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Maria Ţicală

Alegeri
Consiliul Scolar al Elevilor CNS
Odată cu începerea unui nou
an școlar, la Colegiul Național
,,Silvania”
s-au
desfășurat
alegerile pentru Biroul Executiv
al Consiliului Școlar al Elevilor.

Cea mai mare concurență a
fost la postul de președinte,
unde Tara Brandușan și
Alexandra Oros s-au “luptat”
pentru a obține această funcție.
Au cerut sugestii de la elevi, cu
privire la ce activități doresc să
se desfășoare în școală, i-au
intrebat ce nemulțumiri au, ce
ar dori să schimbe, promițandule că vor încerca să facă tot ceea
ce își doersc. În urma
campaniei, la ambele fete,

Consiliul Școlar al Elevilor
este format din șefii claselor și
Biroul Executiv (Bex.) Din Bex
fac parte : Secretarul, cei trei
Vicepreședinti și bineînțeles
Președintele. Pe langă aceste
mari funcții, mai există niște
mici departamente, a căror
alegeri s-au desfășurat după
punerea
în
funcție
a
președintelui.

majoritatea elevilor, au remarcat
pasiunea pe care o pun
candidatele în tot ceea ce fac.

În acest an școlar, alegerile
au avut loc în data de 14
Octombrie 2016, în sala festivă.
Astfel, în fiecare pauză, elevii
puteau să vină să își voteze
favoriții.

La postul de Vicepreședinte,
au fost 2 candidați, Lorena
Pintea și Oana Negrean, urmand
ca al treilea Vicepreședinte să
fie cel care nu iese Președinte.
La funcția de Secretar a
candidat doar Miruna Prodan.
Chiar dacă a fost doar un
candidat, asta nu inseamna că
este o funcție ușoară. Din
contra, ca toate celelalte funcții,

Fiecare candidat și-a pregătit
o campanie de promovare, prin
care a dorit să dovedească
elevilor de ce este potrivit
pentru
funcția
la
care
candidează.
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Școlare reprezentat de Diana
Bese și nu în ultimul rand,
Învățămant
Gimnazial
și
Teoretic reprezentat de Iulia
Bican. Ultimul departament este
dedicat elevilor de gimnaziu
care studiază la acest Colegiu,
iar așa tot ce se desfășoară în
școală le este transmis și lor,
comunicarea cu ei pentru
diferite activități fiind mai
eficientă.

este
una
care
cere
responsabilitate,și seriozitate.
Caștigători, au fost toți cei
care au candidat. Funcția de
președinte
aparține
Tarei
Brandușan, care are o echipa
minunată de elevi cu care
lucrează,
formată
din:
Alexandra Oros, Oana Negrean,
Lorena Pintea, Miruna Prodan.
Aceștia sunt doar o parte din ei,
ceilalți fiind cei de pe
departamente, care au fost aleși
puțin
mai
tarziu.
Departamentele, precum: Presă
și Comunicare, reprezentat de
Iulia Nicorici; Avocatul

Toți acești elevi menționați
mai sus, formează o echipă
minunată, care face tot posibilul
pentru ca elevii Colegiului să
aibă parte de cat mai multe
activități
interactive
și
distractive.

Elevului reprezentat de Paul
Iacob; Cultură și Programe

ANDREEA BODA
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Balul Bobocilor-Ecouri, Impresii
talente şi pentru toate celelalte
probe,
dar
cu
ajutorul
organizatoarelor mele, Bianca și
Lavinia, şi cu uimitoarea
colaborare
şi
răbdare
a
partenerei mele, Adelina, am
pregătit un număr de excepţie.
Acum îmi amintesc cu plăcere
de repetiţiile care durau ore în
şir şi care parcă nu se mai
terminau, de micile discuţii
contradictorii purtate între noi şi
de momentele când săptămânile
treceau de parcă erau zile, iar
zilele treceau de parcă erau ore,
deoarece balul se apropia cu
paşi repezi, iar noi nu aveam
nimic gata.

În opinia mea, balul
bobocilor este un eveniment
care rămâne în sufletul unui
boboc pentru totdeauna. Poate
multă lume crede că totul este o
joacă de copii, dar acest lucru
nu este adevărat, deoarece în
spatele acestui eveniment se
ascund multe ore de muncă
obositoare si emoţii imense,
trăite la maxim. La început și eu
am crezut la fel, dar totul s-a
schimbat după ce am văzut cât
de serios se implică și restul
lumii, atât ceilalţi boboci, cât şi
organizatorii. Totul a început cu
mult aşteptatele audiţii, unde
am încercat cu toţii să arătăm
juriului ce avem mai bun. După
audiţii, cei care am fost admişi
am încercat să ne găsim cel mai
potrivit partener și să realizăm
împreună cu el un program
foarte bine pus la punct,
complex, pentru spectatori.

În sfârşit. a venit ziua
balului, iar noi aveam tot
programul pregătit, iar ce mai
trebuia să facem era să dăm tot
ce aveam mai bun pe scenă şi să
învingem emoţiile copleşitoare
care încercau să ne acapareze.
Balul a început, toate emoţiile
au dispărut și tuturor ne-au ieşit
numerele impecabil, iar juriul a

Trebuie să recunosc că
singur nu prea ştiam ce să
pregătesc pentru proba de
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decis câştigătorii. Bineînţeles că
ne-am dorit cu toţii să câștigăm,
dar nu premiile au fost cele mai
importante, ci faptul că ne-am
distrat şi ne-am simţit bine, iar
publicul a fost uimit de prestaţia
noastră. Sincer, nu regret nici
un moment petrecut în cadrul

acestui proiect, deoarece am
cunoscut multă lume frumoasă
și am legat noi prietenii. În
concluzie, experienţa balului
este ceva unic în viaţă şi îi
recomand oricărui boboc să o
trăiască.

SERGIU BOTICAȘ

*
*

*

Nu credeam că viața mea la
liceu avea să înceapă cu o
asemenea trăire. Balul a fost cea
mai frumoasă experiență pe
care am trăit-o până acum. La
preselecții ne aflam în fața
corpului B, unde așteptam
nerăbdătoare să fiu chemată
înăuntru. Am intrat cu emoție în
sală și așteptam cu sufletul la
gură să văd ce am de făcut.
Zilele
dinaintea
anunțării
rezultatelor au fost chinuitoare,
deoarece eram nerăbdătoare să

văd dacă am fost acceptată. În
final, listele cu bobocii selectați
au
fost
afișate.
Spre
surprinderea mea, mă aflam
printre primele fete, împreună
cu două colege ale mele. Ne-am
bucurat de prima noastră reușită
din viața de liceean.
Alături de partenerul meu,
Sergiu, și de organizatoare, neam pus repede pe treabă,
deoarece aveam doar o lună la
dispoziție pentru a demonstra că
suntem în stare să realizăm un
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bal care va rămâne în istorie.
Primele zile de repetiție au fost
obositoare, dar după aceea am
realizat că nimic nu este posibil
fără muncă și că dacă vrei să
reușești trebuie să te străduiești
cu toată ființa ta. Trebuie să
recunosc, totuși, că au fost
momente în care voiam să
renunț, în care simțeam că nu
mai pot, dar cu ajutorul
organizatoarelor mele și al lui
Sergiu am reușit să trec peste
toate. Zilele au trecut, ceasurile
au zburat precum o frunză în
puterea vântului și ne-am trezit
în data de 25 noiembrie, ziua
mult așteptată. Dimineața am
fost chemați la Casa de Cultură
a Sindicatelor pentru a-și
prezenta
fiecare
numărul.
Emoțiile chiar și atunci nu s-au
făcut așteptate, fiind vizibile pe
chipul fiecărui boboc. După ce
am văzut numărul fiecărei
echipe, am realizat că aveam o
concurență puternică și că
fiecare dintre noi avea șanse
maxime.

pregătirile erau din ce în ce mai
intense.
Era ora șase, iar pe scenă
totul era pus la punct, detaliu cu
detaliu, sala era plină, toți aveau
încredere în noi și ne încurajau
cu multe cuvinte frumoase. În
acel moment am realizat că
depinde doar de noi ca totul să
iasă perfect. Cortina s-a deschis,
sala a aplaudat, iar pe scenă
erau 20 dintre cei mai talentați
elevi ai liceului. Spectacolul a
fost deschis de filmulețul de
prezentare, care a fost pe
măsura așteptărilor. Noi eram
echipa 4, iar când am pășit pe
scenă, toate emoțiile s-au
evaporat, toți fluturii din stomac
și-au luat zborul, deoarece doar
atunci realizam că seara aceea
era seara mea și că nu puteam
lăsa emoțiile să pună stăpânire
pe mine. În timpul dansului mă
simțeam liberă, pluteam în
brațele
partenerului
meu,
muzica ne umplea mintea și
sufletul, iar aplauzele publicului
m-au făcut să conștientizez că
toată munca și eforturile depuse
nu au fost zadarnice. La
premiere am așteptat toți să fim

Timpul era tăcut, orele
treceau pe nesimțite, iar
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răsplătiți
pentru reușitele
noastre, iar în fața celor prezenți
în sală numele fiecărui boboc
răsuna la microfon. Ne-am luat,
pe rând, diplomele, ne-am
felicitat, iar mai apoi a început
iarăși muzica, ceea ce însemna
finalul marii noastre experiențe.
Lacrimile mi-au pătat obrajii la
vederea
părinților
și
a
prietenilor, care m-au îmbrățișat
și m-au felicitat. Nu credeam că
voi plânge în fața tuturor, însă
bucuria că am reușit mi-a
umplut fiecare părticică a
sufletului, până la epuizare.

care trebuie depusă pentru a
avea rezultatele dorite, și în
final mă bucur că am avut șansa
de a cunoaște 22 de persoane cu
gândiri
și
comportamente
diferite, care ne-au ajutat să
ducem totul până la final. Balul
a fost și o distracție, dar și o
"probă" a vieții, din care am
supraviețuit și din care am
rămas cu multe experiențe; am
învățat o grămadă de lucruri de
la colegii mei mai mari, inclusiv
de la cei de vârsta mea.
Generațiilor
viitoare
le
recomand să participe, deoarece
o asemenea trăire este unică și
cu siguranță nu vor regreta.

Experiența
balului
a
însemnat pentru mine o
uimitoare șansă de a cunoaște
persoane noi, de a mă apropia
mai tare de cele vechi, de a
cunoaște în esență strădania

Balul acesta m-a schimbat
și cu siguranță acest sentiment
va rămâne viu în ființa mea
pentru totdeauna.

ADELINA BĂLAIE
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*
*

*

Balul bobocilor a fost, cu
siguranță, cea mai frumoasă
experiență de care am avut parte
până acum. Am cunoscut
oameni noi, alături de care miam petrecut tot timpul în
vremea aceea și cu care am
legat prietenii frumoase. Am
muncit și m-am străduit ca
momentul meu să fie unul
special, cu impact emoțional
oarecum, deoarece reprezenta o
poveste de dragoste între un
triton și o sirenă... Am avut
ocazia de a apărea pe scenă, de
a fi în centrul atenției, dar, cel
mai important lucru: am reușit
să mă distrez pe tot parcursul
balului, cât și al repetițiilor.
Personal, nu regret nicio oră
petrecută peste program, la
repetiții, și în momentul de față
aș vrea să mai am parte de acest
antrenament zilnic, căruia m-am
dedicat cu totul și am încercat
să dau tot ce e mai bun din
mine. Astfel mi-am demonstrat
că pot realiza orice îmi propun,
pot să spun că am reușit să îmi

cunosc mai bine puterile. Am
fost mulțumită de evoluția mea
și a partenerului meu de echipă,
știind că fiecare dintre noi a pus
suflet în tot ce însemna
"momentul nostru". Pe scenă
totul a ieșit cum trebuia, dat
fiind faptul că aveam emoții
firești, dar am reușit să le
depășim și să ne expunem
munca depusă în fața tuturor.
După părerea mea, spectacolul a
impresionat publicul, probele de
talente fiind complexe și
concrete. Proba surpriză mi s-a
părut într-o oarecare măsură
plictisitoare. Filmulețul a fost
excepțional, lăudat din toate
părțile. Tema falsă (armata) a
individualizat balul, oferind o
curiozitate mai mare pentru
spectatori după vizionarea
filmului. De asemenea, fără
ajutorul
acestor
oameni
minunați, organizatorii, acest
bal nu ar fi fost atât de reușit și
nu ar fi avut un impact așa mare
asupra noastră și a spectatorilor.
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Îndemn orice boboc să
participe la balul bobocilor,
deoarece consider că rămâi cu
multe amintiri și învățături din

această experiență și nimic nu
se compară cu stările și emoțiile
care pun stăpânire pe tine.

MARIA MOGOȘ

*
*

*

Această experiență a fost
una de neuitat pentru mine,
unică și memorabilă. Îmi aduc
și acum cu drag aminte de ziua
preselecțiilor, ne-am strâns în
curtea școlii și așteptam cu
nerăbdare să ne vină rândul, toți
eram emoționați și chiar timizi.
Eu, fiind o persoană mai
îndrăzneață, căreia nu îi este
teamă să vorbească în fața unor
persoane, în acele minute, chiar
ore, am fost cuprinsă de emoții
și de teamă. Acea zi a fost una
dificilă pentru mine, deoarece
aveam
probleme
la
un
genunchi, dar am fost sigură că
pot să dau ce e mai bun din
mine și voi reuși să intru în bal.
Seara, când s-au afișat listele,

am fost foarte bucuroasă văzând
că am fost acceptată și am
început să mă gândesc ce voi
face la proba de talente.
În zilele care au urmat au
început repetițiile și totodată
tensiunea și stresul pregătirilor.
Aveam
patru
sau
cinci
săptămâni la dispoziție să
realizăm momentul pe care îl
vom prezenta la bal. Au fost
ore, zile și săptămâni la rând de
repetiții și pregătiri intense,
pentru ca totul să iasă bine.
Această experiență mi-a dat
șansa să întâlnesc persoane
minunate,
implicate
și
muncitoare, care au lucrat cot la
9

cot pentru a ieși un bal care va
rămâne în istoria liceului.

fost una încărcată, nu erau gata
momentele, dansul de grup și
toată lumea era pe grabă și
încerca să își termine numărul.

Am învățat să lucrăm în
echipă, să colaborăm și să fim
uniți pentru a realiza ce ne-am
propus. Fiecare boboc a avut
interes maxim și a ajutat
organizatorii cu ce a putut,
deoarece a fost foarte multă
muncă și timp pierdut.

Ziua balului sosise și toate
erau pregătite pentru marele
spectacol. Aveam emoții, dar
erau constructive, deoarece
momente de acest gen mă ajută
și îmi dau încredere în mine.
Tot ce s-a întâmplat pe scenă va
rămâne mereu în inima mea,
publicul a fost superb, iar
persoanele care ne-au susținut
au fost minunate și muncitoare.
Nu voi uita niciodată această
experientă și îmi va fi foarte dor
de toate persoanele care au fost
lângă noi.

Îmi amintesc repetițiile
grele, lungi, pline de nervozitate
și
tensiune
din
cauza
divergențelor dintre noi, orele
târzii la care ajungeam acasă și
trebuia să facem teme și să
pregătim lecțiile pentru ziua
următoare. Ultima săptămână a

SABOU REMEȘ ADINA

10

*
*

*

Aș vrea să împărtășesc
experiența mea de la bal ca
organizator și prezentator și
celorlalți mai tineri care vor
trece prin această etapă a
liceului.

colectivul de organizare a
balului.Le mulțumesc colegilor
mei pentru complicitate și
pentru dorința de muncă și
pentru comportamentul matur
de care am dat toți dovadă,cât și
de profesionalismul de care am
dispus.

Vreau să încep prin a spune
că nu este un lucru ușor să te
ocupi de organizarea unui
eveniment de această mărime,
de pregătirea bobocilor și
încercarea de perfecționare.

Desigur că recomand această
experiență deoarece este o
parte din viața noastră de
liceeni pe care nu o putem
omite.

Cel mai important lucru
pentru a face lucrurile să
meargă ca la carte este
comunicarea,
prezentarea
ideilor și discutarea lor in

CIUPE LAVINIA
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CLAR DE LUNĂ
În eternul gol al nopţii
Trece luna murmurând
Scânteind foc de lumină,
În al codrului suflet plăpând.

Trece ca un înger palid,
Zugrăvind ziduri pustii
Lăsând pradă armonia
Întunecatei feerii.

Codrul doarme-mbrătişat
De lumina blândei lune,
Cântă-i lupii-nfometaţi
În palida-i deşertăciune.

Şi piere-ncet în depărtare,
Glasul lor, cel chinuit
Şi alba zână-i cântă tare
Sufletului adormit
12

DENISA PAL

Copilul în fața lumii

Un glas de rouă pe obrazul unui
vânt sălbatic... E El!...copilul în
fața lumii. Aleargă, scâncește,
adună flori, răsucește pe degete
lumina unui blând soare de mai.
Cum?...Așa o fi?...

poartă în mâinile sale Războiul
Troian, pecetea unui brav
luptător, a unui învins și-a unui
învingător, a unui viclean și-a
unui vis de adevărat creștin.
...Spre unde? Spre ce s-o
apuce acum? Mai e oare loc?

Cu pletele răsfirând aburii
dimineții,
el
întrupează
întinderea uniformă a câmpiei și
o pace desăvârșita îi rătăcește
mintea în dungile străvezii ale
orizontului. O culoare egală
apasă privirea-i încă buimacă
de-a somnului dulceață. În aerul
gras de miresmele basmului,
puiul de om adulmecă melodiile
îndrăznețe ale văzduhului, o ia
la pas prin cântecele verii, își
scoate puțin colții și abia
învățați primii pași, înalță tare,
un aspru „Exist!”

Întrebarea mi-o adresă pe
vremea când înfloresc teii, întro seară cu stele, cu vifor și lună
printre ele... Pe calul său alb,
arăbesc, curat, sălta într-una în
șeaua adâncă, cerceta zarea și-și
întorcea apoi pentru o clipă
căutătura
încruntată
spre
murmurul de valuri ce-i
domolesc
frământările și-i
astâmpără flacăra setei de viitor
laur zeesc.
Ochii săi vii pipăie
împrejurimile și depărtarea,
visează dorința, ating iataganul
cu flori de argint și întorși spre
răsărit, se furișează larg în
tărâmul speranței; vorbesc
uneori de datorie și renunțare,
își bat capul pe tema binelui și-a

Oul primordial l-a născut
pe el, l-a hrănit, l-a încălzit în
blana pământului și la picioare
i-a pus lumea, sau oare, pe el la
picioarele lumii? Chipul fără
chip, dar totuși atât de închipuit,
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răului, cu ce e drept și cu ce e
nedrept, cu ce e îngăduit și cu
ce nu e îngăduit.

speranțe, adună idei, zămislește
gânduri și păreri.
El, bobocul de aur, jertfit
pe altarul dorinței, e piesa abia
intrată în joc, un prim Adam

...De ce? Pentru că într-o
zi, ei, ochii vor trebui să
răspundă de faptele sale, căci,
vegetând a bine sau a rău,
corola de lumini a lumii e
veșnic în mișcare, naște

ce-și caută menirea și-o Eva ce
înfruntă veșnicia, vestind din
clopoței, speranța, nemurirea.

XONIA PURCĂRAȘ
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Cine sunt eu?

De unde vin?
Încotro mă îndrept?

Îmi doresc să devin un arhitect
de succes care să aducă bucurie
pe chipurile oamenilor, știind că
munca mea va fi apreciată în
viitor, iar această lume

Eu sunt Diana, o scânteie
dintr-o imensă pădure uscată,
care așteaptă momentul să ardă
și să transforme în cenușă
monotonia acestui loc uitat de
lume.

alb-negru va căpăta un strop de
culoare și fericire.

Mă îndrept spre un viitor
măreț, scăldat în vise și
speranțe, în care sper că pictez
creația
Universului,
transpunându-mi sentimentele

Eu sunt prezentul, viitorul, o
mică speranță pentru o lume
modernă, o lume a zâmbetelor,
a viselor.

în ceva care doresc să
dăinuiască după trecerea mea în
neființă.
BANDULA DIANA
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Prima zi de școală

Îmi amintesc și acum prima
zi de elev de liceu,când am pășit
cu inima gata să-mi sară din
piept pe poarta școlii.L-am zărit
lângă un grup de copii,ce păreau
la fel de derutați ca și mine, dar
atitudinea lui responsabilă ne-a
încurajat și ne-a făcut să avem
încredere.

După festivitate, diriginții,
i-au îndrumat pe elevi în sălile
de clasă,o a doua casă.Chiar
daca în prima zi de școală nuâi
cunosșteam așa bine pe colegi,

Curtea școlii era plină de
elevi și profesori care așteptau
nerăbdători
festivitatea
de
deschidere
a
unui
nou
început.Domnul
director
împreună cu ceilalți invitați au
reușit, prin vorbele lor, să-mi
demonstreze că am ales o școală
foarte bună, în care se învață
mult, iar cu ajutorul profesorilor
putem deveni ce ne-am propus.

mi-am dat seama că o să ne
înțelegem foarte bine și că o să
fim o clasă unită.Deși a fost o zi
de
emoție
am
înțeles
responsabilitatea care apasă
asupra noastră în noua viață de
licean.

MARIA MATIȘ
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Globul clasei
Cu ocazia sărbătorilor de

jurizat de către elevi, și ulterior

iarna, am avut oportunitatea de

de profesoara de arte plastice,

a participa la un proiect în

Cirț Raluca.

cadrul

comunitații

de

Pentru a intra în această

voluntariat „Petale în Vânt”.

competiție, clasele participante

Scopul proiectului a fost de a

au donat o sumă de bani, care

strânge bănuți pentru a ajuta

au fost preluați de comunitate.

oamenii nevoiași.

În data de 19 decembrie, 2-3
elevi dintr-o clasă au fost
așteptați la atelierele de lucru
pentru

a

confecționa

aranjamentul, având voie să
aduca un lucru unic.
Una dintre clasele care a
Așa ca liceul nostru a

primit cele mai multe voturi de

încercat sa vina cu o idee

către elevi, dar a fost aleasă și

inovativa , aceea în care clasele

de profesoara Cirț, a fost clasa a

doritoare să poată construi un

IX-a F, așa că aceștia au fost

glob sau alt aranjament, care în

felicitați și premiați.

data de 21 decembrie a fost

TARA BRANDUSAN
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Mitul erotic in literatura romană și
universală
Plan
1)Sentimentul de iubire în dictionare.
2)Iubirea în opere literare aparținand
scriitorilor romani: M.Eminescu,G.Calinescu si
M.Eliade.
3)Iubirea in opere literare apartinand
scriitorilor
straini:W.Shakespeare,John Green.
4)Concluzii.
5)Bibliografie.
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Mitul erotic in literatura

„Iubirea este o muzică a cărei
frumuseţi

nu

se

pierde,este

durerea plină de tandreţe,ce
odată exprimată,nu poate fi
uitată.Dacă vrei să afli despre

Explicativ al limbii române”,

dragoste,întreabă-l pe cel ce o

iubirea este „un sentiment de

venerează,întreabă

dragoste

privighetoarea

ce

faţă

persoană”,”un

s-a

de

sentiment

o
de

îndrăgostit de trandafir sau

afecţiune şi admiraţie pentru

soarele care moare în fiecare

cineva”. În „ Dicţionarul de

seară pentru a lasă luna să

filozofie”, ea apare că „termen

respire...Dar dacă vei reflectă

atribuit unui sentiment moral-

asupra ei,vei înnebuni datorită

estetic

complexităţii

egoismului”.

acestui

sentiment.”
Conform

funciar,opus

Distingând genuri diferite
„Dicţionarului

de
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iubire,

omul

consideră

iubirea spirituală că fiind cea

iubirii este cel mai bine ilustrat

atingând nivelul superior, în

în operele lui Eminescu: „În

anumite cazuri desconsiderand

poeziile sale,tema iubirii se

ataşamentul de ordin familiar,

contopeşte cu deseori cu tema

astfel,

şi

naturii şi a jocului. Acţiunea

autori au abordat această tema

ludică este transformată în

în

opere.

jocul sentimental.” Spaţiul şi

Victor Hugo o consideră

timpul desfăşurării acţiunii sunt

numeroşi

filozofi

diferite

că fiind o parte din suflet,în

clar

menţionate:„la

timp ce Mircea Cărtărescu îşi

care

tremură”

exprimă într-un mod puternic

deal”,”sub

dezaprobul

iubirii:

Conform acestor scrieri ea

„Iubirea reprezintă o pierdere

începe în momentul creării

de timp,energie şi fericire.”

lumii deoarece Dumnezeu a

Iubirea este printre cele mai

conceput oamenii din iubire. În

vechi teme literare începând cu

mitologia

lumea creaturilor mitologice şi

reprezintă zeiţă fertilităţii iar

până la dramele cotidiene din

Uranus

zilele

azi.

dintre cei doi fiind prezenţa şi

În literatură laică română,mitul

în poemul „Luceafărul” de

erotic este unul dintre miturile

M.Eminescu.

fundamentale,alături de mitul

În operele acestuia regăsim

pastoral,mitul estetic şi mitul

codrul sub rolul de protector

etnogenezei. Conform opiniei

,crengile lui ascunzându-i pe

lui

asupra

de

George

Călinescu,mitul

,”sară

un

este

de

pe

salcâm”.

greacă,

îndrăgostiţi
20

izvorul

Geea

cerul,atracţia

ochii

lumii.

Pădurea devine unicul martor

societăţii-.

al iubirii, un martor etern.

pasionaţi de mister,de exotic,

Eminescu, a trăit pentru o

au gust şi pasiune pentru

vreme

macabru, creând personaje şi

,în

lumea

iluziilor,a

Aceştia

sunt

idealurilor,şi a crezut cu putere

situaţii

în

puterii

În continuare,George Călinescu

s-a

se remarcă în rândul scrierilor

exprimat cu putere în tonalităţi

ce au abordat tema iubirii ,prin

majore,a reuşit să cânte în

opera

„Cartea

nunţii”.

acorduri sublime,legăturile de

George

Călinescu

este

o

iubire dintre oameni, farmecul

personalitate

plurivalenţa

a

împlinirea

desăvârşite.

bazându-se
încrederea

Poetul,

pe

stimă

excepţionale.

şi

culturii române, remarcându-se

reciprocă.

că fiind poet,prozator,istoric şi

„Jocul îi absoarbe cu totul pe

critic

jucători.Ei se izolează de restul

Prin

lumii şi se cufundă în uitarea

volum „Cartea nunţii” în 1933,

sinelui...”(„ore întregi spune-ţi-

Călinescu

voi cât mi-eşti de dragă”)

lansată de Titu Maiorescu , şi

Romancierii resping convenţii

anume că un critic literar este

în

de

incapabil să scrie proză de

clasicişti,cum ar fi regulă celor

ficţiune,domeniu pe care l-a

trei unităţi – de loc, de timp

abordat ,din două motive: „Pe

şi de acţiune contrazicând şi

de-o parte de a mă relaxa,pe de

tipologia umană – alegerea

altă de a face un exerciţiu

persoanjelor din înalta pătură a

minor

opere,impuse

21

literar.
apariţia

în

a

primului
anulat

vederea

sau
ideea

operelor

epice.”

relaţia elev-profesor. Nu în

Călinescu susţine ideea unui

ultimul

român de atmosfera modernă

evidenţiază,

deşi respingea teoria lui Camil

societatea modernă , în plin

Petrescu

rând,

cartea

prin

contrast,

în

legătură

cu

proces

sincronizarea

literaturii

cu

învinge definitiv „colecţia” de

psihologia,

babe ramolite şi fete bătrâne

argumentând că: „Literatură

sterile din „casă cu molii”.

nu are legătură cu psihologia,ci

În proză,iubirea este trăită,dar

cu

eşuează de cele mai multe ori,

filozofia

şi

sufletul

uman”.

de

dezvoltare

care

Titlul „Cartea nunţii” defineşte

reinventandu-se

latura lirică a romanului ,care

frumoasă între cei doi, aflându-

are că tema centrală eternul

se

sentiment

se

A două opera realizată de

manifestă reciproc între tânărul

Geoge Călinescu este „Enigmă

doctor în litere,Jim Marinescu,

Otiliei”.unde este surprinsă o

şi absolventă de liceu Vera

iubire

Policrat,dragoste

feminină.

împlineşte

al

iubirii

care

se

în

egoistă

poveste
suferinţă.

din

partea

căsătorie.

Tema iubirii nu ocupă un prim-

Tema romanului ilustrează, în

plan în această opera, dar

principal, împlinirea în plan

creează

erotic al acestui cuplu, apoi o

deoarece dragostea este un

analiză a şcolii româneşti în

sentiment

perioada
accentul

prin

ce

o

interbelică,în
cade

care

orice

pe

această

definitoriu

impresie

pentru
fiinţă.

Cuplul Otilia-Felix se impune
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în categoria eşecului provocat

reportajul. Prin acest român se

din

realizează

interior.Femeia,surprinzător de

iubiri

matură,se consideră inferioară

împrejmuită de tragic deoarece

bărbatului.

protagoniştii nu reuşesc să

mărturisirea

unei

devastatoare,

o

rămână împreună,dar îşi jură

reciprocitate de sentimente, o

iubire şi credinţă pentru tot

certitudine a plăcerilor pe care

restul

nimeni şi nimic nu o poate

Iubirea din cărţi este pură,o

influenţă.Ea nu trăieşte, doar

trăieşti cu tot sufletul,te face să

cât

simţi ce înseamnă cu adevărat

Iubirea

presupune

timp

este

considerată

vieţii.

veşnică, iar cei îndrăgostiţi sunt

ataşamentul

convinşi că dragostea lor va

persoane,faptul că nu doar

continuă

atracţia

şi

după

Totodată,iubirea

moarte.
reprezintă

între
carnală

odată

literară

„Maitreyi”,

Mircea

opere,introducând

Eliade

Surprinde

iubirea

inventivitatea

dintre

acesta

este

importantă. Această a apărut

tragedie, astefel că, în opera

imposibilă

două

şi

cu

cele

mai

vechi
clasică

(primordială) şi modernă ,până

indianca Maitreyi Devi. Acest

la

român este un român exotic şi

clasice,iubirea este neîmplinită

în

pentru

acelaşi

timp

erotic,

un

limite.

În

autor,

poeziile

aceste

exemplu al autenticităţii care se

manifestându-şi melancolia şi

îmbină cu mai multe specii

tristeţea. El îşi creează propriul

literare:

univers perfect,visează la el,dar

jurnalul,eseul

şi
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spre finalul poeziei se trezeşte

unghiuri.

la realitate. Destinul marilor

Alături de W.Shakespeare, în

îndrăgostiţi stă sub semnul

literatură

iubirii

morţii..

remarcă şi John Green, un

Shakespeare aduce cu ajutorul

autor contemporan, care şi-a

operei „Romeo şi Julieta”, cel

dedicat cea mai mare parte a

mai frumos omagiu al iubirii,

vetii scrierii şi regizării unor

transformându-i

adevărate

şi

al

în

simbolul

universală

lecţii

de

se

viaţă.

ce

„Paper Towns” este o poveste

sacrificiul

în care autorul adaptează tema

dragostei

adolescentine

sfârşeşte

prin

,care

se

suprem, deoarece ea nu putea fi

maturizării

continuată în această viaţă.

concentrează asupra lui Q şi a

Julieta este prezentată că fiind

enigmaticei

„iubirea” şi „stăpână” lui

Margo,care adoră atât de mult

Romeo. Dragostea este veşnică,

misterele încât şi-a focalizat

cei îndrăgostiţi urmând să îşi

scopul spre a deveni unul.

vecine,

după

După o aventură incitantă de o

moarte, fiind un exemplu al

noapte prin oraş,Margo dispare

eternităţii.

brusc , lăsând în urmă imagini

Iubirea este o tema cu o

criptate pentru a fi descifrate de

importantă

Q.

continuie

povestea

sale

deosebită

,de-a

lungul timpului existând diferite

Căutarea îl poartă pe Q şi pe

concepţii sau curente de idei

prietenii săi într-o aventură

referitoare la iubire ,această

extraordinar de hilară dar şi

fiind

emoţională,

abordată

din

diferite
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finalul

captând

atenţia tuturor cititorilor prin

specială

unicitatea momentului în care

susţine.

Q

În concluzie, iubirea este şi va

se

întâlneşte

cu

specifică

Margo,înţelegând mai bine ce

rămâne,

înseamnă adevărată prietenie şi

fundamentală

iubirea

tuturor

pură.

care

le

tema
a

literaturii
operelor

„LUI MARGO I-AU PLĂCUT

prezentului,trecutului

DINTOTDEAUNA

viitorului,fiind o sursă de idei

MISTERELE.
CONT

DE

URMAT,

ŞI

ŢINÂND

CEEA

CE

MEREU

inepuiezabile.

A

M-AM
ALEXANDRA CHIȘ

GÂNDIT CĂ A IUBIT ATÂT DE
MULT MISTERELE, ÎNCÂT A
DEVENIT EA ÎNSĂŞi UNUL.”
Inocent şi superb, amuzant şi
sincer, Paper Towns este acel
teen

movie

vorbeşte

deştept

despre

care

maturizare,

oameni, iubire şi adolescenţă
într-un mod diferit şi optimist, a
la

John

Iubirea

apare

diferite,

în

Green.
în

şi

ipostaze

funtie

de

transpunerea geniului creator,
dar totuşi, toate deţin legătură
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