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Prima zi de școală
Un vânt domol și o alarmă
grăbită

mă

găsesc

încă

buimăcită de primele ore ale
dimineții.

Gânduri,

trecut atât de repede prin fața
ochilor noștri.
Un fluturaș colorat se așază

speranțe,

timid pe umărul meu, îmi

idei și dorințe bat la poarta

zâmbește o clipă și își urmează

viselor mele. Mă trezesc alene

calea mai departe, dansând

din pat și cu emoțiile în frâu,

printre razele speranței născute

mă pregătesc pentru noul an

din adâncul sufletului meu. Cu

școlar.

aripi la picioare, caut glasul ce

Încurajările

părinților

îmi dau avânt, dar porțile

sădește

maiestuoase ale noii etape a

suflete... ploaia de primăvară în

vieții mele fac să mă simt

miez de toamnă. În dimineți

asemeni unei mici rândunele

purpurii

gata

să-și ia zborul, asemeni

clocotitoare, apuc calea aerului,

unui cocon ce așteaptă cu

pășesc pe covorul de raze al

brațele deschise, mă întâmpină

lumii cu decoruri și costume

cu zâmbetul pe buze, vrând

vrăjite, mă refugiez în spațiul

parcă

cu

propriilor fantezii... Emoții și

privirile, să afle până și cel mai

frenezii mă așteaptă la fiecare

mic detaliu din vacanța care a

pas...

să

mă

descoase

vise

Sunt

și

înflorește

sau

cal

amurguri

și

călăreț

deopotrivă, sunt tot ceea ce sunt

și nu pot să fiu, Frumosul

că aventura e abia la început.

învelit într-un negru de fum, o

Mugurele luminii stă gata să

pajiște în floare... sau doar

plesnească... De acum privesc

scrum.

lumea cu alți ochi, sunt viitor

Fără teamă de a coborî
năstrușnicul

cer

grăbit

licean, viitor strateg al planului

al

,,Vreau să devin...”.

cântecului ce freamătă în bătaia
vântului, urc, urc mereu treptele
feeriei copiate și plutesc așadar

XONIA PURCĂRAȘ

în voia răbufnelii gata-gata să
mă zboare în văzduh..., pentru

*
*

*

De pe ramurile copacilor

rujul ei, a împachetat și mirosul

care se întindeau spre cer,

mării, plimbările prin parc,

încercând să prindă o rază de

momentele de libertate deplină.

soare, frunzele îmi șopteau
vibrația lor, că a sosit prima zi
de școală. Vara a plecat ca o
adiere de vânt, care îți sărută în
grabă obrazul imprimându-l cu

O cascadă de emoții îmi
inundă

sufletul

când

mă

pregătesc să pășesc în curtea
Colegiului Național ,,Silvania”.
Ezit să intru, deoarece mă tem

de schimbare. Dar oare ar trebui

la edificiul spiritual, punând în

să o fac? O flacără mă mistuie,

fiecare zi câte o cărămidă.

mă transformă în cenușă. Acum

Visez să ajung la o stea, să o

realizez că orice sfârșit își are și

cuprind în plame și să o ascund

începutul, oricât ai încerca să-l

într-un buzunar, din suflet. Dar

amâni, că omul este asemenea

până atunci mă uit la cer,

unei păsări Phoenix, iar acum a

căutând-o zi sau noapte, pentru

venit

timpul

Nesiguranța

să

renasc.

că simt că mă cheamă. Cine?

mi-a

părăsit

Destinul,

desigur.

El

m-a

sufletul, așa că intru cu pași

îndrumat la Colegiul Național

hotărâți

,,Silvania”.

în

curtea

liceului.

Aici, se va juca

,,Acum sunt boboc”, îmi spun,

de-a ,,Baba oarba” cu mine încă

realizând adevăratul sens al

patru ani, când va decide să-mi

acestui cuvânt.

desfacă banderola de peste ochi

Când

ajung

acolo,

și să strălucesc.

în

inima liceului, cetate ce îmi va

În încheiere, aș dori să vă

adăposti gândurile între pereții

destăinui un lucru: voi trișa. Îmi

ei rigizi, mă cuprinde o dorință

voi desface singură banderola,

de înălțare. Privesc cerul care e

deși nodul este strâns. Aceasta e

străpuns de turnul liceului care

aspirația mea de la liceu: să îmi

mă duce cu gândul la turnul

descopăr destinul, nu el pe

meu, cel de fildeș, unde făuresc

mine. În prima zi de școală

cărămizi

mi-am dat seama de aceasta.

din

cuvinte,

cunoaștere, aspirații. Încă lucrez

BIANCA MUREȘAN
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Emoțiile păreau că o să-mi
cuprindă

cu

totul

contribuie

ființa,

Răcoarea

conturarea

tabloului interior al elevului,

nelăsându-mă să-mi limpezesc
mintea.

la

fiind esențial pentru finalizarea

dimineții

operei de artă.

mângâia abia simțit trupurile

Intrarea într-o școală cu

deșirate ale tinerilor, și așa

renume mi-a crescut ambiția,

răscoliți

fiind un stimulent și totodată o

de

vorbele

noului

părinte spiritual, dirigintele.

treaptă urcată spre absolutul
cunoașterii. Profesorii ce ne vor

Pasul în noua familie m-a
făcut

să

mă

cutremur,

fi călăuze în această nouă lume

conștientizând trecerea irever-

ne

sibilă a timpului. Suflete noi de

crescând

cunoscut, amintiri noi de creat,

devorare a educației.

totul nou, totul gata să fie

limitele,

capacitatea

de

liceu de seamă, aici elevii își

Retina se îmbată cu tinerețea

formează

ce pălea în fiecare colț al

visuri

îndrăznețe,

fiind hotărâți să le ducă la

ce

îndeplinire. Astfel, elevii sunt

tânjea să fie răscolită de o minte

nevoiți să acumuleze cât mai

ageră, dar și cu razele ce

multă cunoaștere, iar nivelul de

liceului,

cunoașterea

extinde

Pe de altă parte, fiind un

descoperit de gândurile mele.

cu

vor
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cultură al acestora este vizibil

de slăbiciune povești despre

încă din prima zi de școală.

cum a luat vieți încă netrăite,

Așadar,

este

despre cum a lăsat oamenii

importantă și prin faptul că am

neputincioși, cu lacrimi strânse

reușit să ating cu un fir de păr

pe sub ochi, și îmi aduc aminte

personalitatea celor cu care îmi

să îmi trăiesc acești patru ani de

voi forma amintiri.

liceu, dar și de faptul că trebuie

Nu

această

în

zi

ultimul

să lupt în fiecare clipă pentru a

rând,

deschiderea anului școlar este,
pentru

mine,

un

prilej

atinge cunoașterea absolută.

de

Prin urmare, prima zi de

reflecție asupra vitezei cu care

liceu este o oportunitate de a

timpul fură clipele pe care nu le

urca prima treaptă dintr-un șir

consumăm trăindu-le. Astfel,

lung, comoara de la capătul

timpul îmi șoptește în momente

curcubeului fiind învățătura.

ADRIANA CIUPE
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- Oktoberfest – o activitate
dedicată festivalului german
“OKTOBERFEST”.
Cei
prezenţi
au
avut
posibilitatea să afle mai multe
despre cultura germană, despre
povestea festivalului.
- Halloween party - o
activitate care a reamintit
tinerilor nu doar de petrecere, ci
şi de tradiţiile americane.

Consiliul Şcolar al Elevilor
(CŞE) al Colegiului Naţional
,,Silvania” este alcătuit din
Biroul Executiv şi membrul
reprezentant al fiecărei clase. La
rândul său, Biroul Executiv este
format din :
- un preşedinte;
-3 vicepreşedinţi;
-1-2 secretari.
- Membrii celor 5 departamente: Avocatul Elevului,
Informare, Mobilitate, Formare
şi Consiliere, Sport, Cultură,
Educaţie și programe şcolare;
Concursuri şcolare şi extraşcolare.

- Seara de desene animate o activitate care a readus în
sufletele adolescenţilor copilăria .
- Seara de film - o
activitate a cărui scop a fost atât
relaxarea, cât şi educaţia.
Filmul vizionat s-a numit
,,Dead Poets Society”
Consiliul şcolar îşi propune
să continue organizarea mai
multor evenimente, atât cu scop
recreativ, cât şi educativ.

Consiliul şcolar organizează
săptămânal activităţi pentru
tinerii elevi. Până în prezent, la
Colegiul Naţional ,,Silvania” ,
pe parcursul anului 2015-2016,
au avut loc următoarele
activităţi:

ANDREEA BODA
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O adiere ușoară de vânt,
O privire de neuitat,
Ea te pune la pământ
Și te lasă dezarmat.
E ceva catifelat,
Ce ea sigur n-a-ncercat.

Lent, el se apropie, ea simte.
Rămâne fără cuvinte.
Cuvinte spuse-n șoaptă,
O mângâiere pe umărul drept,
Aproape iese din piept.

PATRICIA SĂBĂDĂȘIU
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Mai rămâi,
copilărie!

Copilărie cu braţe-ncăpătoare,
Cu ochii veseli şi faţa zâmbitoare,
Cu acadele şi mii de jucării,
De vrei să pleci, te-ntreb acum: ai să mai vii?
Mai bine stai… că-ţi voi aduce-n dar
O turtă dulce, mică, rămasă-n buzunar
Ori vrei o păpuşică? sau ursuleţul mic?
Sau să-ţi citesc povestea lui ,,Prâslea cel voinic”?
Nu vrei nimic din toate… am aflat,
Eu am crescut, iar tu, tiptil, te-ai depărtat…
Te furişezi să pleci să nu mă vezi plângând
Dar eu în viaţă voi păşi cu tine-n gând.
ALEXANDRA NEGREAN
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Ce o fi?

Nu uitaţi c-aţi fost şi voi copii odată
Chiar dacă la rândul vostru-aveţi copii
Fericirea stă-n privirea lor mirată
Întrebând de fiecare lucru, ce o fi?
Ce o fi cerul și de ce nu cade luna?
Unde pleacă oamenii atunci când mor?
De ce are şapte zile săptămâna?
Și de ce dor rănile, atunci când dor?
De ce nu poţi prinde vântu-n palme?
Unde pleacă noaptea când e zi?
Unde doarme soarele atunci când doarme?
Și de ce copacii nu ne pot grăi?
ALEXANDRA NEGREAN
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ALEGERI PENTRU CONSILIUL
LOCAL AL TINERILOR
pat numai elevii claselor a noua

În data de 28 octombire
Colegiul

Naţional

şi a zecea, care au primit un

s-au

desfăşurat

buletin de vot cu numele tuturor

alegerile pentru Consiliul Local

participanţilor. Ei trebuiau să

al Tinerilor, la care au putut

aleagă

candida doar elevii claselor a

respectiv numărul de locuri al

noua şi a zecea. Pentru a putea

liceului în Consilul Local al

candida,

Tinerilor.

2015,

la

"Silvania"

ei

au

trebuit

să

cinci

Rezultatele

completeze un formular, dar şi

dintre

aceştia,

alegerii

s-au

să îşi facă o campanie de

publicat în aceeaşi zi, la ora 15,

promovare. Nu numai pereţii

după

liceului au fost împânziţi de

Datorită scorului strâns, au fost

afişele participanţilor, dar şi

aleşi şase consilieri: Morar

reţelele de socializare, aceştia

Bogdan, din clasa a zecea, care

încercând să atragă cât mai

a obţinut cele mai multe voturi,

mulţi elevi care să îi voteze.

în număr de 184, urmat de eleva

numărarea

voturilor.

alegerea

Ureche Alina, din clasa a noua,

consilierilor s-a desfăşurat în

cu 122 de voturi. Kiraly Iris,

sala festivă a colegiului, pe

din clasa a zecea, a obţinut 105

parcursul tuturor pauzelor din

puncte, la o mică distanţă, doar

28 octombrie. La vot au partici-

de 5 puncte, aflându-se elevul

Votul

pentru
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Souca Alexandru, tot din clasa

puncte.

a zecea. Pe locul cinci s-a clasat

câştigătorilor şi sperăm că se

elevul Iacob Paul, din clasa a

vor implica în cât mai multe

noua, care a obţinut 82 de

proiecte care vor contribui la

puncte, iar pe poziţia a şasea s-a

îmbunătăţirea comunităţii.

aflat

Andrei

Andreea,

Le

urăm

felicitări

din

aceeaşi clasă, care a avut 75 de

BIANCA MUREȘAN
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Miért a kortárs?
távolságot

Az emberek többségét, így
engem

is

a

saját

jelenem

a

megjelenített

és

műben
az

olvasó,

foglalkoztat a leginkább. A

vagyis a saját világod között.

világ

Elmerülhetsz a leírásokban, a

amelyben

élek,

befolyásolja milyenségemet. A

megteremtett

környezet tanulmányozása tehát

Azonban azt is tudatosítani kell,

lehetőség arra, hogy megértsem

hogy

azt, aki vagyok.

keletkezett is, mindig a jelenben
élő

Ha az önértelmezés útját a
művészetekkel,

konkrétan

a

karakterekben.

művet,

olvasó

bármikor
tapasztalja,

a

értelmezi. Ebből kifolyólag az

való

itt világát nem lehet figyelmen

foglalkozás is lehetővé teszi,

kívül hagyni. És mivel a mindig

akkor az a kérdés merül fel: Mit

adott, a jelenlegi befolyásol,

olvassak?

ezért alakult ki bennem az a

szépirodalommal

A feltett kérdésre többféle
válasz

adható.

vágy, majd gyakorlat, hogy a
kortárs írók és költők műveivel

Például:

foglalkozz a klasszikusokkal,
mert

az

ő

műveik

is megismerkedjek.

a

A kortárs alkotások a

kanonizálódás során már jól

klasszikusoktól nem feltétlenül

körvonalazható

jelentéseket

a témák szintjén térnek el.

nyertek. Általuk a múlttal is

Sokkal inkább a stílus mássága

megismerkedhetsz, láthatod a

a mérvadó. Jókai
13

líraiságot tükröző regényeihez

A

nyelvi

képest például Bodor Ádám

váltogatása,

Sinistra

műalkotásba

körzete

szikárabb,

sokkal

objektívebben

nem

regiszterek
a

szleng

való

beemelése

öncélú

a

kortárs

megteremtett. Vagy a Petőfi

szépirodalomban. Célja van: a

versei

megismerhető

szereplő jellemzését szolgálja.

haza-kép másképpen árnyalódik

(Parti Nagy Lajos Hősöm tere

Parti

című regényében Tubica így

alapján

Nagy

Lajos

beszél:

Szívlapátjában.

„Legyetek,

baszki,

szelídek, egyszerűek, mint a

Nem romantikus pátosszal,
kételkedéssel

galambok.”) Vagy a roncsolt

fordulhatunk a hagyomány és a

nyelv játékra ad lehetőséget, az

saját

áthallásoknak,

hanem

józan

multinacionális

cégek

a

megidézett

uralta jelenünkhöz is. A kortárs

intertextusoknak köszönhetően.

alkotások

De

tehát

kérdéseire,

a

jelen

problémáira

nem

csak

regiszterek,

hanem

a

nyelvi
az

ún.

a

magasrendű és a populáris is

szépirodalmi szövegek mindig a

átjárható a kortárs szövegeknek

megírás

köszönhetően.

refelektálnak,

ahogyan

korának

nyomait

A test angyala című regény

hordozták magukon. A saját kor
nyomai pedig nem csak a

által

témában

lányregényeknek a paródiáját

és

felvetésmódjában,
használt

annak
hanem

nyelvezetben

Parti

Nagy

Lajos

a

a

valósította meg. A példák sorát

is

lehetne folytatni.

megmutatkoznak.
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A legmeggyőzőbb érv arra
nézve,

hogy

miért

Számomra pedig a kortárs

olvasok

szövegek

előszeretettel kortárs irodalmat

másokkal

való

az, hogy szeretek tájékozott

jelenti

azon

lenni saját világomban, illetve

megnyilvánulást, amely által a

önmagam kortársa akarok lenni.

XXI. századot is meghatározó

Ilyen pozícióból is vissza lehet

eszközt,

a

reklámot

tekinteni

működtetem.

Nem

öncélúan

a

hagyományokkal

múltra,
is

a
lehet

olvasása

és

azok

megosztása
hiteles

teszem mindezt, hanem azért,

foglalkozni, ugyanis a kortárs

hogy

az

a

felhívjam a figyelmet a saját

számomra érdekeset, és erről

jelenünkön való gondolkodás

nem lehet beszélni kontextustól

fontosságára,

arra,

függetlenül. Mindig kulturálisan

érzékenyebbé

kell

meghatározott a kérdezésünk, a

korunk kérdései, témái iránt.

aktuálisat

jelenti,

magyartanárként

hogy
váljunk

válaszunk, a döntésünk.

Profesor KATALIN SZABO
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A KARÁCS
ONY AZ AJÁNDÉKOZÁS ÜNNEPE
Ez
a
metafora
tulajdonképpen hamis. Túl
nagy
teret
enged
az
olvasónak,
értelmezés
szintjén. Mert eszerint a
karácsony lehetne az égi
ajándék ünnepe is, pedig
nem az. Már nem az. Az
utóbbi időben max a
betlehemezésben
pásztor
vagy király szerepet kapó
színészek
örülnek
egy
gyereknek (illetve próbálnak
örülőnek kinézni). Ők is
csak
egy
becsomagolt
játékbabának. A glória
ebben nem kap szerepet.
Ebben sem. Ennek ellenére
mindenki tudja, hogy az
ajándékozás
ünnepe/
hónapja
van.
Vagy
nyugodtan Lehetne az új
telefonok

hónapjának is hívni.
De akkor nem lenne
benne az az örökzöld
és örökőszinte álszentség,
mi szerint nagyon
hálásak vagyunk, és
nagyon szeretjük
egymást, mind.
" Mert karácsonykor
könnyű szeretni, de mi lesz
a sok hétfő reggellel?" (Parti
Nagy Lajos). Hát ez az.
Semmi. A különbség csak
az, hogy egész évben szabad
mindenkit utálni, ilyenkor
meg
nem.
Hát
nem
csodálkoznék, ha Jézus azért
sírna a jászolban, mert senki
nem figyel rá.És az a jászol
egész évben hideg.
DALMA SZIKSZA
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VIAŢA CA UN JOC DE CĂRŢI
O fărâmă de nisip într-o
mare de primejdii, nelinişti şi
bucurii… aceasta este definiţia
creaţiei, în opinia mea…
aventura unui joc sau jocul unei
aventuri, ecoul Eu-lui ce bate la
poarta marelui vis. Tocul
aleargă vertiginos pe hârtie; se
ţine de gândurile care-i iau
mereu înainte, ţinteşte spre
crăpătura ce mijeşte a lumină.
Cu aripi la picioare, caut
glasul ce sădeşte vise şi
înfloreşte suflete… ploaia de
primăvară în miez de toamnă.
În dimineţi purpurii sau
amurguri clocotitoare, apuc
calea aerului, păşesc pe covorul
de raze al lumii cu decoruri şi
costume vrăjite, mă refugiez în
spaţiul
propriilor
fantezii,
argumentul pentru care cred în
latura ludică a elementului
numit creaţie.
Emoţii şi frenezii mă
aşteaptă la fiecare pas… Sunt
cal şi călăreţ deopotrivă, sunt

tot ceea ce sunt şi nu pot să fiu,
Frumosul învelit într-un negru
de fum, o pajişte în floare… sau
doar scrum.
Fără teama de a coborî
năstruşnicul cer grăbit al
cântecului ce freamătă în bătaia
vântului, urc, urc mereu treptele
feeriei, copiată parcă dintr-o
carte de poveşti. Îi jur credinţă
şi plutesc aşadar în voia
răbufnelii gata-gata să mă
zboare în văzduh; pentru că
pretutindeni până unde cuprind
privirile e o împărăţie albă, un
uriaş voal de mireasă, pentru că
o geană de lumină trandafirie,
izvorâtă de sub pământ, se
anină de apele argintului, se
umflă văzând cu ochii, arde
vâlvătaie cu limbi mari de
flăcări, până inundă toată partea
dinspre răsărit… a inimii mele,
pentru că aventura e abia la
început… .
XONIA PURCĂRAȘ
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Ipostaze ale iubirii în ,,Maitreyi” de Mircea
Eliade și ,,Ultima noapte de dragoste întâia
noapte de război ” de Camil Petrescu

Fiind un sentiment ce nu
poate fi observat din exterior și
cu atât mai mult un caz
particular al fiecărei ființe
umane, iubirea a reprezentat din
cele mai vechi timpuri o temă
fundamentală a scriitorilor din
toate culturile lumii.De la
iubirea de aproape la iubirea de
sine, de la iubirea imposibilă la
cea domestică, de la emoția
adolescentină
până
la
sentimentul
profund
al
maturității, iubirea a făcut să
vireze lira marilor scriitori.
Permanența acestui sentiment
pare a fi explicată de mitologie,
prin simbolul Androginului care
ilustrează eterna căutare a
iubirii, a sufletului pereche ce
caracterizează fiecare ființă
umană.În mitologia greacă
androginul
era
o
ființă
fabuloasă, jumătate bărbat
jumătate femeie. Astfel, viața
reprezintă o căutare continuă a

Justificarea
alegerii temei
,,Iubirea este pentru oameni și
zei o măreață și minunată
divinitate’’
Platon

Iubirea
este
sentimentul
fundamental, de care ființa
umană este direct legată prin
naștere, prin apariția în lume.
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unei ființe ce poate fi
caracterizată, împreună cu alta,
de acest mit, al sufletului
pereche. Iubirea este abordată în
literatură din diverse unghiuri,
de-a lungul vremii existând
diferite idei referitoare la
iubire.Principalele trei ipostaze
ale iubirii, atât în literatura
română cât și în cea universală
sunt:iubirea
ca
inițiere,
sentiment începător, primar ce
fixează iubirea în prim-plan,
iubirea ca pasiune, atunci când
sentimentul se află în plină
expansiune, încălcând legile
firii și iubirea tragică, care
aduce după sine gelozia, drama,
durerea, deprimarea, mâhnirea,
această
ultimă
etapă,
reprezentând un caz majoritar în
operele literare.

Iubirea
Iubirea este o temă literară
inepuizabilă, de o vechime
aproape imemorabilă, pentru că
originile ei se leagă de originile
culturii umane. În toată
literatura lumii, iubire este, ca
spațiu
tematic,
de
o
surprinzătoare complexitate, de
la
,,Cântarea
Cântărilor”
(Biblie) și ,,Epopeea lui
Ghilgameș” (cel mai vechi text
sumeo-babilonean) până la mari
creații românești moderne ca
,,Anna Kareninna” de Lev
Tolstoi sau ,,Travesti” de
Mircea Cărtărescu, în literatura
română.
Oricât de repetabilă ar fi ea
de-a lungul istoriei literaturii,
tema iubirii rămâne mereu vie și
fascinantă. Ea reprezintă o
obsesie nu doar a poeților,
prozatorilor și dramaturgilor, ci
și a celor care vor să o evalueze
teoretic și să o facă inteligibilă
logic: Sthendal, Proust, Octavio
Paz și mulți alții. Dar
sentimentul iubirii, deși etern și

A iubi înseamnă a trăi. Fără
iubire, există viață, dar nu în
toată splendoarea ei.
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repetabil, pare să se sustragă
încercărilor de definire.

spiritualizării ființei. Putem
urmări aceste trepte ale iubirii,
în toată poezia lumii, de la
vechea poezie greacă și haik-ul
japonez, la literatura română, în
creațiile lui Eminescu, George
Coșbuc, Lucian Blaga, Tudor
Arghezi, Nichita Stănescu,
Mircea Cărtărescu și alți mari
scriitori ce au oglindit această
temă în literatura română. Acest
sentiment
fundamental
se
asociază cu bucuria, așteptarea,
melancolia, îndoiala, disperarea,
frustrarea, gelozia, dorul de
moarte, resemnarea și multe alte
stări, unele apropiate de
inefabil.

În antichitatea latină, Ovidiu
a scris un poem intitulat ,,Ars
amandi” care nu e atât o
explorare
a
sentimentului
iubirii, cât ,,un cod de conduită
al îndrăgostitului” și în ultimă
instanță, un tratat despre asta
seducției. Însă, o știință a iubirii
nu există nici astăzi, pentru că
iubirea nu este un fenomen ce
poate fi observat din exterior.
Iubirea este direct legată de
intimitatea umană profundă.
Iubirile nu se repetă. Orice
iubire este un caz particular,
unic, absolut și ireductibil. Câți
indivizi, tot atâtea iubiri.
Nimeni nu poate trăi iubirea
altuia, deși oamenii seamănă
între ei.

Iubirea are capacitatea de a
schimba coordonatele lumii
înconjurătoare, ea îl aduce pe
om mai aproape de natură și îi
revelează propria-i condiție
supusă
trecerii
timpului.
Analizând poezia lui Mihai
Eminescu, George Călinescu
descoperea la marele nostru
poet patru ipostaze diferite ale
iubirii: iubirea ,,paradisiacă” ,
iubirea ,,elegiacă”, iubirea
,,demonică” iubirea ,,mortuară”,
toate asociate cu manifestări

Cum este însă iubirea ca
manifestare? Viața și literatura
ne arată că iubirea poate fi
fulgerătoare, nebună, iresponsabilă sau, dimpotrivă, ascunsă,
platonică, răzbunătoare. Iubirea
poate fi vulgară, carnală, dar tot
ea poate atinge, nu o dată,
zonele cele mai înalte ale
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specifice ale cadrului natural.
Dar acestea sunt ipostaze pe
care la întâlnim, de fapt, în
forme inconfundabile, la toți
marii creatori ai lumii și cu
precădere la scriitorii romantici,
pentru care iubirea devine un
mijloc de atingere a absolutului
și de anulare a dualismului eulume.

(Biblie)
este
o
carte
impregnantă
de
iubirea
aproapelui și de imperativul
slăvirii bunătății lui Hristos.
Descoperim aici principiul
iubirii necondiționate față de
miracolul Dumnezeirii, iubirea
mistică.
Ulterior,
poezia
medievală, lirica trubadurilor ne
vor pune în fața unei paradoxale
matamorfoze: iubirea carnală și
protectoare pentru femei s-a
preschimbat
în
adorație
platonică și asta fără
a-și
pierde nimic din motivația
inițială. Identificată cu fecioara
Maria (Biblie), femeia iubită
devine un ideal intangibil de
frumusețe și de permanență a
literaturii. Este suficient să
deschidem marile cărți precum
,,Romeo și Julieta” de Wiliam
Shakespare, pentru a constata că
lucrurile în iubire
stau
într-adevăr așa.

Să nu uităm însă că, pe de altă
parte,
dragostea
poartă
întotdeauna în ea ceva imatur și
impudic. Ea este direct legată
de corporalitate și frumusețe.
Frumusețea
ființei
iubite
transfigurează lumea. Pasiunea
iubirii este supremul mijloc de a
aduce eternul pe pământ. Orice
iubire adevărată este absolută și
nepieritoare, chiar dacă ea se
clădește pe teritoriul celei mai
flagrante perisabilități. Frumusețea e trecătoare, sensibilitatea
se
tocește,
iar
corpul
îmbătrânește.
Există mai multe aspecte ale
acestui mare joc existențial. Nu
doar trupul și simțurile sunt
aliatul iubirii, ci și sufletul,
spiritul. ,,Noul Testament”
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foarte simplă, dar frumusețea ei

Iubirea reflectată în

este seducătoare și plină de

două opere literare

lumină.

Maitreyi-Mircea

La un concurs de romane
inedite, în anul 1933, Mircea

Eliade

Eliade a luat premiul întâi,

În întreaga creație literar-

,,Maitreyi” fiind un roman de

artistică, Mircea Eliade reflecă

dragoste și totodată un roman

inedit și fascinant mitul iubirii

exotic,

și

în

criticii, și a fascinat cititorii. La

,,Nuntă în

36 de ani, scriitorul devine

motivul

cuplului,

,,Maitreyi” sau în

care

a

impresionat

cer” acestea devin chiar teme,

celebru.

Căutarea

eroii trăiesc cu fervoare erosul,

cercetarea

și

febrilă,

experiența

în

din

lumea exotică au fost comparate

,,normă” , prin atitudinea de

de Mircea Eliade ,,cu o lungă

inconformism,

insubordonare,

călătorie prin labirint, ea fiind

de

la

un fel de încercare inițiatică”.

ieșind

abandonându-se,

nealiniare

perceptele

vreunui cod.

În romanul ,,Maitreyi” erosul

,,Maitreyi este un roman pe

reprezintă o dimensiune care

jumătate autobiografic” preciza

angajează experiențe omenești

Mircea Eliade. Acest roman

esențiale,

cuprinde

a

acțiuni revelatoare. La Mircea

voluptății, senzualitatea fiind

Eliade, erosul, acel preaplin al

transfigurată.

sufletului și al biologicului,

o

mitologie

Povestea

este
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de

impuls

pentru

aflat în expansiune, apare ca o

jurnalul nefiind un carnet cu

zonă de confruntare maximă

note, ci fixarea unor momente

între voință și terenul predialect

eferme prin scrisul cu vocație.

al

morale

Substanța epică a romanului se

(tendință modernist a viziunii

densifică astfel într-un chip

românești).

modern și original, sporind

experimentării

Aventura

autenticitatea faptelor, dar și a

cunoașterii este viața liberă.

introspecției.

,,Maitreyi” este o poveste de

Allan numai prin Maitreyi

iubire trăită până la divinație,

descoperă adevărata dragoste,

fiindcă eroii aspiră spre absolut.
Romanul stă la baza unor

prin dragoste se introduce în

elemente de jurnal, o trăire

misterul sufletului indian.

evocată

ca

autenticității.
conștiinței
realizează

un

reper

În
lucide,

o

Venit în Anglia la începutul

al

profesiei sale, Allan se afla în

planul

India ca membru Rotary Club,

Allan

confruntare

locuia la Wellesley Street la

a

impresiilor inițiale cu ceea ce
s-a

petrecut

ulterior,

căci

autorul, ca narator, se așază în
perspectiva

faptelor

deja

cunoscute, având sub priviri
toată drama.
Pasiunea de a salva timpul a
fost motivul pentru care Eliade
a ținut un jurnal, în accepția sa,
23

Ripon Masion. Era mândru de

plimbări

cetățenia

jocuri de destindere.

și

descendența

continentală.

sa

Mărturisește:

cu

automobilul

Personalitatea

inginerului

,,…citeam mult despre fizica

Narendra

matematică”,

respectat în Calcutta pentru

,,scriam

,,munceam”,

aproape

zilnic

ținta

în

jurnal” etc.

sa

laureate

cunoscut

profesională,
la

Edinburg

și

fiind
–

îl

parcurge

marchează definitiv pe Allan.

drumul ,,labirintului” , adică cel

Chiar se stabilește între ei o

al inițierii. Setea de cunoaștere

comuniune deosebită. Aflând că

se manifestă în multiple planuri.

tânărul gazetar european Lucien

După ce a predat reprezentanța

Metz dorește să se documenteze

,,Noel and Noel”, a fost angajat

pentru a tipări, la Paris, o carte

pentru

Ca

tânăr,

desen

el

Sen,

și

tehnic

la

despre India, Narendra Sen

canalizare

a

oferă șansa unei vizite la el

Deltei. Spirit activ, orientat

acasă, spre a fi cunoscută viața

către un ideal profesional bine

de familie din aceste locuri, cu

conturat, Allan se bucură că a

specificul său. Allan este mirat

înlăturat viața monotonă din

de smerenia celor trei femei,

birourile supraîncălzite

,,cu

soția inginerului, Srimati Devi

hârtii și semnături”– deci prea

Indria, Maitreyi (16 ani), Chabu

birocratică.

mediul

(11 ani), care, în fața oaspeților,

european, seara avea și bucuria

,,se strânseseră una lângă alta,

petrecerilor tinerești, cu grupul

cu aceeași panică în ochi” , deși

de eurasieni – la restaurant și în

inginerul încerca zadarnic ,,să le

Societatea

de

Ca

în
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încurajeze,

să

se

facă

să

împreună, dacă mă atinge sunt

vorbească”.

excitat și mă turbur nebunește”.

Această

vizită

în

casa

Maitreyi

simbolizează

familiei Sen, a fost, deși nu

mentalitatea indiană cu rădăcini

vizibilă, poarta de deschidere

într-o

către minunata, zbuciumata și

Mentalitatea

imprevizibila iubire dintre cei

modernă

doi tineri de culturi diferite.

raționalism lucid, de orgoliul

Strânsa legătură a lui Allan cu

rezultatelor științelor și tehnicii.

Narendra Sen de mai târziu

Allan nu a înțeles, fiind

duce

la

invitația,

personală

și

inginerului,

de

cultură
e

foarte

veche.

occidental
dominată

de

atât

de

european, sensul atitudinilor de

aparte,

a

încurajare din partea familiei

conviețui

Maitreyiei. El nu a bănuit că

a

împreună cu familia sa. Primele

acele

întâlniri dintre cei doi tineri –

călduroase vizau perspectiva

Allan și Maitreyi – nu apar în

adopției în spirit, care nu putea

viziunea lui Allan de atunci ca

încălca niște bariere, nici chiar

ceva semnificativ. Pe parcursul

când Maitreyi îl avertizase: ,,Tu

întâlnirilor dintre cei doi, erosul

nu știi un lucru” , ,,nu știi că noi

le

într-o

te iubim altfel (ezită și se

comunicare a cuplului: ,,Patima

corectă), ei te iubesc altfel”, ,,și

crește,

firesc

eu ar fi trebuit să te iubesc tot

amestecată de idilă, sexualitate,

așa, nu cum te iubesc acum”.

prietenie și devoțiune. Când

Codul moral, religios al lumii

stau lângă ea pe covor citind

indiene

domină

sufletele

delicios

și
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relații

afectuoase

impune

o

și

atitudine

anume: ,,Trebuia să te iubesc tot

el

timpul, de la început ca pe un

relației lor.

frate”.

Deși

Iubirea lui Allan față de
Maitreyi

diferite

trece

prin

întrebări

asupra

Maitreyi

era

conștientă că religia sa nu îi

toate

permite în niciun caz unirea cu

etapele: ,,eu n-o iubesc” , ,,mă

un european, ea practică diferite

turbură, mă fascinează, dar nu

ritualuri simbolice în cinstea

sunt îndrăgostit” , ,,mă amuză

dragostei lor.

doar” , ca într-un final să

După nenumăratele aventuri

mărturisească: ,,nicio femeie nu

riscante, în care aceștia își

m-a turburat atâta” , ,,suferința

ascundeau relația, escapadele,

mea senzuală e un blestem” , se

momentele atât de minunate

simte ,,vrăjit și îndrăgostit”.

pentru ei, firul poveștii lor este

Dăruirea

îi

tăiat brusc de micuța Chabu,

aduce siguranță, dar numai

sora Maitreyiei, care după ce

pentru o clipă căci în sufletul

suferă o criză de nebunie,

tulburat

iar

mărturisește tuturor ceea ce a

izbucnesc frământările, dilema

vazut întâmplându-se între sora

,,sensului”

sa și Allan. Izgonirea lui Allan

asupra

al

Maitreyiei

lui

Allan,

acestei

dăruiri, asupra cauzei. Au loc

din

casa

familiei

conflicte interioare nenumărate,

pedepsirea Maitreyiei reprezintă

de diferite naturi, dar cel mai

rezultatul

măcinant provine din dragostea

dragoste. Allan se refugiază în

pentru Maitreyi, care stârnea în

munții

poveștii
Himalaya,

Sen
lor

și
de

unde

conflictul interior trăit de acesta
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îl macină neîncetat, gândindu-se

întâlnit de cei doi în trecut, față

mereu la tânăra bengaleză, iar

de ființe compatibile fiecărei

Maitreyi

gesturi

culturi, este trăit la intensitate

josnice, în încercarea de a fi

maximă de fiecare în parte,

lăsată să plece din casa familiei

reprezentând acum prima iubire

sale, să fie lăsată să trăiască

adevărată.

iubirea

care

reciproc o iubire platonică în

Tagore și copacul său nu i-o

persoana iubită, fiind într-o

puteau

continuă

recurge

la

adevărată

oferi.

pe

Îndeosebi

Ei

conturează

cunoaștere,

atât

a

hinduidmul, religia Maitreyiei,

sinelui, cât și a ființei îndrăgite,

a împiedicat dragostea lor să fie

dar și o cunoaștere a culturilor,

o poveste posibilă, între două

care

culturi atât de diferite. Ne este

împrospătare.

înseamnă

nou

și

înfățișată în romanul dragostei

Iubirea dintre Maitreyi și

exotice incompatibilitatea dintre

Allan se concretizează într-o

nume și regn.

iubire imposibilă, dar veșnică,
exotică și totodată plină de

Cum Ion Luca Caragiale
afirmă: ,,Iubirea nu are nevoie

puritate,

de înțetes” , așa putem afirma și

singur sentiment nenumărate

această compatibilitate dintre

stări, de la cele fantastice la cele

cei doi sau mai bine spus, dintre

năucitoare

cele

două

opuse,

culturi

care

diametral

reușesc

Sentiment

pur,

conține

și

într-un

dăunătoare

sufletului și trupului.

să

Cel mai colorat și exotic

stârnească reciproc sentimentul
iubirii.

ce

roman din literatura română, ce

deși

a ieșit de sub stiloul lui Mircea
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Eliade,

reprezintă

controversată

cea

mai

poveste

de

Ultima nopate de

tentație

dragoste, întâia

pentru cititori, atât acum 70 de

noapte de razboi

dragoste,

ani,

la

însemnând

lansarea

fabuloasei

- Camil Petrescu

creații, cât și acum, în vremurile
noastre,

după

schimbarea

mentalităților și a oamenilor,
Opera lui Camil Petrescu,

reprezentând aceeași minunată

oricât de variată ar părea,

poveste de dragoste dintre un

prezintă o excepțională unitate,

englez și o tânără indiancă.

sub

trei

problematicii

aspecte:

al

iubirii,

al

spiritului polemic și al facturii
artistice.

Novator

romanului,

Camil

în

arta

Petrescu

reușește în primul rând, o
literatură de certă autenticitate,
asigurată

nu

de

elementele

reale, obiective, ci de filtrarea
elementelor prin prisma unei
conștiințe care devine centru de
iradiere si de organizare a
evenimentelor subiectului.
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Ștefan Gheorghidiu, obligat

își urmeze vocația intelectuală,

mai întâi să trăiască o dramă a

încredințează

incertitudinii în iubire și apoi pe

unchi,

cea a războiului, are norocul să

Gheorghidiu, care îi investește

se elibereze de grijile existenței.

în afacerile sale. Primind acum

Student sărac, la început, el și

o rentă substanțială, tânărul

surorile sale, trăiesc greu din

filozof se poate consacra în

pensia de văduvă a mamei lor.

liniștea

Logodit

Gheorghidiu nu reușește să își

cu

o

colegă

facultate, Gheorghidiu

de

amână

banii

celuilalt

întreprinzătorul

câștige

Nae

studiilor.
nici

așa

Dar
râvnita

nunta până la luarea licenței,

independență socială. El își

întrucât puținii bani pe care îi

iubește soția și acesta este un

câștigă lunar nu i-ar fi ajuns să

produs al lumii din jurul său.

întrețină o familie. Eroina e și

Vrând-nevrând, eroul trebuie să

ea o fată orfană, crescută de o

frecventeze un mediu uman

mătușă. Gheorghidiu are doi

foarte plat, să participe la serate

unchi, unul avar și mizantrop,

moderne și excursii în grup, să

altul afabil, glumeț, cunoscut

se preocupe sau să se facă

avocat și om politic. Eroul nu

măcar interesat de modă, de

își

cultivă

rudele.

Spre

dans și de alte frivolități, care

surprinderea

tuturor

însă,

umplu existența nevestei lui.

primul unchi, Tache, îi lasă,
murind,

întreaga

Între cei doi soți nu există

avere.

de

fapt

o

comunicare

Gheorghidiu se trezește peste

sufletească autentică. Obiectul

noapte milionar și fiind decis să

pasiunii lui Gheorghidiu este o
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femeie frumoasă, dar cum nu se

consumă, sub acest aspect, în

poate mai comună: copilăroasă,

doua direcții: o dramă a iubirii

sensibilă, stăruitoare, alintată,

înșelate, nu a geloziei, ci a setei

care ascunde în fond egoism și

de certitudine

suficiență. Eroul este urmărit la

fost niciodată gelos, deși am

seminarii,controlat pretutindeni,

suferit atâta din cauza iubirii” –

ca nu cumva să flirteze cu alte

ni se confesează eroul, și o

colege. În ciuda faptului că Ela

dramă a alienării, a integrării

nu simte nicio atracție pentru

într-o existență cotidiană dictată

speculațiile

intelectuale,

ea

de forțe și rațiuni exterioare, în

frecventează

cursurile

de

afara idealului pe care eroul și

filozofie, ca să fie tot timpul
lângă

soțul

său.

– ,,Nu, nu am

l-a asumat.
Ștefan Gheorghidiu este un

Dragostea

devine astfel un act acaparator,

inadaptat

devorant, care tinde să anihileze

asupra

personalitatea partenerului.

procustiană făurită de propria-i

Romanul înfățișează eșecul
experienței

lui

superior,
dragostei

aplicând
imaginea

sete de ideal, recompunând

Ștefan

continuu și zadarnic, până la

Gheorghidiu. Socotelile lui sunt

istovire, din cioburile realității,

false, arată Camil Petrescu.

o lume care nu vrea și nici nu ar

Chiar

grijile

putea vreodată să fie rotundă.

materiale, intelectualul rămâne

Iar efectul se întoarce dureros

dependent de o lume opacă și

asupra eroului.

scăpând

detestabilă.

de

Drama

lui

se
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În ceea ce privește raportul
dintre

erou

și

societate,

Gheorghidiu are numai iluzia că
s-a izolat de aceasta, chiar și
numai

sub

aspectul

determinărilor

directe,

materiale. Acest lucru i-l va
dovedi

războiul.

Într-adevăr,

eroul nu se interesează de
și

politică

crede

că,

neamestecându-se, nu va fi
implicat. Lucrurile stau însă cu
totul altfel, iar independența lui
este

iluzorie.

și amenințat să fie oricând

Gheorghidiu

victima unui măcel cu care nu

încasase o parte din beneficiile
întreprinderii

pe

care

avea nimic în comun. ,,Întâia

o

noapte de război” , adică partea

conducea unchiul său și care

a II-a și desfășurarea războiului

vindea arame nemților. Din

îi aduc o nouă experiență și

materialul acesta vor fi fabricate

soluția radicală pentru a pune

obuzele destinate mai târziu, pe
front,

să

sfărâme

capăt chinurile lui relevate de

armatele

conștiință. Frământările sale de

românești. Gheorghidiu va plăti

până atunci devin minore și

scump râvnita sa neutralitate.
Mobilizat

la

ridicole. Realitatea obiectivă se

izbucnirea

transformă în marea și unica

războiului, e trimis în linia întâi
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problemă

în

fața

morții

din finalul romanului relatează

neprevăzute. Autorul realizează

afirmația: ,,I-am scris – Elei, la

imagini memorabile sub care

despărțirea definitivă – că-i las

rămâne

spaima

tot ce e în casă, de la obiecte de

primară a omului în fața morții.

preț la cărți… de la lucruri

Episodul

personale la amintiri. Adică tot

nealterată

,,Ne-a

acoperit

pământul lui Dumnezeu” este o

trecutul.”

ilustrare excepțională, de înaltă
realizare

artistică,

a

Drama

unei

Gheorghidiu

psihologii a groazei, a panicii.

realității,

în

general,

și

a

a

necombatanți în războiul cel

iar

adevărat. Aflându-se în centrul
evenimentelor, eroul încearcă să

frământările erotice de până

dea

atunci,care îi umpluseră sufletul
veninul

a

el și ceilalți, între combatanți și

conștiința lui se limpezește de

de

una

autentică: între el și Ela, între

Ștefan acumulează o cunoaștere
războiului

Ștefan

imposibilității de comunicare

care se adaugă altele ulterior,
a

este

incompatibilității,

Cu această experiență tragică, la

exactă

lui

unitate

perspectivei,

recreând lumea și supunând-o

incertitudinii,

unui tipar de identitate, iar

experiența războiului făcând ca

necorcodanța

iubirea complicată dintre el și

dintre

acestea,

lumea absolutului, a idealului și

soția sa să nu mai fie o etapă a

lumea

vieții atât de dificilă precum o

reală,

provoacă

permanentul dezechilibru din

considera el, ci mai mult o

sufletul eroului. În istovitorul

bazaconie. Mărturisirea eroului

lui efort de recompunere a
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lumii, deci și a dragostei, în

în mintea lui Ștefan. Astfel,

setea de a atinge absolutul,

iubirea dintre cei doi devine una

Ștefan e un învins.

platonică.
Dacă

,,Dragostea este un demon.

la

început,

Nu-i înger mai slab de înger

dragostea dintre cei doi stătea

decât

parcă

dragostea”

(Wiliam

În

această

Shakespeare).

la

baza

mitului
tentațiile

Androginului,

definiție dată de Shakespeare se

specifice vârstei, de care Ela

include

lui

profită din plin, vor produce

Gheorghidiu, care iubește cu

declinul căsniciei celor doi.

adevărat, însă nu are parte de

Ștefan

aceeași dragoste, la fel de

dramă a iubirii platonice, trăind

sinceră. ,,Iubim, fără să știm

cu păcătosul gând că soția sa,

ce-i iubirea și când știm nu mai

s-ar putea desfăta în brațele

reușim

unui necunoscut, fără a avea

și

să

drama

iubim”

(Ionuț

Caragea). Ela se lasă purtată de

trăiește

o

adevărată

mustrări de conștiință.

valul tinereții și de cel al

Romanul

frumuseții pe care o poartă,

lui

Camil

Petrescu reprezintă drama trăită

uitând de fapt de iubirea și

la intensitate maximă, de la

dăruirea soțului filozof, care se

iubire

simte într-o continuă panică de

probleme

a nu o pierde pe preafrumoasa

la

război,

creând

existențiale

grave

eroului.

sa soție. Doar gândul la această

Gheorghidiu

pierdere provoacă rupturi și

Astfel,
vizează

Ștefan
citatul:

,,Dacă iubești pe cineva lasă-l

dezechilibre interioare puternice

liber. Dacă se întoarce, îți
33

aparține, dacă nu se va întoarce

tot ea poate fi o metodă de

nu

dezvoltare a gândirii în acest

ți-a aparținut niciodată”

(Confucius).

plan.
Iubirea este un foc ascuns,

Concluzii

o boală plăcută, o otravă bună la

Iubirea reprezintă o temă

gust, o dulce amărăciune, un

literară ce poate declanșa chiar

chin desfătător, un zbucium plin

și autocunoaștere.Este o temă ce

de bucurie, o rană sălbatică și

se poate face greu înțeleasă, dar

dulce, o moarte plăcută.
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