încălzește încercând să mi-o învie.
Lumina albă se aude prin liniștea nopților,
Iar luna pe cerul întunecat le șoptește morților.
Vocea ei sumbră și grea îi apasă inima
Ascultând din depărtare, el suspina,
Își amintea ...
De culorile de vară ce le-au împărțit,
De mireasma verii ce au simțit
De sunetul toamnei ce l-au auzit.
Se topește peste tot, omătul alb al iernii grele
Când simte atingerea tandră a iubirii mele.
Pe chip un zâmbet de fericire îi apare
Și amândoi dispar împreună în zare.
PATRICIA SĂBĂDÂȘIU
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A damaszkuszi út
Mottó:
Most, mikor ugyanúgy, mint mindig,
legfőbb ideje, hogy.
Tandori Dezső: A damaszkuszi út
Most, mikor ugyanúgy, mint

Mint mindig, mikor ugyanúgy,

mindig, legfőbb ideje, hogy.

most esik az eső. A felhők kimossák

„Elindulok.” Mert mi mást

a földet, legfőbb ideje megtisztulni,

tehetne, akinek tegnap is itt volt az

de nem elindulni, mert az ázott állat

idő, holnap is itt lesz, de holnapután

bűzlik, de most mi? Damaszkusz

– pedig ezt senki nem tudja, talán ő,

megvár. Kétezer éve vár, és lehet

Ő(?) mégis, de úgyse árulná el, mert

holnap

útja rejtve van – már valahol máshol

Sodoma és Gomorra, csak egy –

kell lennie a mostnak. A mostnak,

igazítás: Egy – van ki végtelen, és

ami aranylépcsőkről álmodik, és

nem a türelem az. Szivárvány csak

még fogalma sincs róla, mit hozhat

negyven nap után volt. Most, mikor

még álma, mikor ugyanúgy, mint

ugyanúgy, a felhők meguntak mosni,

most, legfőbb ideje, mégsem indult

a

el, mert volt – és van – még vér, ami

átfurakodták magukat a horizont és

nem folyt el. Ki. Le. Egyiptom után

az ég(?) szakálla között. Szivárvány,

ismét vérben fürdik a tekintély és a

de... „Te Saul! Nem félsz egyedül

gőg, kardélre hányva... „ezek a gaz

elindulni éjjel?” Pedig félhetne, ha

halfirkászok, mindenhova halakat

eretnekek volnának is áldozatai,

festenek és méghogy feltámadás.

azoknak is van istenük, és az az isten

Nincs

amelyik feltámasztja a halottat, nem

feltámadás.

Aki

egyszer

meghalt, az halott marad.”

nap

már nem fog. Vigyázz

utolsó

sugarai

már

fél tőle, hogy megölje az élőt. De ez
11

nem eretnek isten, ki úgy szerette e

Kézenfogva. Fel. Saulnak tériszonya

világot, hogy hagyta... ahogy van. Ez

van, de fel se mer nézni. Majd fog,

az Isten aranylétrán jön le érted.

csak feküdjön már le. Kemény ágy a

„Érted merre kell menned Saul?”...

föld, de álmai átszivárognak az

„Eltalálok egyedül is, ne félts te

alvóba, és lám... Saul kiáltását nem

engem!” Bizony, Bábel tornya se

volt mi visszhangozza. Csak elszállt.

épült fel.

Oldalra. Fénylő lajtorja ereszkedett

De az mellékes, mert most

alá az égből (földből ilyen nem

Saul tényleg elindult.

nőhet ki, csak égig érő fa), és

Eső után, mint mindig, porzik

angyalok sétáltak rajta. Kezd már

az út és legfőbb ideje, de a csillagok

Saul látni, de most néma. Mire

nem

világítanak.

Miért

nem

vélhetné a pelyhes szárnyú alakokat.

Saul

vak,

Most nincs, mikor ugyanúgy,

legalábbis azt nem látja, ami igazán

de legfőbb ideje volna, hogy Saul.

fontos. Jól csak a szívével lát az

Pálfordulás.

ember. Saul szíve nem látszik ki a

Saul? Rólad fogják elnevezni Pál.

rengeteg alvadt vértől, mely lelkén

Csak higgy, és mondd: A nevem...”

szárad. Azt nem mossa le eső. Olyan

Pál sokat váratott magára. A hangja

eső, ami azt lemoshatná egyszer

most a magasba szállt, és sokáig

esett, csorgott lefele a keresztfán, a

visszhangzott.

világítanak?

Mert

„Hallottál

már

róla

cseppek, mint fürge piros gyíkok. A
test lenn marad – még három napig –

TŐTŐS DOROTTYA

a lélek már vitte is magával a la tort.

12

SPIRITUL CRĂCIUNULUI
naşterea lui Iisus cel trimis
de Dumnezeu să mântuiască
oamenii de păcate, ură şi
invidie. Copiii şi tinerii sunt
aceia care merg din casă în
casă, înfruntă gerul, zăpada,
Veche de peste două milenii,

cântă cu veselie, chiar dacă au

răspândită pe tot globul, cea mai

năsucurile îngheţate, lăudând pe Cel

importantă sărbătoare a creştinilor

care s-a născut umil pentru întreaga

este aşteptată cu emoţii şi bucurie.

omenire. Despre naşterea Domnului
cu

Iisus Hristos s-a vestit încă din vechiul

puritatea zăpezii şi este o sărbătoare

Testament, la Isaia 7:14, unde se

emoţionantă mai ales pentru copii

spune: ,,De aceea Domnul Însuşi vă va

care aşteaptă sosirea lui Moş Crăciun,

da un semn: Iată, fecioara va rămîne

pentru a le aduce daruri. Dar cel mai

însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va

frumos dar care s-a dăruit vreodată

pune numele Emanuel (Dumnezeu este

este Domnul Iisus, născut într-o iesle

cu noi).”

Crăciunul

este

asociat

săracă, dar care a adus o bucurie şi

În această zi Sfântă de Crăciun,

lumină pentru toată lumea. Crăciunul

să

nu este o perioadă, nici un sezon, ci o

frumuseţea sufletului ce străluceşte în

stare de spirit. Adevăratul spirit al

fiecare dintre noi. Nu ne rămâne

Crăciunului înseamnă să prețuiești

decât

pacea și bunăvoința, să oferi, din

îmbrățișăm Crăciunul în splendoarea

plin, compasiune.

lui

păstrăm

să
spre

gândurile

fim
a

convinși
vesti

bune

și

şi

să

nașterea

Mântuitorului, mai curați și mai buni.

În seara de Crăciun sunt
emoţionante colindele care vestesc

IOAN AURELIAN ORTELECAN
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Karácsony
Számomra
legszebb

ünnep

a
a

karácsony

a

világon.

A

A legtöbb
ember karácsonykor
nem dolgozik, hanem

karácsony maga a hit, remény és a

otthon ünnepli a

szeretet ünnepe.

családjával ezt a szép

A karácsonyt azért gondolom a
legszebb

ünnepnek

mert

ünnepet. Az emberek

Jézus

karácsonykor szebnél szebb

születéséről szól. A gyerekeknek a

ajándékokkal lepik meg egymást.

karácsony az ajándékozást és a finom
karácsonyi

ebédet

jelenti.

Karácsonykor az iskolák is

A

szünetelnek, igy a gyerekek is gond

szülőknek viszont a családjukkal

nélkül ünnepelhetnek e szent és

töltött vacsorát jelenti és várakozást

ugyanakkor

az újév fele.

meghitt

ünnepen.

A

karácsony hitünk egyik legnagyobb

Én úgy gondolom, hogy a

ünnepe, mely gyönyörű élményekkel

karácsony akkor a legszebb ha fehér,

látja

vagyis ha hull a hó és ha együtt van

Azért irtam erről az ünnepről, mert

az egész család.

az év egyik legfőbb és legszebb

el

az

egész

családot.

ünnepe.
KERESZTES ANDRE SANDOR
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Mit jelent számunkra a karácsony?
Karácsony

az

év

legszebb

ebben

az

ünnepben.

legyzsúfoltabb ünnepe, s már az is

Számomra a békét, örömöt, ám

csoda,ha az embernek annyi "szabad

főként szeretetet jelent nekem Jézus

ideje" van, hogy süssön, főzzön,

születése.

rohanjon az ajándékokért, s azokat is

Tisztában

csak úgy innen onnan összekapkodja,
mert

az

amúgy

is

az

utolsó

a

karácsony jelentésével? A karácsony

száguldó

a szeretet ünnepe. Isten, ő maga a

életünkben, ezt is mint általában
mindent

vagyunk-e

szeretet,s ez abban nyilvánul meg,

pillanatra

hogy

hagyunk.

az

érettünk

Atya

Isten

egyszülött

feláldozta
fiát.

A

Erre a három napra készülnek a

magyarázatok ellenére a karácsony

családok a legnagyobb szeretettel.

igazi jelentése nem elég világos, van

Ilyenkor

valami,

mindenki

kedvesebb

ami

nem

engedi,

hogy

egymással, több idő jut a barátainkra,

megértsük ezt a fontos üzenetet,

családtagjainkra,

valami ami elvonja a figyelmet az

viselkedünk

velük.

figyelmesebben
Ilyenkor

egy

ünnep mélységének átéléséről.

kicsit lelassúl a világ.
szóról,

mást jelent, és igazából senki se fogja

mindenkinek más más dolog jut

fel, hogy Jézus értünk született meg e

eszébe. A gyerekeknek a sok ajándék

világra.

A

karácsony

A karácsony mindenki számára

jut leginkább eszébe a jeles napról, de

BEATA JOZSA

én már tudom, hogy az együttlét a
15

Retrospectiva lunii Decembrie

Ultima lună a anului este

perioada 20 noiembrie-6 decembrie.

poate cel mai aşteptat moment printre

Detaliile acestui proiect au constat în

sufletele liceene. A adus o schimbare

pregătirea, de către elevii doritori,

de atmosferă şi totodată o mulţime de

unor cadouri pentru copii defavorizaţi

activităţi extracuriculare care ne-au
făcut

să

simţim

din judeţul nostru. Cadouri, alcătuite

apropierea

dintr-o cutie de pantofi si diverse

sărbătorilor de iarnă.

obiecte donate de elevi reunite pentru

În cele ce umează aş dori să
prezint

munca

eforturilor
Şcolar

al

şi

rezultatele

membrilor

Consiliului

Elevilor

din

a aduce zâmbetul pe feţele unor copii.
Ajutoarele Moşului, dacă pot
să îi numesc aşa, au luat parte la un

cadrul

proiect

Colegiului Naţional „Silvania” din

Judeţean

luna a douăsprezecea a anului 2014.
să

împartă

bucurii

al

de

Elevilor

Consiliul
în

lunile

decembrie 2014 şi ianuarie 2015

Aceşti oameni cu suflet mare, au fost
dornici

organizat

intitulat „Călătoria unei cărţi” în

şi

care binevoitorii au donat cărţi pentru

momente de neuitat prin proiecte şi

redeschiderea unei biblioteci din

evenimente destinate elevilor şi nu

cadrul rural. La nivelul şcolii noastre

numai.

cartile au fost colectate de la elevi
Întâi

de

toate,

startul

prin intermediul şefilor de clasă şi

sezonului de iarnă i-a aparţinut

totodată,

proiectului „Shoebox” derulat in
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prin

intermediul

unui

concert caritabil organizat în şcoala

În cele din urmă, menbrii

noastră.
Deja

Consiliului au hotărât că cea mai
devenit

o

tradiţie

potrivită

a

cale

de

a

întâmpina

Colegiului, proiectul „ Un zâmbet de

Crăciunul este cu amuzament şi

Crăciun”

sărbătoarea

veselie. Acestia au organizat pentru

Naşterii Domnului prin oferirea de

elevii şcolii noastre o seară de desene

cadouri

animate pe tematica Crăciunului.

a

marcat

copiilor

din

cadrul

Acest eveniment a marcat finalizarea

Orfelinatului Cehu-Silvaniei.
Resursele

financiare

proiectelor şi activităţilor destinate

au

perioadei sărbătorilor de iarnă, fiind o

prevenit din donaţiile elevilor, anul

dovadă a realizărilor si a succeselor

acesta fiind atinsă o sumă mult mai

aduse de sfîrşitul anului precedent.

mare, faţă de anii precedenţi.

DARIUS ȚURCAȘ
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ALEGERI LA
COLEGIUL NAȚIONAL
“SILVANIA
Secretar. Reprezentanţii sunt aleşi
prin vot secret şi liber de către toţi
elevii unităţii de învăţământ. În
Unul

dintre

principalele

funcţie de numărul de elevi din

obiective pe care şi le propune

unitatea de invatamant, pot fi aleşi

Consiliul Naţional al Elevilor în

unul, doi sau trei Vicepreşedinti

acest nou an şcolar este organizarea

(până

şi desfăşurarea alegerilor în fiecare

Vicepreşedinte, între 500 şi 800

liceu din cele 42 de judeţe, conform

elevi - 2 Vicepreşedinţi, peste 800

Regulamentului de Organizare şi

elevi - 3 Vicepreşedinţi). Dacă nu

Funcţionare aprobat prin Ordinul

există

Ministrului

Cercetării,

Vicepreşedintele/ţii şi secretar/ii vor

Tineretului şi Sportului nr. 4247 din

fi aleşi ca urmare a obţinerii

data de 21.06.2010, publicat in

locurilor doi/trei/patru/cinci/ş.a.m.d

Monitorul Oficial.

la alegeri. Directorii de departamente

Educaţiei,

la

500

elevi

candidaţi

-

un

suficienţi,

Se aleg reprezentanţii claselor

vor fi aleşi prin vot de catre membrii

din unitatea de învăţământ (liderii

Consiliului Scolar al Elevilor , dupa

claselor). Aceştia vor deveni membri

terminarea alegerilor.

cu drept de vot în Consiliul Şcolar al

Elevii din an terminal (cei din

Elevilor al respectivei instituţii de

clasele a XII-a) nu pot candida

învăţământ.

pentru functiile BEX din CŞE/CJE
(Preşedinte,

Fiecare elev din Consiliul

Vicepreşedinte

şi

Şcolar al Elevilor are dreptul de a

Secretar), dar pot deţine funcţii în

candida pentru una dintre funcţiile

cadrul

de Preşedinte, Vicepreşedinte sau

Președinții aleși în Consiliile Școlare
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celor

5

departamente.

ale Elevilor vor deveni membri cu

preşedinte, Andra Riza

drept de vot in Consiliul Judetean al

Oana cea de vicepreşedinti, iar Lung

Elevilor.

Georgiana cea de secretar.

Aceasta

etapa

presupune

La

si Talpoș

Colegiul

National

organizarea unei sedinte cu caracter

“Silvania” s-au organizat alegeri

de Adunare Generala a Consiliului

pentru

Judetean

noii

vicepresedinte si secretar. Conform

presedinti de CSE alesi si votarea

Regulamentului Consiliului Elevilor,

presedintelui, a vicepresedintilor, a

parte a regulamentului de ordine

secretarului si a celor patru directori

interioară, preşedintele este ales prin

de departamente.

vot secret, de elevii liceului.

al

Elevilor

cu

funcţia

de

preşedinte,

catre

Denisa Ligia Matei a câştigat

a

cu 363 voturi, iar pentru funcţia de

reprezentantilor alesi in C.S.E-uri si

vicepreşedinte au fost alese Riza

C.J.E.-uri. Acesta este termenul in

Andrada, acumulând 198 de voturi,

care Inspectoratul Scolar Judetean

si Talpoș Oana, cu 124 de voturi.

Comunicarea
responsabilul

trebuie

sa

M.E.N.

se

incadreze

pentru

Au fost trei candidaţi pentru

alegerea tuturor presedintilor de

funcţia de secretar: Georgiana Lung

CSE, respectiv a noului Birou

(173 de voturi), Mărcuş Diana (72 de

Executiv al CJE Bacau.
Miercuri, 29 Octombrie, a fost

voturi)

si Alexandra Oros (105

voturi).

Elevii s-au implicat cu

zi de alegeri pentru elevii de la

multă seriozitate în această acţiune,

Colegiul National “Silvania” Zalau:

fiind un exerciţiu democratic ce

şi-au desemnat conducerea forului

întăreşte ideea de implicare la nivel

reprezentativ la nivelul unităţii de

extracurricular şi îi pregăteşte să

învăţământ. În urma voturilor, Matei

devină responsabili.

Denisa

Ligia

preia

funcţia

de
PATRICIA SABĂDÂȘIU
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MOARTEA TRANSPUSA ÎN IMAGINEA
IDEALULUI FEMININ (MIRCEA ELIADE)

extrem

DATE DESPRE AUTOR

profesor

la

Chicago.

Filozof

filozof

Universitatea
şi

sale intime şi manuscrisele inedite.

şi

Mircea Eliade avea o serioasă

din

istoric

bine

volume, fără a lua în calcul jurnalele

Chicago), a fost istoric al religiilor,
ficţiune,

foarte

Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de

1907, Bucuresti – d. 22 aprilie 1986,

de

variată,

documentate. Opera completă a lui

Mircea Eliade (n. 13 martie

scriitor

de

al

formaţie

filozofică

încă

din

religiilor, Eliade a fost profesor la

România. După o pubertate dificilă

Uiversitatea din Chicago din 1957,

de intens studiu solitar, începând din

titular al catedrei de istoria religiilor

1925, adolescentul este aproape

Sewel

unanim

L.

Avery

din

1962,

recunoscut

ca

,,şef

al

narturalizat cetăţean american din

generaţiei” sale. Încă de la vârsta de

1966,

14 ani, începuse să scrie articole de

onorat

Distinguished

cu
Service

titlul

de

entomologie,

Professor.

care

trădează

o

Autor a 30 de volume ştiinţifice,

surprinzătoare imaginaţie, ceva mai

opere literare şi eseuri filozofice

târziu, primele romane.

traduse în 18 limbi şi a circa 1200 de

Gaudeamus, terminat în 1928, partea

articole şi recenzii cu o tematică

a doua din Romanul adolescentului
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Romanul

miop,

cuprinde

autobiografice

informaţii

interesante

provocat acestuia neplăceri. În 1929,
îşi ia licenţa cu o teză despre

despre

prima întânire cu viitorul lui profesor

filozofia

de logică şi metafizică, nae Ionescu,

Renaşterii.

care avea să aibă o influenţă decisivă

italiană

în

timpul

DOMNIȘOARA CHRISTINA

asupra carierei sale. Recunoscând
talentul şi cunoştinţele lui Eliade,

Domnişoara Christina este un

Nae Ionescu i–a dat o slujbă în

roman fantastic şi erotic apărut în

redacţia ziarului Cuvântul. Deşi

anul 1936. În nuvela lui Mircea

părerile posterităţii sunt împărţite,

Eliade, cea care încearcă atingerea

Nae Ionescu a avut meritul de

absolutului este femeia, domnişoare

necontestat de a fi sprjinit tinere

Christina, care, de pe celălalt ţărm,

talente

încearcă avenura destinului cu Egor,

ca

Eliade

sau

Mihail

reprezentând

Sebastian.
Dorind

să–şi

intelectual

dincolo

cultura

franceză,

pe

asupra lui Egor, aventura eşuează.

atunci

La conacul familiei Moscu, din
Câmpia Dunării, se întâmplă lucruri

limba italiană şi cu ocazia unor

extraordinare, cum ar fi: pieirea

călătorii în Italia îi cunoaşte personal

peste noapte a vitelor slăbite, a

pe Giovanni Papini şi pe Vittorio

servitorilor; Simina, fata cea mică, se

Macchioro, care avea publicaţii în
istoriei

religiilor.

comportă ca o vrăjitoare, Sanda, fata

O

cea mare şi doamna Moscu au stări

indscreţie a tânărului Eliade, care
publică

un

interviu

Macchioro,

luat

menţionând

ciudate; oaspeţii care sosesc la

lui

conac: pictorul Egor Paraschievici şi

unele

arheologul Nazarie (simboluri ale

remarci amare ale acestuia asupra
regimului

lui

Mussolini,

al

exercita influenţa malefică, nefastă

de

dominantă în România, Eliade învaţă

domeniul

vieţii,

muritorilor. Pe punctul de a–şi

lărgească

orizonul

tărâmul

imaginarului şi raţiunii) simt o

i+au

atmosferă apăsătoare. Sanda, fiica
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mare a doamnei Moscu, studentă la

pictat de celebrul Mirea, Simona

Bucureşti, este îndrăgostită de Egor,

accentuând

drept pentru care îl şi invitase la

apăsătoare, prin ceea ce spune ,,Dar

conacul mamei sale vaduvă.

lui tanti Christina i–ar place să mai

domnişoara

atmosfera

fie o dată pictată”. Pictorul Egor

Conacul era însă bântuit de o
strigoaică,

parcă

cade

Christina,

pradă

pasiunii

erotice

a

domnişoarei. Christina apărându–i

sora doamnei Moscu, omorâtă în

din nou în vis, somnul devine un

timpul răscoalei din 1907. După

coşmar şi sin toţi cei care îi apar în

cină, Egor şi Nazarie, în timp ce stau

vis, Christina domina. Însetată de

de vorbă în camera lui Egor, simt

iubire,

prezenţa unui strigoi ce umbla fără a

capătă

înfăţişarea

unui

zburător, dar feminin, care, ca şi

fi văzut. Într–un moment de mare

strigoiul, apare noapteea. Aşadar,

groază care–i încerca pe cei doi,

apărând

sorbirea din paharele de coniac,

în

odaia

lui

Egor,

recunoscând fiecare obiect, într–o

pentru că nu era uşor, se simţi cum
cineva se apropie de tine şi
se pregăteşte sp te asculte,
cineva pe care nu–l vezi,
dar a cărui prezenţă o
simţi în bătaia sângelui şi
o recunoşti în sclipirea
ochilor

Siminei,

care

deţinea o forţă specială –
insistă ca Egor să fie lăsat

lumină ciudată care nu era nici de zi,

singur. Aşa a avut loc a doua

nici lumină de lampă, Christina se

întâlnire a celor doi, de data aceasta

manifesta nu ca nemuritoare şi rece,

în camera Christinei, camera în care

ci însetată de aventură, de dragoste

există un splendid tablou al acesteia,

,,De când te–aştept, (şopti din nou
22

domnişoara

Christina),

de

când

de liniştit alături de o moartă’’. Dar

aştept un bărbat ca tine, un bărbat

continuă cu faptul că ,,e bine că toate

frumos şi tânăr”. Apropiindu–se de

lucrurile acestea se întâmplă în vis ”.

Egor, acesta simte un insuportabil

prin detaliile oferite se completează

parfum de violete si încearcă să dea

portretul Christinei, dar și cel al lui

un pas înapoi, dar Christina îl apucă

Egor “Îşi scoase alene o mănuşă şi o

de braţ, reţinându–l; îi spune: ,,Nu

azvârli peste capul lui Egor, pe

fugi de mine, Egor”, iar scriitorul

măsuţa de alături. Mirosea acum mai

încearcă să sublinieze faptul că ,,nu-i

puternic a violete. ,,Ce gust prost, să

era teamă că stă de vorbă cu o

te parfumezi într-un asemenea hal..."

moartă, ci îl stânjenea apropierea ei

Simţi

caldă, parfumul prea puternic de

mângâindu-1 pe obraz. Tot sângele i

violete, răsuflarea atât de feminină”.

se scurse din vine; căci senzaţia

glasul

dovedindu–se a fi un mare creator de

stinse

în

gâtlej.

nimic. Ţie nu-ţi voi face nimic. Pe
tine te voi iubi, numai...”. Parfumul

(…) ce frumos eşti când zâmbeşti.”

de violete, mănușa aruncată, rostirea

Christina se apropie de pat, îl

versurilor

priveşte lung pe Egor, părând că se

eminescian,

lupta cu sine, că încearcă să-şi
pornire

se

atunci Christina. Nu-ţi voi face

de

Christina: ,,Ce frumos eşti, ce palid

o

i

- Nu te speria, dragostea mea, şopti

atmosferă şi un subtil psiholog. Iată

stăpânească

era

teroare, dar nu mai găsi nici o forţă,

gestică, imagini olfactive, scriitorul

surprins

caldă

îngrozitoare. Egor voi să strige de

celor două personaje: prin vorbire,

Egor

mână

căldură nefirească, inumană

realizează o splendidă caracterizare a

lui

o

acelei mâini calde şi totuşi de o

Prin dialogul celor doi, se

portretul

deodată

din
poetul

Luceafărul
favorit

al

Christinei, sunt dovezi ale planului

oarbă,

concret, plan care, de fapt, generează

puternică. Îşi muşca buzele, iar

fantasticul, dând senzația existenței

,,Egor începea să se mire că stă atât

personajului din vis. Versurile sunt
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rostite melodios, mai ritmat, întârind

in rana Christinei, Egor isi confirma

ideea iubirii unui muritor ,,Mă dor

ideea ca partenera sa este moarta si

de crudul tău amor/ A pieptului meu

ruptura definitiva se produce, nu

coarde/ Și ochii mari și grei mă dor, /

inainte,

Privirea ta mă arde’’.

Christina sa rosteasca un soi de

Vei pieri de dorul meu si vei muri

înfometată.

tnar, ducnd in mormnt suvita asta de

Totuși, în ochii ei sticloși se adună

par Trezindu-se din halucinatie, Egor

câteodată o umbră de infinită tristețe.

rastoarna lampa, producnd un mare

Avertizându-l să nu-i fie teamă de

incendiu la conac. El rupe portretul

ea, Christina rostește și mai obsesiv:

Christinei pictat de Mirea. In pivnita

“Cu tine mă voi purta altfel, altfel...
Sângele

tău

scump,

mi-e

o gaseste pe Simina lipsita de vlaga,

prea

culcata pe pamntul

dragul

pe

meu... De aici,
din

domnisoarea

intreaga, Egor, fara sa ma gasesti!

uneori cu multă melancolie în glas. Îl
nesățioasă,

ca

blestem: Ma vei cauta o viata

Christina vorbea încet, rar,
privea

insa,

care

rascolit cu

lumea

unghiile

mea, eu voi
veni

si,

în

potrivit

fiecare
noapte

traditiei,

la

populare,

tine; la început,

infige un fier de

în somn, Egor, şi pe
urmă

l-a

în

braţele

plug

tale,

trupul

Christinei, sub obsesia unui glas

dragostea mea... Să nu-ţi fie teamă,
Egor, să crezi în mine...”.

in

care-l striga: Egor! Egor! Intoarse

Refuznd

ochii. Nu era nimeni. Ramase singur,

iubirea, Egor iese din transa. Dupa

pentru totdeauna singur. Niciodata

ce descopera sngele care clocoteste

nu o va mai intlni, niciodata nu-l va
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mai tulbura parfumul ei de violete, si

tipărită în 1967 în România în

gura insngerata nu-i va mai sorbi

revista Secolul XX, apoi inclusă în

rasuflarea Christina se defineste din

volumul La

perspectiva

povestiri în 1969.

unei

rafinament,

distinctii,

melancolie,

privire

domiciliul elevilor, se întoarce cu

oarecare ambiguitate intre vampiric

tramvaiul de la o elevă, într-o zi

si erotic. Celalalt erou, Egor, traieste
tragica,

alte

de pian care dă ore particulare la

admiratie, iubire, tandrete, dar si o

experienta

şi

Domnul Gavrilescu, profesor

sticloasa, mna calda, tristete in ochi,

o

ţigănci

caniculară. În tramvai se discută, cu

dramatica,

fereală şi cu indignare, („E o

pentru ca tragismul are doua surse:

ruşine”...

depasirea limitelor spre absolut si

somptuoasă

pedepsirea eroului ca in cazul lui

)

despre
a

locuinţa

ţigăncilor

din

apropierea traseului tramvaiului, şi

Dionis, si nedepasirea acestor limite,

despre ţigănci. Dându-şi seama că

care te fac sa nu mai fii om.

şi-a uitat servieta cu partituri la

Eliade a pornit de la o tema

locuinţa elevei, la „m-me Voitinovici,

folclorica: existenta strigoilor, care

mătuşa Otiliei”, Gavrilescu coboară

terorizeaza pe cei vii cu prezenta lor,

din tramvai pentru a se întoarce şi a

le

recupera obiectul.

stoarce

vlaga,

modificndu-le

planul realitatii, inlocuit cu al unei

Mergând pe trotuar, toropit de

fictiuni de o forta halucinanta.

caniculă, soseşte tramvaiul de care

Blestemul se poate inlatura, printr-o

avea nevoie, dar domnul Gavrilescu

practica de magie, bunaoara infignd

renunţă să urce în el – „Se opri şi-l

un cutit in inima mortului, spre a

salută lung cu pălăria. «Prea târziu!

ucide fantoma.

– exclamă. Prea târziu!... »”. Trece
pe sub umbra nucilor din grădina

LA ȚIGĂNCI

ţigăncilor, este plăcut impresionat de

Nuvela La ţigănci a fost scrisă

răcoare şi când „o fată tânără,

şi publicată la Paris în iunie 1959,
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frumoasă şi foarte oacheşă, cu salbă

margini nu le putea vedea, căci

şi cercei mari de aur”, iese pe poarta

perdelele

grădinii şi îl cheamă „la ţigănci”,

semiîntuneric

acceptă.

confundau cu pereţii”.

Este condus de fată într-„o

erau

trase

şi

paravanele

în
se

Deşi nici o perdea nu se

căsuţă veche, pe care anevoie ar fi

mişcase,

odaia

„începu

putut-o bănui acolo, ascunsă între

lumineze într-un chip misterios” de

tufe mari de liliac şi boz”. Întrebat

strălucirea zilei de vară, se simte „un

de o bătrână ţigancă ce doreşte, şi

parfum sfios şi exotic”, iar în faţa lui

pus să aleagă trei femei de neamuri

Gavrilescu apar trei tinere fete.

diferite, la sugestia bătrânei optează

Anume, „o ţigancă, o grecoaică, o

pentru „o ţigancă, o grecoaică, o

ovreică”,

ovreică”, pentru care plăteşte trei

Acestora le face o mărturisire „la 20

sute de lei („trei lecţii de pian!

de ani eu am cunoscut, m-am

exclamă el”). Apoi, la cererea

îndrăgostit

spune

şi

una

am

să

din

se

ele.

iubit

pe

Hildegard!”. Ele îi cer să
ghicească, dintre cele trei,
care

este

ţiganca.

Dar

Gavrilescu, spune autorul,
„fireşte, le ghicise de cum
dăduse cu ochii de ele. Cea
care făcuse un pas spre el,
pe

de-a-ntregul

goală,

foarte neagră, cu părul şi
bătrânei ţigănci adresată celei tinere,

ochii

este dus „la bordei”, unde ajunge

negri,

era

fără

îndoială

ţigancă. A doua, şi ea goală, dar

trecând de casa cea luxoasă care se

acoperită de un voal verde pal, avea

zărea din stradă, printre nuci. Acolo

un trup nefiresc de alb şi strălucitor

intră „într-o încăpere ale cărei
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ca sideful, iar în picioare purta

trecut”. Dacă ar fi ghicit care este

papuci aurii. Asta nu putea fi decât

ţiganca, îi

grecoaica. A treia, fără îndoială era

Gavrilescu, „Ţi-am fi cântat şi ţi-am

ovreica: avea o fustă lungă de

fi dănţuit şi te-am fi plimbat prin

catifea vişinie, care-i strângea trupul

toate odăile. Ar fi fost foarte

până la mijloc, lăsându-i pieptul şi

frumos”.

umerii goi, iar părul bogat, roşu

spune grecoaica lui

Profesorul se aşează la un pian

aprins, era adunat şi împletit savant

şi începe să cânte – „Nu se mai

în creştetul capului”.

gândea la nimic, furat de melodiile

Gavrilescu însă nu ghiceşte:

noi, necunoscute pe care le asculta

fata tuciurie era grecoaica, cea cu

parcă pentru întâia oară, deşi îi

pielea albă evreica, iar cea cu părul

veneau una după alta în minte, ca şi

roşu ţiganca. Gavrilescu aude de la

cum şi le-ar fi amintit după foarte

fata cu pielea tuciurie că ea este

multă vreme”.

grecoaică şi nu ţigancă, cum spusese

Dându-şi seama de faptul că

el, ceea ce lui îi declanşează amintiri

fetele nu mai sunt lângă el, începe să

despre dorinţa de a călători în

le caute. Trece după un paravan, de

Grecia, de pe când era îndrăgostit de

unde

Hildegard. Jocul continuă, dar nici la

începe

alcătuită,

a doua încercare Gavrilescu nu

cu

„o

odaie

tavanul

curios

scund

şi

neregulat, cu pereţii uşor ondulaţi

ghiceşte, socotind că „fata acoperită

dispărând

cu voalul verde-pal” este ţiganca, de

şi

reapărând

din

întuneric”.

fapt aceasta fiind evreica. În urma
noii erori, evreica presupune, cu

Simte o căldură puternică şi se

regret, că incapacitatea de a ghici se

reîntoarce, pentru a cânta din nou la

datoreşte faptului că

Gavrilescu

pian, dar găseşte în cale un paravan

„Şi-a adus din nou aminte de ceva, şi

despre care nu ştia să fi fost acolo

s-a

pierdut,

s-a

rătăcit

înainte. Merge în lungul paravanului,

în

căldura creşte şi dă de un perete
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răcoros, de care se lipeşte. Simte că

Dar sunând la apartamentul de

îi sunt smulşi pantalonii-şalvari, cu

la numărul 18, etajul I, i se spune, de

care se trezise îmbrăcat la un

către femeia ce i-a deschis, că acolo

moment dat fără să ştie cum, după ce

nu locuieşte doamna Voitinovici, şi

şi-a pierdut lângă zid şi tunica

nici Otilia, nepoata ei, fata căreia îi

primită odată cu şalvarii, rămânând

dădea ore de pian. Un tânăr, ce

astfel „gol, mai slab decât se ştia, cu

dădea să intre în apartament, îl

oasele ieşindu-i prin piele, şi totuşi

informează că acolo sta el şi familia

cu pântecul umflat şi căzut, aşa cum

sa, Georgescu, de patru ani. De la

nu se mai văzuse vreodată”.

nişte

vecini

află

că

doamna

Voitinovici se mutase de acolo de

Ajunge lângă o draperie, de

opt ani.

care trage ca să se acopere cu ea, dar
„Începu să simtă că draperia îl

În

tramvai,

îndreptându-se

trage, cu o putere crescândă, spre

spre domiciliul său, i se spune că

ea, astfel că puţine clipe în urmă se

banii, pe care îi avea, s-au schimbat

trezi lipit de perete şi deşi încercă să

de un an şi nu mai sunt buni, iar

se desprindă lăsând draperia din

preţul biletului de tramvai crescuse

mâini, nu reuşi, şi foarte curând se

şi el de trei sau patru ani.

simţi înfăşurat, strâns din toate

Ajuns acasă, cheia nu se

părţile, ca şi cum ar fi fost legat şi

potriveşte iar un vecin, deranjat de

împins într-un sac”.

bătăile puternice în uşă, îi spune că

Gavrilescu se trezeşte lângă

domnul Stănescu, ce locuia acolo,

bătrâna care îl primise, aude afară

este plecat la băi.

„huruitul metalic al tramvaiului”,

De

iese din clădire şi din curte şi

la

cârciumarul

din

apropiere află că domnul Gavrilescu

porneşte spre strada Preoteselor, spre

a dispărut, nu se ştie unde, în urmă

a-şi recupera servieta cu partituri.

cu doisprezece ani, iar soţia sa, Elsa,
a plecat în Germania, la rudele ei.
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casa

desfăşurare epică şi întâmplări ieşite

ţigăncilor, plăteşte o sută de lei

din comun şi un Eliade 2- atras de

bătrânei şi o cere pe nemţoaica pe

povestirea ce se naşte din viaţa

care o refuzase la prima vizită. Este

cotidiană. Prozele sale vor contopi

trimis în clădirea luxoasă ce se zărea

ambele

din stradă, unde găseşte, în salon,

plăsmuirii unor nuvele şi romane

„umbra unei femei tinere”, în care o

remarcabile.

Gavrilescu

revine

la

recunoaşte pe Hildegard, aceasta îi

ca

lut

necesar

Folclorul românesc preia şi

spune că îl aştepta de mult timp şi îl

păstrează elemente de ritual din

invită să meargă cu ea.

mentalitatea arhaică, iar vraja iubirii,

Ies din grădină „fără să mai

din care

deschidă poarta”. Fata îl trage uşor

Mircea Eliade s-a inspirat cu

în trăsura condusă de un birjar, fost

certitudine, este superstiţia legată de

dricar, cu care el venise şi, la

Iele, Vântoase, Frumoase, Zâne,

remarca lui Gavrilescu, „se întâmplă

acele

ceva cu mine. Dacă nu te-aş fi auzit

duhuri

malefice,

variante

feminine ale strigoiului, care în

vorbind cu birjarul, aş crede că

număr de 3 sau 7, înveşmântate în

visez…”, ea răspunde: „Aşa începe.

alb şi cu părul despletit, cutreieră

Ca într-un vis...”.

noaptea şi dansează pe la răscruci,

MOARTEA TRANSPUSĂ ÎN

iar locul unde ele petrec rămâne

IMAGINEA IDEALULUI

uscat încât nici iarba nu mai creşte.

FEMININ

Aceste fete frumoase îi ademenesc

Structura

pe tinerii trecători (asemenea fetelor

discursului

de La ţigănci), care, dacă le surprind

narativ este în mod evident cea

dansul,

a basmului, dar dacă ne uităm puţin
la

specii,

povestitorul

popular,

îndrăcită,

putem

fantastice,

cu

atraşi

într-o

horă

un

vârtej

nocturn

al

simţurilor cu conotaţii erotice, din

delimita un Eliade 1- atras de
basmele

sunt

care nu mai pot scăpa până la ziuă.

larga
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Acest joc ritualico-mitic îi poartă

Personajele

într-o altă dimensiune: alt timpeternitatea,

spaţiu-lumea

alt

masculine

din

proza lui Mircea Eliade sunt atrase

de

aparent inexplicabil de aceste femei

„dincolo”. Reîntoarcerea în realitate

depozitare

este

„pocit”,

ancestrale necunoscute bărbatului,

„ologit” sau „ciuntit”, care este

moştenite printr-o tradiţie ritualică-

perceput de ceilalţi ca „apucat de

orală, doar pe linie feminină. Aceste

Iele” va fi definitiv marcat fizic, dar

femei au un corespondent mitic.

şi

dramatică,

psihic

tânărul

de

ezoterică petrecută.

experienţa
El

este

două opere total diferite. Un simplu
cititor ar zice că sunt create cu

decât tot un ritual, de această dată de

mentalități diferite, moduri total

„exorcizare” a răului, efectuat de

contradictorii din punctul de vedere

indivizi avizaţi, cum ar fi „căluşarii”
lor

sau

experienţe

țigănci surpind, la prima vedere,

lume şi singurul „leac” nu poate fi

jocul

unor

Domnișoara Christina si La

iremediabil pierdut pentru această

prin

ale

al structurii, dar dacă e să le

intervenţia

comparăm în adevăratul sens al

preotului. La fel se întâmplă cu

cuvântului, ele se aseamănă mai

personajele eliadeşti, care au avut

mult decât ne putem imagina.

parte de o asemenea experienţă. Ele

Așadar,

nu se mai pot „acorda” realului,

ceea

ce

aduce

devenind neînţelese de cei din jur

literatura fantastică a lui Eliade sunt

sau

„dincolo”

universurile care trăiesc paralel cu

Domnişoara

cel pământean (Christina-Egor, casa

Christina îl atrage în mod ritualico-

țigăncilor-Gavrilescu). Sunt ceea ce

folcloric pe personajul masculin

scriitorul numește adevăratul real,

printr-o „vrajă” ce ţine mai mult de

adică lumea spiritelor și a îngerilor

puterile demonice, necunoscute şi

din cerul planetei noastre (ca și cea

necontrolabile.

din restul Cosmosului), iar aici mai

vor

pentrutotdeauna.

pleca

intervine o adevărată teorie. Este
30

important să se rețină că fantasticul

timpul răscoalei țărănești în 1907, iar

eliadin nu are dnimic de-a face cu

Hildegard a murit după despărțirea

cel al basmelor și al legendelor. În

de Gavrilescu.

afară

de

universurile

paralele,

Necunoscutul

noțiunea de lume spirituală mai are
în

conținutul

ei

îl

atrage

obsesiv, îl ispiteşte şi rătăcirea prin

activitatea

labirintul bordeiului simbolizează

psihomentală a fiecărui individ în

rătăcirile sale prin viaţă, în existenţa

parte. Noțiunea de lume spirituală

sa comună chiar obscură şi mediocră

este des folosită de Eliade, ca să ne

de anonim profesor de muzică.

ajute la descifrarea nuvelelor sale,
Ritualul, văzut ca o succesiune

atât a teoriei poetice, cât și a
cunoașterii

absolute,

adică

de acte, cu valoare de eveniment,

a

organizate într-un scenariu bine

adevărurilor cerești.

definit se regăseşte în prozele lui

Egor și Gavrilescu, personaje

Eliade, care sunt construite pe

a acestor nuvele, ajung să fie

străvechi

transpuși în prezența femininului, ce
vieții.

Christina

de

iniţiere.

Personajele sunt inițiate foarte ușor

îi face să-și formeze o altă viziune
asupra

ritualuri

în ritualurile morții, la fel se

este

întâmplă

caracterizată ca fiind întruchiparea

și

cu

Gavrilescu:

călătorește inițial cu tramvaiul, mai

celor patru personaje feminine care

apoi „călătoreşte singur” până la

participă la acțiunea nuvelei –

bordei (spaţiu al iniţierii-coborârea

Sanda, doamna Moscu, Simina și

pe alt tărâm) unde va sta izolat o

doica. Hildegard simbolizează o

vreme de lume, vreme care se

iubire spirituală, pe care Gavrilescu

măsoară altfel aici-câteva ore, în

o transpune într-o iubire fizică

timp ce pe pământ trec anii. Aici este

actuală, Elsa. Cele două personaje

supus unor reguli precise-restricţii şi

reprezintă idealul feminin, pierdut în

probe de dificultate fizică (îi este

tinerețe. Christina a fost omorâtă în

sete, transpiră, ameţeşte) şi probe de
31

dificultate morală şi intelectuală.

istorie care face cercetări arheologice

Etapele şi elementele legate de

în zonă. Cele trei o venerează pe

iniţiere se potrivesc în totalitate

domnişoara Christina, sora mai mare

neofitului eliadesc: în acest spaţiu el

a doamnei Moscu, ucisă în urma cu

este supus unor reguli precise şi

30 de ani în împrejurări neclare în

trecerea acestor probe va avea

timpul

semnificaţia

transformări

Curând după ce Egor vede tabloul

esenţiale ale statutului său individual

domnişoarei Christina, el se simte

şi social: moartea ritualică-iniţiatică

atras de ea într-un fel inexplicabil.

şi naşterea din nou va fi pentru

Domnişoara Christina îi apare lui

Gavrilescu un ritual dublu alegoric

Egor în vis, dar nu numai. Ea este

moarte-nuntă. Gavrilescu nu poate

trezită misterios la viaţa prin ritualuri

trece toate probele: cea a somnului, a

ciudate de doamna Moscu şi Simina.

jocului, a ghicitului, de aceea el nu

Domnişoara

se va mai întoarce în colectivitate ca

îndrăgosteşte de Egor, în schimb

iniţiat, ci va pleca în moarte, singura

Sanda devine din ce în ce mai

alternativă de a mai fi cu Hildegard.

bolnavă, iar boala ei pare să fie în

Scenariul

directă

unor

străvechi

ritualic

este

schimbat, iar finalul este unul fericit.

despre

încercare

legătură

cu

se

întruparea

domnişoara

Christina.

Cercetând spusele sătenilor el crede

unul mai dificil, în care Eliade își
la

Christina

Cristinei. Nazarie are teoria lui

În cazul lui Egor, ritualul va fi
pune

răscoalelor de la 1907.

ca ea este un strigoi care bântuie

personajele.

locul.

Tânărul pictor Egor Pașchievici
soseşte împreună cu Sanda, iubita

Pentru a o salva pe Sanda a cărei

lui, la conacul ei de la moşie. Aici o

stare

cunoaşte pe doamna Moscu, mama

hotărăşte să o înfrunte pe Christina.

ei, si pe Simina, sora mai mică,

devine

critică,

Egor

se

Aceasta evidentă împărțire în

precum şi pe Nazarie, un profesor de

două planuri ireconciliabile, Ființa32

Neființa, Viața-Moartea, îi vizează

proiectat în mitic, fiind condus în

mai ales pe cei doi protagoniști, Egor

moarte

și Christina, care se pare că nu au

Moartea

nicio șanșă în a forma un cuplu,

echivalează cu împlinirea destinului

dragostea lor hrănindu-se din iluzie.

până

Egor ar aparține astfel vieții umane,

Hildegard.

planului real, regimului diurn, stării

trebuie înţeleasă ca o ultimă şansă

de veghe și, având în vedere

dată unui ins rezistent la iniţiere,

perspectivele critice menționate, s-ar

care a ratat toate oportunităţile, dar

afla în conflict cu Christina, cea care

care acum compesează, prin iubire şi

regentează moartea, planul fantastic,

prin recuperarea memoriei, tot şirul

noaptea, iubirea și visul. Numai că

de

moartea Christinei nu e moarte,

profundă,

nonexistență și astfel ea poate să se

nuvelei este că de la viaţă la moarte

insinueze în lumea lui Egor, fiind

trecerea este imperceptibilă şi că, de

percepută cu simțuri pământene,

fapt, omul trăieşte concomitent sau

olfactiv, vizual ori auditiv.

succesiv în două universuri. Din

prin

recuperarea

simbolică

atunci

eşecuri

ratat

din

final

alături

Împlinirea

de

destinului

anterioare.
formulată

iubirii.

în

Sugestia
finalul

amândouă i se fac semne, în
timpul

amândouă este supus la probe, tot ce

istoric şi timpul mitic se întâlnesc în

trebuie să facă este să le descopere,

final. Hildegard aparţine celui dintâi,

acestea fiind ascunse în planul

ea vine din trecut şi aduce cu sine

profan al existenţei.

Timpul

memoriei,

acest trecut deoarece e la fel de

FLORINA FECHETE

tânără. Gavrilescu nu înţelege însă
adevărata

semnificaţie

a

întâmplărilor prin care a trecut, nu
descoperă timpul mitic deoarece este
ancorat

în

cel

istoric,

real.

Gavrilescu este salvat de real şi
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