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AVANGARDA XXII

periodic de atitudine, cultur\ [i informa]ie

b\c\uan\
Director: Victor Munteanu

„Bac\ul este unul din ora[ele care au voca]ia culturii. Este un ora[ nu provincial, ci de interes na]ional, de o mare complexitate. Sunt localit\]i mari care au via]\
cultural\ (cum este
Constan]a), dar nu au
voca]ie. Aici, la Bac\u,
l-am admirat [i l-am [i
invidiat pe Victor
Munteanu pentru energia
[i r\bdarea puse în joc
pentru c\ a reu[it s\ realizeze aceste întâlniri [i
comunic\ri directe ale
celor ce produc [i citesc
literatur\. Gestul lui Victor Munteanu este un
efort organizatoric, dar [i
un donquijotism într-o perioad\ în care nu prea mai
este loc de literatur\...”

Pre[edintele juriului Festivalului „Avangarda XXII” - 2017

Juriul Festivalului
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Premiile Colocviilor „George Co[buc”

Itinerariile „Avangardei” la
C. N. P. „{tefan cel Mare”

Pag. 4 - 5

Premiile Revistei
„Ateneu”
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Ionel Rusei

Căsătoria:uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie

 3.000.000 de români au semnat pentru modificarea articolului

48, aliniatul 1 din Constituţia României

unctul de pornire al acestui demers îl
constituie faptul că, în ultimii ani, s-au înmul]it solicitările publice [i chiar în instan]ă ca prin so]i să se în]eleagă [i un cuplu de homosexuali. Suntem con[tien]i
că, de[i Codul Civil clarifică ce sunt so]ii
(un bărbat [i o femeie), este foarte posibil
ca acesta să fie schimbat prin votul Parlamentului, contrar voin]ei românilor, a[a
cum se întâmplă în multe ]ări din Europa.
Noi vrem să lu\m exemplul celor 9 state
europene care au adoptat reglementări
constitu]ionale prin care, ÎN MOD
EXPLICIT, este recunoscută căsătoria
numai între un bărbat [i o femeie.
{i chiar dacă marea majoritate a românilor nu se manifestă public fa]ă de homosexuali, tolerând existen]a acestora,
care sunt liberi să adopte comportamentul
pe care-l doresc în via]a intimă, nu putem
tolera legiferarea acestui comportament
din multe motive.
Din experien]a altor ]ări care au legiferat permisiunea căsătoriei între homosexuali, urmează ca în [coli aceasta să fie
prezentată drept normală, iar dacă nu vei
fi de acord cu ea po]i fi amendat, î]i po]i
pierde locul de muncă, e[ti trimis la cursuri de reeducare [i în final urmează să fii
exclus social.
Odată legiferată căsătoria între homosexuali, aceste cupluri vor beneficia de
toate drepturile cuplului bărbat-femeie [i
vor putea adopta copii. Oamenii de [tiin]\
care au studiat această spe]\ au stabilit,
f\r\ urm\ de t\gad\, c\ ,,În ansamblu, copiii din familiile tradi]ionale sunt mult
mai predispu[i s\ se descurce bine la
[coal\ din punct de vedere social [i academic decat copiii din cuplurile de heterosexuali care tr\iesc în concubinaj [i cei
din cuplurile de homosexuali. (…) Familiile de heterosexuali se pare c\ ofer\ cel
mai bun mediu pentru dezvoltarea social\

[i educa]ional\ a copiilor.” (Sarantakos
S., 1996. Children in three contexts: family, education and social in development.
Children in Australia, 21:23 31).
Dr. Theodora Sirota, psihiatru [i psihoterapeut, comparând, din punct de vedere
al ata[amentului [i nu numai, 68 de fete
ale unor ta]i gay cu 68 de fete provenind
din familii naturale, ajunge la urm\toarea
concluzie despre fetele cu ta]i gay:
se sim]eau mult mai pu]in confortabil
în intimitate [i erau mai anxioase
erau mult mai pu]in religioase [i mai
frecvent angajate în rela]ii heterosexuale
de natur\ compulsiv\
r\mâneau cel mai adesea nem\ritate;
34% din
ele relatau c\
au preferin]e
bi/homosexuale (fa]\ de
numai 3%
din fetele cu
ta]i heterosexuali)
erau
mult mai pu]in apropiate
de p\rin]i;
59% din ele erau predispuse la abuzul
de alcool [i droguri (fa]\ de numai 31%
din fetele cu ta]i heterosexuali)
erau mult mai pu]in capabile s\ arate
încredere [i afec]iune fa]\ de al]ii
experimentau o anxietate mult mai
mare în rela]iile de prietenie.
Cele mai multe dintre studiile realizate
înainte de Regnerus, de altfel amplu citate, se bazau pe e[antioane nealeatorii [i
foarte mici, nereprezentative, care nu permiteau generalizarea rezultatelor pentru
toate familiile de gay [i lesbiene din America. Dar Regnerus a intervievat 2.988 de
tineri adul]i cu privire la un larg spectru
de chestiuni economice [i educa]ionale,

romantice [i de experien]\ sexual\, despre
abuzul de droguri, violen]\, etc. Subiec]ii
au fost împ\r]i]i în func]ie de experien]a
de familie pe care au avut o: familie format\ din p\rin]i naturali, din p\rin]i divor]a]i, dintr un singur p\rinte, din p\rin]i
adoptivi rec\s\tori]i, din mame care aveau rela]ii sexuale cu lesbiene (ML Mam\ Lesbian\) sau ta]i care aveau rela]ii
sexuale cu gay (TG - Tat\ Gay).
Câteva dintre rezultatele ob]inute:
Victimizare sexual\ din partea p\rin]ilor [i a îngrijitorilor. 23% din adul]ii
crescu]i de cupluri de lesbiene (ML) au
r\spuns pozitiv când au fost întreba]i dac\
p\rin]ii sau adul]ii care-i îngrijiser\ i-au
pip\it (sexual),
i-au
for]at s\ se
pip\ie singuri sau i-au
for]at s\ aib\
rela]ii sexuale.
Prin
com para]ie,
numai 2%
din adul]ii
proveni]i din
familii cu
p\rin]i naturali suferiser\ un astfel de
abuz sexual. Dac\ lu\m numai cazul femeilor, doar 3% din cele crescute de p\rin]ii lor naturali suferiser\ la un moment
dat o agresiune sexual\ sau avuseser\
contact sexual cu p\rin]ii sau îngrijitorii
lor, în timp ce 31% din femeile crescute
în cupluri de lesbiene [i 10% din cele
crescute în cupluri de gay declarau c\ li se
întâmplase aceasta.
Violul: 31% din adul]ii crescu]i de mame lesbiene au fost for]a]i la un moment
dat în via]\ s\ aib\ o rela]ie sexual\, de[i
nu doreau aceasta. În cazul adul]ilor crescu]i de cupluri gay, procentul este de
25%, fa]\ de 8% în cazul celor crescu]i de

p\rin]ii lor naturali. Dac\ sunt luate în
considerare numai femeile, 14% din cele
crescute în familii naturale au suferit un
viol de a lungul vie]ii, în timp ce acest
procent a fost de 46% în cazul celor crescute de mame lesbiene [i 52% în cazul
celor crescute de cupluri gay.
În cazul adul]ilor crescu]i în familii de
lesbiene, 25 (63%) din cele 40 de variabile luate în considerare de Regnerus erau
semnificativ diferite [i îndreptate într o
direc]ie negativ\ fa]\ de variabilele înregistrate de adul]ii proveni]i din familii naturale.
În cazul adul]ilor crescu]i de cupluri de
gay, ap\reau 11 variabile puternic diferite
în acela[i sens, adic\ 28%.
Toate aceste rezultate l-au determinat
pe Regnerus s\ concluzioneze:
„Datele ne arat\ în mod clar c\ acei
copii care î[i petrec întreaga copil\rie
cu mama lor, care este c\s\torit\ cu tat\l lor, se dovedesc mai capabili s\ reu[easc\ în via]\ ca adul]i într o mul]ime
de domenii, mai ales dac\ p\rin]ii r\mân c\s\tori]i pân\ la vârsta adult\ a
copilului.” (Regnerus, M.).
Iat\, a[adar, argumentele care ne îndeamn\ s\ milit\m, în deplin respect fa]\
de convingerile personale ale oric\rei persoane, pentru asigurarea dezvolt\rii s\n\toase [i demne a copiilor no[tri.
{i, o precizare deosebit de important\:
demersul nostru nu este îndreptat împotriva nim\nui, ci doar în folosul copiilor
no[tri, de aceea respingem cu fermitate
orice încercare de a da vreo conota]ie politic\ sau religioas\ atitudinii noastre.
Pre[edinte al Comitetului jude]ean
Bacău al Comitetului de ini]iativă
cetă]enească pentru mobilizarea
cet\]enilor români la referendumul
pentru modificarea art. 48, alin 1 din
Constitu]ia României

Apelul unor profesori din Bac\u c\tre autorit\]ile din Ucraina:

respecta]i dreptul minorit\]ilor la educa]ie `n limba matern\!

Am luat cuno[tin]\ cu pro-

fund\ nelini[te de inten]iile
autorit\]ilor ucrainene de a
priva comunit\]ile române[ti
din ]ara vecin\ de dreptul
fundamental la instruire în
limba matern\. În clipa urm\toare gândul ni s-a îndreptat spre corifei ai culturii
noastre care [i-au intersectat
biografia cu ]inutul Bucovinei [i care ne-au l\sat nu
doar crea]ii artistice de prim\
m\rime, ci [i m\rturii cu valoare testamentar\ privind
locul de formare [i de manifestare a limbii române. Primul dintre ei este Vasile Alecsandri, care o definea în 1876
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drept „tezaurul cel mai pre- acest important centru de ]ional al românilor era de p\]ios pe care-l mo[tenesc copi- cultur\ româneasc\. „În casa rere „c\ niciun neam de pe faii de la p\rin]i, depozitul cel lui, Aron Pumnul, dasc\lul [i ]a p\mântului nu are mai mult
mai sacru l\sat de genera]iile gazda sa, avea un fel de bi- drept s\ cear\ respectarea sa
trecute [i care merit\ a fi p\s- bliotec\ român\ clandestin\, decât tocmai românul, pentru
trat cu sfintru Cultur\ [i Literatur\ Româ- c\ nimeni
atru asocia]ii culturale din
]enie de gen\ în Bucovina - organiza]ia nu este mai
n e r a ] i i l e Bac\u, reprezentate de profesori Bac\u“, „Desp\r]\mântul ASTRA tolerant dece-l pri- din `nv\]\m=ntul universitar [i „Vasile Alecsandri” Bac\u“, cât dânsul”.
mesc”. Cel preuniversitar, solicit\ autorit\]i- „Funda]ia Cultural\ „Georgeta Suntem dece ne-a în- lor de la Kiev s\ renun]e la „re- [i Mircea Cancicov” Bac\u, „So- plin solidari
forma“ educa]iei din Ucraina, cazestrat cu re afecteaz\ `nv\]\m=ntul `n lim- cietatea Cultural-{tiin]ific\ „Va- cu cei ce
m o b i l i z a - ba matern\ a tuturor minorit\]i- sile Alecsandri” Bac\u“ [i Cole- v o r b e s c
t o a r e a lor etnice. În ]ara vecin\, `n Bu- giul National „Vasile Alecsandri” limba ro„Hor\ a covina de Nord [i `n zona Odessa, Bac\u, care sunt reprezentate de mân\
în
Unirii” a tr\iesc, potrivit statisticilor, peste profesorul universitar Ioan aceast\ reD\nil\, de profesorii Mitic\ Pripublicat în 400 de mii de cet\]eni, care se copie, Elena Bostan, de poetul giune isto1850, în identific\ rom=ni [i moldoveni [i Victor Munteanu [i de profesorul ric\ [i `mziarul „Bu- care vorbesc limba rom=n\.
de filosofie C\lin Boamb\, care p \ r t \ [ i m
Apelul societ\]ii civile din Bacovina”
este [i director al Colegiului Na- întru totul
c\u
este
asumat
de
„Societatea
pendin Cern\re ven dic\ ]ional „Vasile Alecsandri“.
u]i (în Urile lor legicraina, azi), capodopera po- din care împrumuta c\r]i [co- time. Reamintim cu durere
eziei populare române[ti, larilor, îndeosebi pe Alecsan- faptul c\ num\rul [colilor din
„Miori]a”. La rândul lui, dri” (G. C\linescu, Via]a lui Ucraina cu limba de predare
Mihai Eminescu a studiat în Mihai Eminescu). Poetul na- român\ a cunoscut o descre[-
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Ioan D\nil\

tere continu\ în ultimele decenii, iar recentele ini]iative
ale statului vecin pot avea
efecte dramatice în privin]a
zonelor locuite de români/
moldoveni: regiunea Cern\u]i
cu Nordul Bucovinei, }inutul
Her]ei [i Nordul Basarabiei,
regiunea Odessa, cu sudul
Basarabiei - Bugeacul [i zona
dintre Nistru [i Bug -, precum
[i regiunea Transcarpatic\,
cu Maramure[ul de Nord.
Solicit\m, a[adar, Guvernului
de la Kiev renun]area la m\suri restrictive la adresa comunit\]ii române[ti [i a altor
comunit\]i care tr\iesc pe teritoriul Ucrainei, prin respectarea drepturilor de baz\
ale acestora, în spiritul valorilor europene actuale.
Pag. 2

Premiile Revistei „Ateneu”
Miercuri,

13 septembrie a.c., la
Filarmonica „Mihail Jora” din Bac\u a
avut loc festivitatea de decernare a premiilor Revistei „Ateneu”, activitate
inclus\ în Bac-Fest: Festivalul Na]ional
„George Bacovia”.
Redac]ia - Carmen Mihalache, director,
Ioan D\nil\, Marius Manta, Dan Per[a,
{tefan Radu - redactori, [i Adrian Jicu redactor asociat, a acordat urm\toarele
premii:
 Premiul de Excelen]\: Nora Iuga
 Premiul special pentru volumul de
poezie „Prizonierul t\cerii”, Ed.







„Junimea”, Ia[i, 2016: Victor
Munteanu
Premiul pentru volumul de poezie
„Via]\”, Ed. „Paralela 45”, Pite[ti,
2016: Magda Cârneci
Premiul pentru volumul de proz\
„Pelinul Negru”, Ed. „Humanitas”,
Bucure[ti. 2016: Ioana Nicolaie
Premiul pentru volumele de critic\ [i
istorie literar\ Când literatura
comparat\ pretinde c\ se destram\,
Ed. Eikon, 2016: Nicoleta Popa
Balanariu

Premiile Colocviilor „George Co[buc”, Bistri]a, 2017
Juriul, format din Valeriu Stancu -

pre[edinte, Vasile Muste, Olimpiu Nu[felean, Virgil Ra]iu - membri [i Alexandru
Câ]c\uan - secretar, a acordat urm\toarele
premii la Concursul Na]ional de Poezie,
edi]ia a 33 - a:
I. Sec]iunea volume publicate `n
perioada octombrie 2016 septembrie 2017

1) Premiile Colocviilor „George
Co[buc”, 2017
1. Victor Munteanu - Bac\u, pentru
volumul „Prizonierul t\cerii”, Ed.
„Junimea”, 2016, Ia[i
2. Laz\r Ladariu - T=rgu Mure[,
pentru volumul „Tran[eele iubirii” ,
Ed. „Vatra Veche”, 2017
3. Emilian Marcu - Ia[i, pentru
volumul „Sfera de p\m=nt”, Ed.
„Detectiv Literar”, 2017
4. Vasile B=cu - Cern\u]i/ Bucovina de
Nord/Ucraina pentru volumul
„Motiv de toamn\”, Ed. „Cersniv]i Misto”, Cern\u]i, 2017
5. Vasile Barbu - Uzdin/ Voivodina/
Serbia pentru volumul „O panoram\
a poeziei b\n\]ene a scriitorilor din
Voivodina”, Ed. „ICRV”, Zerniamin,
2016.

2) Diplomde de excelen]\
1. Ion Horea - Bucure[ti, pentru
volumul „P=n\-ntr-o zi”, Ed.
„Ardealul”, T=rgu Mure[, 2017

(Urmare din pag. 6)
Nicolae Mihai, având experien]\ de bibliotecar la Liceul de Art\ „George Apostu” Bac\u, le-a vorbit elevilor despre c\r]i
[i din aceast\ perspectiv\, invitându-i s\
petreac\ ni[te ore din s\pt\mân\ în biblioteci sau s\ împrumute c\r]i, îndemnându-i la lecturi din clasicii, modernii [i
contemporanii literaturii noastre. Theodor George Calcan a ]inut o scurt\ prelegere despre arta poeziei, despre interiorizarea eu-lui, accentuând faptul c\ poetul
Pag. 3

3) Premiile speciale ale juriului 2017
1. Gabriel B\rbu] - Voivodina/ Serbia,
pentru volumul „Absen]a
obligatorie” (poezie), Ed.
„Tibiscus”, Uzdin, 2017
2. Al. C. Milo[ - Bistri]a, pentru
volumul „Traducere `n limba
s=rb\”, Ed. Tibiscus”, Uzdin, 2017
3. Prof. univ. dr. Vasile Popu]a ({tefan
Silva) - Timi[oara, pentru poezie
patriotic\;

4. Victor Constantin M\ru]oiu - Cluj
Napoca, pentru volumul „Copacul
timpului arz\tor”, Ed. „{coala
Ardelean\”, Cluj Napoca, 2017.

pentru volumul „Vie]i de rezerv\”,
Ed. „Sitech”, Craiova, 2017
2. Vasile Larco - Ia[i, pentru volumul
„C=nta un sturz prin Ciritei”, Ed.
„Pim”, Ia[i, 2016
3. Ana Z\grean - Bistri]a, pentru
volumul „~n umbra mea”, Ed.
„Armanis”, Sibiu, 2017;
4. Lorinczi Francisc-Mihai - Sibiu,
pentru volumul „Fizionomiile
pietrei”, Ed. „Crono Logia”, Sibiu,
2017

4) Premiul pentru debut - 2017
1. Carmen Ifrim S\s\rman - {tei,
Bihor, pentru volumul „Aproape
sincer\”, Ed. „Treira”, Oradea 2017
5) Men]iuni
1. Any Dr\goianu - }ân]\reni/ Gorj,

5. Florentina Loredana Dalian Slobozia, pentru volumul
„Domni[oara nimeni”, Ed. „Eikon”,
Bucure[ti, 2017
6. Mirela Orban - Bistri]a, pentru
volumul „Buzunare pentru r\va[e
netrimise”, Editura „Colorama”,
Cluj, 2017
7. Gheorghe Mizgan - Bistri]a, pentru
volumul „ADN poetic”, Ed. „Vatra
Veche”, T=rgu Mure[, 2017

trebuie s\ fie un bun administrator al propriilor emo]ii. Fiecare dintre scriitorii
prezen]i la Colegiul „Anghel Saligny” au
citit din crea]ia lor o poezie dou\, un fragment de roman, c\utând s\ le arate tinerilor finalitatea scrisului, transmiterea unei
emo]ii, a unei viziuni prin cuvinte bine
alese.

Teo Chiriac, la Colegiul Na]ional „Vasile
Alecsandri”, moderator fiind criticul literar Alex {tef\nescu, la Colegiul Tehnic de
Comunica]ii „N. V. Karpen” - Ion Holban
[i la Colegiul Tehnic „Henri Coand\”, unde discu]iile au fost moderate de Geo
Vasile. A[a a pornit caravana Avangardei
XXII prin colegiile b\c\uane, pentru a se

II. Sec]iunea elevi
6) Premiile Colocviilor „George
Co[buc” - 2017
1. Horea Emilian, clasa a X - a,
Palatul Copiilor Bistri]a (premiul
Revistei „Poesis”)
2. Moldovan Ioana-Ilinca, clasa a XI a, Palatul Copiilor Bistri]a (premiul
Revistei „Poesis”;
3. Suliman Bilghe, clasa a XI - a,
Liceul Teoretic „N. B\lcescu”,
Medgidia, Constan]a (Premiul
revistei „Mi[carea Literar\”).
7) Men]iune - elevi, 2017
1. Olaru Elena, clasa a XI - a, Liceul
Teoretic „N. B\lcescu”, Medgidia,
Constan]a
2. Bobe Daniela Serina, clasa a X - a,
Liceul Teoretic „N. B\lcescu”,
Medgidia, Constan]a
3. Munteanu Georgiana Daniela,
elev\ la Colegiul Tehnic „Augustin
Treboniu Laurian”, Agnita, Sibiu
4. Zahan Paula, clasa a XII - a,
Colegiul Na]ional „Vasile Lucaciu”
Baia Mare
5. Burc\ Celestin, clasa a XII - a,
Colegiul Economic „Ion Ghica”
Bac\u
6. Nicula Marco, Colegiul Tehnic
„Augustin Treboniu Laurian”,
Agnita, Sibiu
7. G\l\]anu Cristina, clasa a XII - a,
Colegiul Economic „Ion Ghica”
Bac\u.

Itinerariile „Avangardei XXII” la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

În final s-au purtat discu]ii libere, unul
dintre elevi citind chiar, de pe smartphone
poezie ritmat\, crea]ie proprie, în stil rap,
fapt ce a dus la concluzia c\, a[a cum
Bacovia a ales simbolismul, curent literar
întârziat la acea vreme, ajungând s\ fie
considerat ast\zi unul dintre marii poe]i
români, tot la fel [i ast\zi nu forma aleas\
conteaz\, ci substan]a poeziei, n\scut\ din
talentul poetic. În acela[i timp cu întâlnirea de la „Anghel Saligny” au avut loc
întâlniri [i în alte colegii [i licee din
Bac\u. La Colegiul Na]ional „Ferdinand”, unde a moderat poetul basarabean

r\spândi în tot ora[ul, la Salonul Na]ional
al C\r]ii, la Casa Memorial\ „George
Bacovia”, la festivitatea decern\rii seriilor de premii (ce a avut loc la Centrul de
Cultur[ [i Arte „George Apostu”), la
Observatorul Astronomic
„Victor
Anestin” [i, desigur, în inimile b\c\uanilor!

Via]a b\c\uan\
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Colegiul
HENRI COANDĂ

Liviu Chiscop

Itinerariile Avangardei XXII

C

orsetul prezentei evoc\ri nu
ne permite s\ enumer\m aici personalit\]ile de prim\ m\rime ale
culturii [i literaturii rom=ne prezente la Festivalul - Concurs Na]ional „Avangarda XXII”. E de
ajuns s\ spunem c\ Programul-Invita]ie al manifest\rii respective
st\ m\rturie `n acest sens... Elevii
de la Colegiul „Henri Coand\” ([i
nu numai ei) au avut parte de `nt=lnirea cu o personalitate insolit\
[i fascinant\, care a constituit, `ntr-un fel, revela]ia actualei edi]ii a
Festivalului, [i anume Valeria Di
Felice. Mai apropiat\ de v=rsta elevilor, Valeria este proasp\t\ absolvent\ a Facult\]ii de Filologie,
poet\ [i manager cultural, director
al Editurii „Di Felice Edizione”
din Martinsicuro (Italia). E locul
s\ spunem aici c\, `n urm\ cu doar
c=teva luni, `n vara acestui an, la
editura men]ionat\ a ap\rut un elegant volum semnat de Victor
Munteanu, mai precis o antologie
bilingv\ rom=no-italian\ cuprinz=nd mare parte din crea]ia poetului b\c\uan. Versiunea italian\
apar]ine traduc\torului Geo
Vasile, care semneaz\ [i prefa]a
c\r]ii, intitulat\ Guardiano del
mulino a vento. L-am prezentat pe
Geo Vasile elevilor [i profesorilor
prezen]i `n elegantul amfiteatru `n
care, `n 1985, regretatul Pompiliu
Stan, director al liceului de atunci,
totodat\ profesor de limba [i lite-

Via]a b\c\uan\
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ratura rom=n\, a amenajat cabinetul de specialitate care ast\zi `i
poart\ numele. Am precizat astfel
c\ Geo Vasile, fost bibliotecar `n
Bucure[ti `nainte de pensionare,
scrie [i el poezie, critic\ literar\,
dar se ocup\ `ndeosebi cu traduceri `n [i din italian\. Cu traduceri
`n italian\ din lirica lui Bacovia,
de pild\, e prezent, `n periodice literare, de aproape o jum\tate de
secol. A participat [i la edi]ia precedent\, din 2016, a Festivalului
„Avangarda XXII”, `n calitate de
membru al juriului, iar la Salonul
Na]ional al C\r]ii din acest an a
prezentat volumul bilingv, rom=no-italian, Sistola clipei / Sistole
dell’instante (Editura „Grinta”,
Cluj-Napoca, 2016), din care a citit, la Colegiul „Coand\”, c=teva
poezii. La r=ndul ei, Valeria Di
Felice a recitat din italian\ poezii
din propriul volum intitulat
Attese/ A[tept\ri (2016), edi]ie bilingv\ `n transpunerea rom=neasc\
a aceluia[i Geo Vasile. (Trebuie
spus aici c\ cei doi - Valeria Di
Felice [i Geo Vasile - au realizat,
`n 2015, la Editura „Di Felice Edizione”, un amplu volum bilingv,
rom=no-italian, din lirica poetului
b\c\uan George Bacovia, pe care
l-au lansat mar]i, 26 septembrie,
cu prilejul vizit\rii Casei Memoriale „George Bacovia”. Intitulat
Gaudeamus - Versuri / Versi –
George Bacovia, volumul, tip\rit
`n excelente condi]ii grafice, a fost
oferit, de c\tre editoare, cu autograf, celor prezen]i.) Revenind
acum la Amfiteatrul „Pompiliu
Stan” de la Colegiul Tehnic
„Henri Coand\”, Nicolae Silade
de la Lugoj, fiind un poet de talent [i un excelent manager cultural, director al prestigiosului mensual „Actualitatea literar\”, aflat

`n al optulea an de existen]\, a citit
c=teva poeme din crea]ia sa. Dar
el nu e doar poet [i director de
revist\, ci [i un bun critic [i chiar
teoretician al literaturii, lucru confirmat de con]inutul editorialelor
semnate, num\r de num\r, `n pagina 2 a publica]iei pe care a subintitulat-o, cu umor, dar nu `nt=mpl\tor: „revist\ a unirii scriitorilor din Rom=nia”. Autor a nu
mai pu]in de [apte volume de versuri, Nicolae Silade a lansat, `n cadrul Salonului C\r]ii, volumul Iubirea nu bate la u[\ (2016), dar
elevilor de la Colegiul „Henri
Coand\” a preferat s\ le recite c=teva crea]ii lirice dintr-un volum
`nc\ [i mai recent - Miniepistole
ap\rut, tot `n excelente condi]ii
grafice, `n 2017, la Editura „Grinta” din Cluj-Napoca.

***

Fiind nu doar „singur printre poe]i” (e titlul volumului de debut,
din 1963, al lui Marin Sorescu), ci
revenindu-mi, `ntr-un fel, ca localnic [i atribu]ii de gazd\, am adresat sincere mul]umiri, mai `nt=i,
domnului prof. dr. Constantin
Ovidiu Craiu, director al Colegiului, [i profesoarei Tatiana N\molo[anu, director adjunct, pentru primirea c\lduroas\ f\cut\ grupului
de oaspe]i, precum [i pentru excelentele condi]ii asigurate desf\[ur\rii manifest\rii. Am fost impresiona]i cu to]ii, `ntre altele, de faptul c\, `n spatele prezidiului unde
erau scriitorii invita]i, pe un `ntreg
perete era scris cu litere mari
AVANGARDA XXII - singurul
Colegiu, de altfel, care a avut aceast\ inspirat\ [i onorant\ ini]iativ\...
(Continuare `n pag. 5)
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Colegiul
HENRI COANDĂ
Itinerariile Avangardei XXII

(Urmare din pag. 4)
Ca atare, am exprimat `ntreaga
noastr\ gratitudine [i colegiale omagii bibliotecarei Dana Pricop autoarea acestei minunate idei,
precum [i profesoarelor de limba
[i literatura rom=n\ - care au mobilizat exemplar elevii claselor cu
profil filologic: Alina Elena Negru, Iuliana Maria Caraghin, Carmen Nicoleta Cupa[, Liliana Victoria Bud\u, Raluca Popovici,
Diana Diaconu [i Alina Maria
P=slaru. ~n sf=r[it, venind [i r=ndul
subsemnatului s\ se prezinte, n-am
insistat prea mult asupra propriilor
realiz\ri (24 de c\r]i tip\rite, dintre
care dou\ despre Eminescu, patru
despre Bacovia, dar [i despre
Alecsandri, Ion Luca, Gr. Tabacaru [.a.), nu doar din modestie (c\ci
nu e punctul meu forte!), ci [i pentru a nu dep\[i timpul alocat. Am
prezentat doar volumul Prozatorul Bacovia (cea dint=i cercetare
exhaustiv\ pe aceast\ tem\), lansat
la Salonul Na]ional al C\r]ii [i
premiat `n cadrul Festivalului,
precum [i cele dou\ apari]ii editoriale din 2017: una cuprinz=nd
„critic\ de `nt=mpinare”, adic\ recenzii [i cronici publicate `n re-

Pag. 5

viste `n 2015-2016, intitulat\ Pe
creasta noului val (Editura „TipoMoldova”, Ia[i), iar cealalt\ intitulat\ Laba de leu, cuprinz=nd eseurile/ studiile de istorie literar\ publicate `n periodice de profil, `n
ultimii doi ani (Editura „Cartex”,
Bucure[ti). A[a cum era [i firesc,
de altfel, centrul de greutate al
manifest\rii culturale de la Colegiul Tehnic „Henri Coand\” l-a
constituit dialogul elevilor cu
invita]ii pe tema anun]at\: „Destinul literaturii rom=ne `n epoca
Facebook [i Linkedin”. Elevii au
v\zut, `n aceast\ deschidere [i spre
alte subiecte, oportunit\]i de rela]ionare, exprim=ndu-[i p\rerile liber [i cu o curiozitate `ndr\znea]\.
Au fost dezb\tute, `n acest context, chestiuni de maxim\ actualitate: dac\ site-urile men]ionate
mai sus promoveaz\ incultura; dac\ literatura pe aceste site-uri va
avea vreun viitor; „De unde v\ inspira]i?”; „Ce este poezia?”;
„Cum po]i deveni critic literar?”;
„Exist\ oare persoane care n-au
citit nicio carte?”; „Cine au fost
Georgeta [i Mircea Cancicov?”
[.a.m.d. ~ntruc=t, cum spuneam, cu
excep]ia subsemnatului, to]i ceilal]i invita]i erau poe]i, tema principal\ a dialogului a fost poezia,
surs\ inepuizabil\ de argument\ri,
dar [i de nuan]\ri ale punctelor de
vedere. Astfel, `ncerc=nd s\ defineasc\ acest gen de crea]ie, Geo
Vasile a spus: „Poezia nu este o
simpl\ exprimare a st\rilor suflete[ti, astfel `nc=t accentul nu trebuie pus pe con]inut, ci pe form\”,
`n timp ce poeta Valeria Di Felice
a fost de p\rere c\ „poezia construie[te pun]i `ntre lumi [i culturi
`ndep\rtate”. Am intervenit aici `n
dezbatere, complet=nd-o pe Vale-

ria [i preciz=nd c\ cea mai bun\
ilustrare a adev\rului afirma]iei
sale e faptul c\ poeziile ei sunt
traduse deja `n ]\ri precum Iordania, Pakistan, Rom=nia [i Palestina. S-a vorbit apoi despre amenin]area re]elelor sociale asupra literaturii propriu-zise, dar [i despre
ascendentul garantat pe care `l are
cartea `n fa]a dimensiunii virtuale.
R\spunz=nd la `ntrebarea „Cum
po]i deveni critic literar?”, am reamintit elevilor c\, `n liceu, al\turi
de [tiin]e precum matematica, fizica, chimia, biologia etc. se studiaz\ [i [tiin]a literaturii, cu cele trei
ramuri/ discipline ale sale: istoria
literaturii (evolu]ia fenomenului
literar: scriitori [i opere, `n ordine
cronologic\), estetica literar\
(conceptele opera]ionale de teorie
a literaturii) [i critica literar\ (interpretarea/ comentarea textului
literar). A[adar, pe l=ng\ studiul
scriitorilor [i al operelor acestora,
e nevoie de cunoa[terea temeinic\
a no]iunilor de estetic\ literar\. Iar
[coala, prin studiul disciplinelor
men]ionate, `[i propune, de fapt, s\
formeze cititori aviza]i de literatur\. ~n concluzie, putem afirma, f\r\ teama de a gre[i, c\ activitatea
de la Colegiul „Henri Coand\”,
circumscris\ manifest\rilor din
cadrul Festivalului „Avangarda
XXII”, s-a finalizat `ntr-o not\ optimist\, prin creditarea ideii de poezie de calitate, a[ternut\ pe foile
de tipar sau, altfel spus, pe suport
de h=rtie. Printr-o comunicare autentic\, fireasc\, necenzurat\ `ntre
elevi [i invita]i, dezbaterea de la
Colegiul „Coand\” s-a situat la
standarde valorice maxime, transform=ndu-se `ntr-o admirabil\ lec]ie de literatur\ „pe viu”, atractiv\,
interesant\ [i incitant\.

Via]a b\c\uan\
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Colegiul Na]ional
VASILE ALECSANDRI
Grigore Codrescu

Itinerariile Avangardei XXII

trei momente de neuitat: evocarea eseistic\ a oaspetelui despre cum recepteaz\
unii poezia lui Eminescu; modalit\]ile
prin care un critic literar î[i exercit\ activitatea de cititor profesionist; impresiile
oaspe]ilor despre locul lecturii în via]a
[colii, precum [i impactul ei cu internetul
[i formele de lectur\ oferite de electroni-

ce sentiment a tr\it Alex {tef\nescu atunci
când i-a ap\rut prima carte; ce deosebiri,
ori asem\n\ri vede domnia sa între critica
literar\ [i [tiin]\; dac\, în adev\r, se poate
observa pe fizionomia cuiva dac\ cite[te
literatur\ sau nu; care este soarta c\r]ilor
tip\rite pe hârtie în epoca digitaliz\rii.
Printre pic\turi, auditoriul a aflat c\ bunicul lui Alex {tef\nescu era de loc din ]inutul Her]ei, c\ Istoria literaturii române
contemporane, cartea de c\p\tâi a scriitorului oaspete, i-a adus mijloace pentru a[i dezvolta la periferia ora[ului Bucure[ti
o cas\ [i o livad\, c\ tat\l s\u [i mama sa

c\; întreb\rile puse de elevi au înviorat, ca
întotdeauna, atmosfera. Elevii au întrebat

au fost ni[te oameni deosebi]i, c\ cine îi
ajut\ la livad\ prime[te o l\di]\ cu fructe.

Î

ntâlnirile publice cu [aptezecistul
Alex {tef\nescu sunt mai totdeauna delectante. Festivalul de Avangard\ de la
Bac\u, întâlnirea de la Colegiul Na]ional
„Vasile Alecsandri”, dar [i alte momente
au oferit publicului informa]ii, interpret\ri, efecte de ironie [i umor de factur\ intelectual\ cum rar se pot recepta. Notorietatea [i prestigiul criticului [i istoricului
literar de la „România literar\” (acum redactor-[ef la „Luceaf\rul de diminea]\”)
sunt mult peste imaginea pe care i-a fixat-o Nicolae Manolescu în Istoria literaturii române pe în]elesul celor care citesc
(Ed. „Paralela 45”, 2014).

În amfiteatrul liceului b\c\uan, unde
l-au a[teptat câteva zeci de liceeni, precum [i profesori [i scriitori din localitate
ca Ioan Neac[u, Alexandru Dumitru, inclusiv directorul colegiului, s-au derulat

Colegiul Tehnic
ANGHEL SALIGNY
Dan Bogdan Hanu

Itinerariile Avangardei XXII

C

oncitadinii no[tri au putut
`n aceast\ toamn\ s\-i întâlneasc\ pe str\zile Bac\ului pentru
câteva zile pe Alex {tef\nescu,
Arcadie Suceveanu, Horia Gârbea, Ioan Holban, Gellu Dorian,
Cassian Maria Spiridon, Geo
Vasile... [i mul]i al]ii, invita]i la
Festivalul-Concurs de Crea]ie
Literar\ „Avangarda XXII”.
Exist\ o tradi]ie a festivalului vizitarea, în prima zi, a liceelor
[i colegiilor din Bac\u, pentru
discu]ii cu elevii. Titlul generic
sub care s-a desf\[urat aceast\
ac]iune a fost „Itinerariile Avangardei prin colegiile b\c\uane”.
La Colegiul „Anghel Saligny”
au fost prezen]i, la aceast\ edi]ie, ca moderator Calistrat
Costin, pre[edintele Filialei
Bac\u a Uniunii Scriitorilor din
Rom=nia, prozatorul Dan Per[a,

Via]a b\c\uan\



Poetul Alexandru Dumitru a recitat o poezie original\ [i a r\spuns la o întrebare
privind rolul rimei într-o crea]ie poetic\.
În ce ne prive[te, am încercat s\-l atragem
pe Alex {tef\nescu într-o disput\ mai incomod\: opiniile oaspetelui despre a[ezarea valorilor literare de azi în ierarhia
contemporan\; ce anume urm\resc conflictele juridice reflectate în revista Uniunii Scriitorilor; ce crede oaspetele despre
circula]ia c\r]ilor de literatur\ pe pia]a
libr\riilor; dac\ [i-a format o opinie personal\ despre oferta de manuale pentru
liceeni în anul acesta. Câ]iva elevi au putut indica doar culoarea copertelor la manualele pe care le au acum. Una dintre
eleve, care a pus cea mai frumoas\ întrebare oaspetelui, a c\p\tat promisiunea c\
va primi „Istoria...” lui Alex {tef\nescu,
despre care autorul a declarat, cu exactitate, c\ ar cânt\ri aproape patru kilograme. Totodat\, autorul, relaxat, binedispus, a m\rturisit câteva amenin]\ri
dure pe care le-a pri-mit de la autori ce sau considerat nedrept\]i]i. Noi i-am m\rturisit c\, în anul apari]iei, am urm\rit cu
emo]ie care Istorie va ap\rea mai întâi: a
domniei sale, ori a lui Nicolae Manolescu. Alex {tef\nescu nu poate fi decât jovial, dar nu belicos, comentator expresiv,
echilibrat. Cu o zi înainte, Alex
{tef\nescu era al\turi de Mihail {ora la
One[ti, unde fostul nostru coleg de liceu C. Th. Ciobanu - î[i redeschidea „liturghia” Zilelor C\linesciene.

redactor la revista „Ateneu”,
subsemnatul, redactor la revista
„Expres cultural” din Ia[i, poetul Nicolae Mihai [i poetul
Theodor George Calcan. Oaspe]ii au fost întâmpina]i de profesorii [i elevii colegiului. Tema
propus\ de organizator, „Destinul literaturii române în epoca

incitant\. Calistrat Costin a vorbit despre literatura contemporan\, despre valorile ei, despre
Filiala Bac\u a USR, oferindu-le
elevilor o imagine de ansamblu
asupra literaturii ce se scrie în
România, insistând mai ales
asupra scriitorilor din Bac\u [i a
c\r]ilor reprezentative editate în

mijloacelor de comunicare din
1990 [i pân\ ast\zi, de la telefonul cu fir la smartfon, cât [i a
prefacerilor sociale petrecute în
ultimii 27 de ani, pentru a ar\ta
influen]a lor [i asupra literaturii,
a modului de a scrie, a rela]iei
dintre scriitori [i cititori. A trecut
în revist\ „curentele” literare ce

Facebook [i Linkedin”, a fost,
f\r\ îndoial\, una generoas\ [i

ultima perioad\. Dan Per[a a f\cut o succint\ istorie a evolu]iei

s-au perindat cu rapiditate, de la
literatura apocaliptic milenarist\
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[i eshatologic\ a anilor 90, trecând prin literatura autoreferen]ial\, prin cea minimalist\ [i pân\ la literatura angoaselor [i depresiilor, scris\ dup\ 2010, accentuând rapiditatea schimb\rilor de paradigm\ literar\ sub impactul instabilit\]ii institu]iilor [i
reperelor culturale, ce nu permit
închegarea unui „umanism”, a
unei imagini bine definite a
omului. Eu am glosat despre
poezia ce se scrie în contemporaneitate, despre meseria de
scriitor, despre c\r]i, edituri, premii - despre mi[carea pe scena
lumii a literaturii. Totodat\, am
vorbit despre Festivalul AVANGARDA XXII, spunând c\
avangardele sunt întotdeauna
smulse din virtual [i l\sate s\
survoleze prezentul, atât cât s\-l
trezeasc\, [i despre faptul c\,
prin aceste întâlniri dintre oaspe]ii festivalului [i elevii colegiilor b\c\uane, Avangarda XXII
î[i porne[te caravana, chemând,
de dincoace sau de dincolo de
hotare, apostolii care s\ r\spândeasc\ lumin\ poeticeasc\.
(Continuare `n pag. 3)
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D

(Urmare din pag. 16)

up\ ce [i-a prezentat [i antologia bilingv\ Poezia - Repere perene în poezia român\ (FaLavizion
Editore, Italia, 2017, printre cei 45
de autori antologa]i num\rându-se
Eminescu, Bacovia, Blaga, Nichita
St\nescu, Marin Sorescu, Virgil
Mazilescu, Octavian Soviany, Victor Munteanu, Ion Mure[an [.a.),
Geo Vasile a f\cut cuno[tin]\ celor
prezen]i cu Valeria di Felice, o tân\r\ italianc\ ce a venit de departe
special pentru aceast\ manifestare
de la Bac\u, dar [i pentru a cunoa[te România. Tân\ra poet\ este director al propriei edituri din Italia,
care a publicat crea]iile unor autori
din Iordania, Palestina, Maroc etc.,
acolo unde poezia este un mod de a
protesta, de a exista, de a tr\i cu
demnitate [i de a afirma valorile
evidente. Valeria di Felice ne-a
m\rturisit c\ „poezia este asemenea unei construc]ii, a unei noi realit\]i, a unei <<noi epifanii!>>”.
Vorbind despre editura pe care o
conduce, am aflat c\ „a început cu
publicarea poe]ilor din lumea arab\
(Maroc, Egipt, Siria) [i din România!”. Ea a citit [i o poezie din crea]ia proprie, din care r\zbate mesajul „s\ lupt\m pentru tot ceea ce ne
dorim!”.
C\r]i [i autori la Salonul
Na]ional al C\r]ii „Avangarda
XXII”



Gelu Dorian a prezentat volumul
Calea de urmat - ap\rut la Editura
„Cartea Româneasc\” anul trecut.
„Este o carte de poezie la care a[ fi
vrut s\ mai lucrez, dar acum nu îmi
mai apar]ine”, a declarat el. Citirea
de c\tre autor a unei poezii din aceset volum a deschis „evantaiul” lecturilor din crea]ia proprie, astfel c\
ne-au bucurat cu versurile lor poe]ii
Nicolae Mihai, autorul recentului
volum Insomnii scoase la licita]ie,
[i Theodor George Calcan, un poet
autentic, ce a transmis prin versuri
c\ „po]i s\ aduni ca într-o poveste/
frumuse]ea, via]a [i tic\lo[ia.../ po]i
urzi cântecul cornului de vân\toare/ cu con[tiin]a faptului c\ v\zPag. 7

duhul se ]ine b\]os!”. Ion Culi]\ U[urelu a adus din Odobe[ti la Bac\u
Antologia Scriitorilor Vrânceni,
ce adun\ pagini din crea]iile a 82 de
scriitori ai acestor meleaguri. B\c\uanca din Tg. Secuiesc, Mihaela
Aionesei, autoarea volumului de
versuri Zodia palmelor tale: „Este
o mare onoare c\ m\ aflu la acest
mare eveniment cultural la Bac\u.
Aici am f\cut primii pa[i în poezie,
ajungând la a [aptea carte de versuri!”. („…În lini[tea mea p\mântean\/ pân\ [i moartea a uitat s\
întoarc\ cheia în broasc\!/ {i, ca s\
mor, trebuie s\ tr\iesc,/ dar pân\ acum/ nu am reu[it decât s\ m\ adun, Doamne!”). Dup\ ce Mara Paraschiv a vorbit despre cele dou\
c\r]i pe care le-a scris recent (una
cu liric\ nipon\ [i o carte pentru copii), Cecilia Moldovan s-a adresat
condeierilor cu o poezie „pe tiparul
penuriei de cititori” din genera]ia
care urmeaz\. În replic\, poetul
Alexandru Dumitru a rostit: „Nu
voi fi prizonier al t\cerii”, consecin]a acestui fapt fiind lectura unui
poem propriu închinat femeii. O
stare de armonie a plutit la Salonul
Na]ional al C\r]ii [i în momentele
pl\cute ale schimb\rii atâtor versuri
[i... replici. Profesoara Alina Munteanu, vicepre[edinte al Funda]iei
Culturale „Georgeta [i Mircea Cancicov”, a eviden]iat faptul c\ „literatura nu are nicio valoare dac\ nu
transform\ omul fiin]ial, f\c=ndu-l
mai bun”. De peste Prut, scriitorul
Nicolae Sp\taru ne-a îndemnat „s\
mai îmb\trânim citind...”, iar Ioan
D\nil\ a marcat faptul c\ „Bac\ul
nu este doar ora[ul lui Bacovia! Este [i al lui Vasile Alecsandri, care a
rostit celebrul vers <<Românul e n\scut poet!>>” S-au auzit înc\ dou\
voci lirice: Violeta Savu [i Dumitru
Br\neanu. Microfonul a ajuns la
Liviu Chiscop, fapt ce a dat prilejul
moderatorului Victor Munteanu s\
afirme c\ „de la lider de sindicat al
înv\]\mântului b\c\uan, profesorul
Liviu Chiscop ne-a luat prin surprindere acum cu talentul s\u autentic de critic [i istoric literar!”.
Minu]iozitate? Nostalgii dup\ vremuri apuse? În c\utarea unui r\spuns la aceste întreb\ri, Liviu Chiscop a amintit c\ „în ianuarie 1965,
acum 52 de ani, am publicat Scriitori [i c\r]i (despre Adrian P\unescu, Nicolae Breban, Alexandru
Piru, Dumitru Radu Popescu) [i
ceea ce am spus atunci este [i azi
valabil! Acum am scris volumul
<<Prozatorul Bacovia>> - cea de-a
patra carte despre Bacovia. El nu a
fost numai poet, a avut [i dou\

încerc\ri de roman, o carte de interviuri...”.
Pasionat de estetic\ (ini]iind în
1992 un simpozion na]ional de estetic\ în Bac\u), profesorul Ioan
Neac[u a afirmat c\ încearc\ s\ realizeze „o adev\rat\ concep]ie estetic\, activitatea fiindu-mi subsumat\ acestei idei. Scriu despre c\r]ile ce ilustreaz\ opiniile mele despre estetic\.” Nem]eanul Bic\ Nelu
C\ciuleanu a fost prezent cu romanul Tiptila (nume ce a stârnit multe
comentarii, de la substantivul de
gen feminin pân\ la... verbul „a se
tiptili”... care înseamn\ altceva decât ceea ce cred cei mai mul]i). Autorul a remarcat faptul c\ „aceast\
carte are eroi adev\ra]i, ce... întâmpl\tor, pleac\ din realitate [i
ajung în fic]iune.
Horia Gârbea a considerat c\ Festivalul de la Bac\u ca fiind „un prilej minunat s\ ne ascult\m noi, scriitorii” prezent=nd mai multe c\r]i
nou ap\rute la o editur\ (cu ambi]ii
mari) din Cluj. Dintre aceste titluri
men]ion\m Cel\lalt ]\rm (al 6 - lea
volum semnat de vorbitor) [i o antologie de proz\ scurt\, în paginile
c\reia „sunt deopotriv\ [i moldoveni [i ardeleni (Iacob Florea, Adrian Alui Gheorghe, Dan Stanca [i
al]ii”). El a semnalat cu c\ldur\ debutul moine[teanului Dan Gabor,
stabilit la Bucure[ti, cu volumul Amândoi, poet, dar [i un bun [ahist.
„Cartea este un omagiu postum adus multiplei campioane na]ionale
[i europene la [ah, Elisabeta Polihroniade”. Apreciind valoarea
(chiar [i simbolic\) a acestei c\r]i,
Horia Gârbea a men]ionat: „Fiecare dintre noi ne dorim s\ avem frumuse]ea unei asemenea posterit\]i...” Un alt „evantai liric”, cu
lecturi din crea]ia proprie, a fost
sus]inut de Nicolae Silade (director
al revistei „Actualitatea literar\”
din Lugoj, el prezentând „cea mai
citit\ miniepistol\” în care se afl\ [i
versurile „n-am înv\]at nimic din
via]a asta/ care nu înceteaz\ s\ fie
decât via]\!”) [i Teo Chiriac (jurnalist [i formator de opinie cultural\ peste Prut, autorul volumului Sufletul meu de pân\ la Bing Bang,
lansat la Salonul de carte Bookfest
de la Chi[in\u).
(Continuare `n pag. 14)

Via]a b\c\uan\
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Itinerariile „Avangardei”: un regal de cultur\

A

n de an - de vreo dou\zeci [i
doi încoace - într-un sfâr[ind de
septembrie, Bac\ul a c\p\tat un
frumos obicei: devine Capitala culturii din România, forfotind de
mari valori ale scriiturii de azi, ale
c\ror drumuri converg c\tre urbea
moldav\ pentru întâlniri de suflet
cu adolescen]ii din prestigioasele
institu]ii de înv\]\mânt ale ora[ului
bacovian, în cadrul Festivalului Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avangarda XXII”, organizat
de Inspectoratul {colar Jude]ean
Bac\u în parteneriat cu Funda]ia
Cultural\ „Georgeta Mircea Cancicov”, condus\ de scriitorul Victor
Munteanu, unul dintre adev\ra]ii [i
dedica]ii „cavaleri ai culturii” cu care avem norocul s\ fim contemporani. Anul acesta, cea de-a XXII - a
edi]ie a „Avangardei XXII” a implicat în organizarea ei, pe lâng\
partenerii consacra]i, [i Asocia]ia
Cultural\ „Familia Lecca”, Complexul Muzeal de {tiin]ele Naturii
„Ion Borcea”, [i a propus participan]ilor la colocviile desf\[urate cu
aceast\ ocazie s\ ofere ipoteze asupra „Destinului literaturii române
în epoca Facebook [i Linkedln”. În
lumina ar\mie a zilei de 24 septem-

Via]a b\c\uan\
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brie, o zi de luni anormal de cald\,
atmosfera din Amfiteatrul Colegiului Na]ional Pedagogic „{tefan cel
Mare” a devenit [i mai cald\, c\ci
150 de elevi curio[i a[teptau cu ner\bdare întâlnirea cu invita]ii, scriitori „în care [i oase” care aveau s\
le împ\rt\[easc\ din tr\irea de artist
[i de om deopotriv\. Îndruma]i de
profesoarele Mariana Cr\ciun,
Laura Solomon, Ozana Alexa,
Andreea Gheras\ ori subsemnata,
copiii de abia a[teptau s\ dialogheze cu cei care le-au f\cut onoarea
s\ le fie oaspe]i: poetul Victor
Munteanu, pre[edintele Funda]iei
Culturale „Georgeta Mircea Cancicov” [i director al revistei „Via]a
b\c\uan\” - moderatorul evenimentului, Arcadie Suceveanu, pre[edintele Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, directorul publica]iei culturale basarabene „Revista literar\”, poetul, dramaturgul
[i shakespearologul Horia Gârbea,
pre[edintele Filialei de Poezie al
Uniunii Scriitorilor din România,
redactor la revista „Luceaf\rul de
diminea]\”, [i, nu în cele din urm\,
Ioan Ouatu, întemeietorul primului liceu particular din ]ar\, om de
afaceri [i poet.
Profesoara Mariana Cr\ciun a
prezentat copiilor invita]ii [i a subliniat importan]a evenimentului
pentru ca mai apoi s\-i transfere lui
Victor Munteanu rolul de moderator al `nt=lnirii. Informa]iile oferite
de cei patru invita]i au fost pe m\sura curiozit\]ii elevilor, emo]iile
fiind cople[itoare [i de o parte [i de
cealalt\. Victor Munteanu a pre-

zentat mai întâi pe scriitorul din
Moldova - sor\, un nume important
în lumea literar\ contemporan\,
Arcadie Suceveanu. Aproape timid, abia st\pânindu-[i emo]iile,
poetul a expus principiile sale de
via]\ [i crea]ie la începutul dizerta]iei, pentru ca mai apoi s\ dea citire
unuia dintre cele mai cunoscute poeme ale sale cuprinse în volumul
„Personajele lui Erasm”, ap\rut în
2016 la Editura „Tracus Arte” din
Bucure[ti. Versuri precum: „Ce
mai face Danemarca? Ce s\ fac\
Danemarca?/ Putreze[te mai departe, bea la votc\ [i tutun./ Doar
c-o mai înjur\ Hamlet [i-o amenin]\, s\raca,/ C-o s\-i sfarme-odat\ tronul... [i-o s\-l sfarme c\-i
nebun...” au dat for]\ vocii autorului [i curiozit\]ii copiilor în aceea[i
m\sur\. Viziunea inedit\ asupra
crea]iei shakespeariene [i profunzimea unui mesaj despre decadenta
societate contemporan\ care „miroase a Danemarca” a provocat o
reac]ie spontan\ de admira]ie a elevilor, care au aplaudat îndelung pe
autorul - performeur.
(Continuare `n pag. 9)
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Itinerariile „Avangardei”: un regal de cultur\
(Urmare din pag. 8)

A venit rândul lui Horia Gârbea,
care a preluat auspiciul marelui
dramaturg englez, dezv\luindu-[i
pasiunea cu care a studiat [i tradus
opera acestuia. Adolescen]ii au aflat de la acest poet cum se pot reorienta în via]\, urmându-[i adev\rata chemare. E [i cazul autorului
„Ra]ei cu portocale” sau al „Celuilalt ]\rm”, care a studiat - cu
aceea[i pasiune - domeniul fiabilit\]ii construc]iilor, dobândind titlul de doctor - inginer [i devenind
cadru didactic la Facultatea de Îmbun\t\]iri funciare [i Ingineria
Mediului din Bucure[ti, [i tehnica
de crea]ie cu marele critic Mircea
Martin, participând [i la [edin]ele
„Cenaclului de Luni”. Scriitorul a
oferit am\nunte interesante despre
via]a lui Shakespeare, dar a dezv\luit [i din tainele artei de a traduce
o crea]ie literar\, subliniind necesitatea imperioas\ a cunoa[terii
limbii originare a acesteia, dar [i a
limbii de traduc]ie, în care e obligatoriu s\ fie cunoscut\ întreaga
paradigm\ a unui termen. Dup\
aceea, scriitorul a citit un sonet al
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Marelui Will, în traducere proprie,
dar un mai puternic impact emo]ional asupra copiilor l-a avut discursul poetic intitulat „Ceasornicarul”, cuprins în volumul „Cel\lalt ]\rm”, ap\rut la Editura
„Neuma” anul acesta [i care apar]ine lectorului. E o poveste cu tâlc
adresat\, prin muzicalitate [i maniera ludic\, tuturor vârstelor, îns\
mesajul este unul grav.

Omul de afaceri Ioan Ouatu a
fost cu siguran]\ cel mai emo]ionat dintre to]i invita]ii, deoarece în
privirea dumnealui se citea înfiorarea elevului de odinioar\ care
încearc\ s\ reînvie atmosfera din
propria adolescen]\, petrecut\ în
Colegiul Na]ional Pedagogic
„{tefan cel Mare”. Astfel, domnul
a rememorat momente dragi sufletului s\u, eviden]iind rolul de formatori al profesorilor pe care i-a
îndr\git [i respectat deopotriv\.
Cu modestie, a subliniat faptul c\
nu se consider\ om al literelor, ci
mai degrab\ un novice, de[i a debutat jurnalistic înc\ din 1975. Primul s\u volum de poezii, intitulat
„Truda încol]irii”, a ap\rut abia în
2005. „R\pus de t\cere” este discursul poetic adresat atât fiicelor
(Raluca [i Anamaria), c=t [i elevilor care au primit cu generozitate
inocent\ întreaga tensiune emo]ional\ a oratorului. Cu aceea[i intensitate afectiv\ a luat cuvântul amfitrionul evenimentului, Victor
Munteanu, „locuitorul în cuvânt”
care s-a declarat „Prizonierul t\cerii”, prezentându-[i volumul

ap\rut anul trecut printr-un regal
de lectur\. Discu]ia s-a destins în
momentul în care curiozitatea elevilor a prins glas [i a verbalizat tot
soiul de nedumeriri ale copiilor.
Fetele au fost cele mai curajoase
(ori mai curioase) [i au formulat
întreb\ri precum: „V-a influen]at
un anume scriitor ori o anumit\
carte s\ începe]i s\ scrie]i?”
(Emilia Laz\r, clasa a XII-a H,
coordonator, prof. Andreea
Gheras\), „E adev\rat c\ marii
scriitori erau domina]i de vicii [i
se foloseau de licori bahice pentru
a-[i <<hr\ni>> inspira]ia?” (Valeria
Lupu, clasa a XI-a H, coordonator, prof. Laura Solomon), „Cum
proceda]i s\ reînnoda]i firul actului creator atunci când v\ cuprinde panica?” (Anamaria Marcoci, clasa a XI-a H, coordonator,
prof. Laura Solomon), „Crede]i
c\ operele dumneavoastr\ vor fi
studiate în [coli?” (Petronela
{endrea, clasa a XI - a H, coordonator, prof. Laura Solomon), „V\
gândi]i s\ v\ retrage]i la un moment dat?” (Alexandra Dima,
clasa a XI - a H, coordonator, prof.
Laura Solomon) ori „A]i încercat s\ v\ influen]a]i copiii s\ urmeze drumul ales de dumneavoastr\?” (Maria-Andreea Manole,
clasa a XI - a H, coordonator, prof.
Laura Solomon). R\spunsurile
invita]ilor au fost sincere [i deschise, întâlnirea încheindu-se întro not\ vesel\. Atât invita]ii, cât [i
profesorii [i elevii s-au considerat
mai boga]i suflete[te dup\ un asemenea regal!

Via]a b\c\uan\
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Premiile Festivalului „Avangarda XXII” - 2017

Cassian Matria Spiridon

Teo Chiriac

Gellu Dorian

Adi Cristi

Dan Gabriel Arv\tescu

Arcadie Suceveanu

Mar]i, 26 septembrie a.c., la Centrul de

Ioan Ouatu

Ligia Stan

Culi]\ Ioan U[urelu
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Nicolae Silade

Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avangarda XXII".
Juriul, alc\tuit din scriitorii Alex {tef\nescu pre[edinte, Ioan Holban [i Victor Munteanu
- membri, a acordat urm\toarele premii:

Cultur\ [i Arte „George Apostu” Bac\u a avut
loc festivitatea de decernare a premiilor celei
de-a XVI - a edi]ii a Festivalului-Concurs
Pentru tinerii care nu au
din inima mea, Ed. „Cartea
debutat editorial în anul 2016
Româneasc\”, Bucure[ti
şi nu au dep\şit vârsta de 47
 Valeria Di Felice. Attese
de ani:
- A[tept\ri, edi]ie bilingv\ în
traducerea lui Geo Vasile, Ed.
Poezie
„Di Felice Edizione”, Marti Premiul I [i Premiul revissincuro (TE), Italia, 2016
tei „Scriptor”: Emilia Nedel Cartea de eseu a anului
coff, absolvent\ a Facult\]ii de
2016: Cassian Maria SpiriLitere din cadrul Universit\]ii
don. Un vis al inteligen]ei
„Al. I. Cuza”, Ia[i
libere, Ed. „Ideea European\”,
 Premiul II [i Premiul
Bucure[ti
revistei „Actualitatea literar\”:
 Revista de literatur\, art\
Mihaela Oancea, profesor de
[i cultur\ a anului 2016:
limba și literatura român\,
„Actualitatea literar\” respectiv etnolog; în prezent Lugoj, director: Nicolae
director de marketing la S.C.
Silade
First Copier Service 2007
 Premiul de excelen]\ penBucure[ti.
tru promovarea literaturii
Premiul III: nu s-a acordat.
basarabene prin proiectele
Uniunii Scriitorilor din R.
Proz\
Moldova: Nicolae Sp\taru.
Premiul I: nu s-a acordat.
 Premiul II [i Premiul
Premiile Anuale ale
Revistei „Actualitatea literaFunda]iei Culturale „Georger\”: Flavia-Armina Adam,
ta [i Mircea Cancicov” pentru
profesor pentru înv\]\mântul
Literatur\, Cultur\, Arte [i
primar [i pre[colar din SânÎnv\]\mânt
craiu de Mure[, jud. Mure[.
Premiul III: nu s-a acordat.
Juriul Funda]iei Culturale
„Georgeta [i Mircea Cancicov”, alc\tuit din Victor
Critic\ literar\/ eseu:
Munteanu - pre[edinte,
Premiile I - II - III: Nu s-au
Theodor George Calcan [i
acordat.
Dumitru Br\neanu - membri,
a acordat urm\toarele premii:
Scriitori profesioni[ti:
 Antologia de poezie a
 Pentru cartea de debut în
anului 2016: Arcadie Sucepoezie: Ligia Stan. Adeveanu. Personajele lui
menind eternitatea, Ed.
Erasm, Ed. „Tracus Arte”,
„Ateneul Scriitorilor”, 2016.
București
 Pentru c\r]ile de poezie
 Cartea de poezie a anului
ale anului 2016:
2016: Calistrat Costin. FeriIoan Ouatu. Dep\rt\ri
cit cel care…, Ed. „Ateneul
sfin]ite cu lacrimi, Editura
Scriitorilor”, Bac\u
 Ofelia Prodan. {arpele
Funda]iei Culturale Cancicov.

Liviu Chiscop

Via]a b\c\uan\

Nicolae Sp\taru

Victor Stan. Iarn\ hipnotic\, Ed. „Ateneul Scriitorilor”.
Nicolae Mihai. Insomnii
scoase la licita]ie, Ed.
„Ateneul Scriitorilor”.
Alexandru Dumitru.
Labirint pentru Eden, Ed.
„Rovimed Publishers”.
Pentru cartea de proz\ a
anului 2016: Dan-Gabriel
Arv\tescu. Singur\tatea
Sfântului Serafim, Ed.
„Scrisul Românesc”.
Pentru cartea de critic\ literar\ a anului 2016: Liviu
Chiscop. Prozatorul Bacovia,
Ed. „Babel”, Bac\u
Pentru cartea de istorie literar\ a anului 2016: Culi]\
Ioan U[urelu. Antologia scriitorilor vrânceni, Ed.
„Salonul literar”, Odobe[ti.

Calistrat Costin

Valeria Di Felice

Ofelia Prodan

Premiile Asocia]iei Culturale „Familia Lecca”, pre[edinte: Dumitru G. Lecca

Premiul de Excelen]\ penrtu
c\r]ile de poezie ale anului
2016:

Teo Chiriac. Sufletul
meu de pân\ la Bing Bang,
Ed. „Arc”, Chi[in\u.
 Gellu Dorian.Calea de
urmat, Ed. „C. Româneasc\”,
Bucure[ti
 Adi Cristi. Poemele de
dincolo de mine, Ed. „24 de
ore”, Ia[i.
Evenimentul a fost excelent
ilustrat de Florin }u]uinau
(muzic\ folk) [i Cristina
D\sc\lescu (muzic\ fado).


Emilia Nedelcoff

Mihaela Oancea

Flavia Armina Adam

Victor Stan

Nicolae Mihai

Alexandru Dumitru
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Festivitatea de premiere


O

„O ]ar\ f\r\ cultur\
î[i pierde identitatea!”

frumoas\ sear\ de toamn\... ma[ini pân\ „la scar\” la Centrul de Cultur\ „George Apostu”... emo]ii, fr\mânt\ri... saluturi gr\bite de la „magicieni
ai cuvântului” [i, peste toate, forfota
continu\ a Bac\ului ce cuprinde toat\
priveli[tea - [i înspre Bistri]a [i spre „ora[ul - furnicar”! Acestea au fost „ingredientele de decor” ale festivit\]ii de
premiere din cadrul Festivalului „Avangarda XXII”! În\untru „fiecare a luat
câte o vorb\”, primul fiind pre[edintele
Filialei Bac\u a Uniunii Scriitorilor din
România, Calistrat Costin, care a
men]ionat: „Vreau s\ îl felicit pe Victor
Munteanu, organizatorul acestui festival, omul care [tie s\ adune, s\ scad\...
Noi, filiala, mergem spre 100 de membri [i în numele scriitorimii din Bac\u
salut desf\[urarea acestei manifest\ri
culturale!”.
Juriul acestei edi]ii a „Avangardei” a
avut ca pre[edinte pe cunoscutul literat
Alex {tef\nescu (autorul „Istoriei literaturii române contemporane, 1941 2000” [i a numeroase volume de critic\
[i istorie literar\) al\turi fiindu-i criticul
literar ie[ean Ioan Holban (pre[edintele juriului de anul trecut) [i Victor
Munteanu, pre[edintele Funda]iei Culturale „Georgeta [i Mircea Cancicov”
care a acordat din partea acestei institu]ii mai multe diplome de onoare participan]ilor la festival, prilej ce s-a constituit în eviden]ierea unor lucruri deosebite ori în recitaluri de poezie din crea]ia proprie. Dac\ Dan Bogdan Hanu a
recitat un poem, la fel ca [i Mihaela
Aionesei, Carmen Mihalache (director al revistei „Ateneu”) a men]ionat c\
„aceast\ diplom\ vine de la un juriu
exigent. Ne sim]im bine în mijlocul acestor personalit\]i ale literaturii!”. Ca
membru al juriului, criticul literar Ioan
Holban a apreciat romanul „Tiptila”, de
nem]eanul Bic\ Nelu C\ciuleanu, ca
fiind „una din c\r]ile emblematice ale
prozei contemporane”.

U

n moment a[teptat al acestei festivit\]i a fost cel în care Asocia]ia Cultural\ „Familia Lecca” a f\cut cunoscut
premian]ii s\i. Cuvintele pre[edintelui
ei, Dumitru Lecca, au fost un exemplu
pilduitor [i c\lduros pentru promovarea
culturii, ce este înc\ „o cenu[\reas\”, de
neluat în seam\ pentru al]ii. „Au trecut
anii, ceea ce m-a f\cut s\ am o mare
bucurie de a fi cu dumneavoastr\ [i de
a m\ adresa cu apelativul dragi prieteni. Familia noastr\, Lecca, s-a identi-
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ficat de-a lungul istoriei cu Bac\ul, dar,
din p\cate, în istoria României, când sa t\iat un fir, în 1944, comuni[tii nu au
mai ]inut cont de nimic. Mormintele familiei au fost pâng\rite [i distruse [i se
pare c\ demersurile comuni[tilor au reu[it, pentru c\ autorit\]ile locale nu au
f\cut nimic pentru repunerea lucrurilor
pe un f\ga[ normal. Familia noastr\ a
crezut în ni[te valori [i este o repara]ie
moral\ cultural\ s\ v\d c\ este din nou
considerat\! O ]ar\ care nu are cultur\
î[i pierde identitatea!” - a declarat
Dumitru Lecca, acordând premii scriitorilor Gelu Dorian, Teo Chiriac [i
Adi Cristi. „Felicit aceast\ familie
pentru c\ ]ine memoria vie, ducând mai
departe flac\ra culturii [i a valorii”, a
men]ionat Gelu Dorian. {i „Antologia
Scriitorilor Vrânceni” a fost premiat\
de funda]ia organizatoare a manifest\rii, fapt pentru care realizatorul acestei
c\r]i, Ioan Culi]\ U[urelu, a men]ionat: „Am dorit s\ demonstrez c\ Vrancea nu este numai inima cutremur\toare a României, ci [i o parte din inima
acesteia”. Poe]ii Ioan Ouatu, Ligia
Stan, Nicolae Mihai, Victor Stan [i
Alexandru Dumitru s-au bucurat de
premiile primite [i au citit din crea]iile
proprii, la fel ca [i prozatorul Dan
Gabriel Arv\tescu. Liviu Chiscop,
eviden]iat pentru realizarea volumului
„Prozatorul Bacovia”, [i-a exprimat
regretul pentru c\ a întrerupt un timp
activitatea literar\, dar s-a ar\tat mul]umit c\ are „tot viitorul în fa]\!”

U

n cuvânt emo]ionant la festivitatea de premiere a avut [i poetul
Arcadie Suceveanu, pre[edintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, care a afirmat: „Vreau s\ îmi exprim
bucuria de a fi aici, dup\ 5 - 6 ani, la
aceast\ manifestare literar\. Asemenea
dialoguri contribuie la mai buna noastr\ cunoa[tere. V\ mul]umesc pentru c\
scrie]i tot mai mult despre literatura
din Basarabia! O literatur\ ce, v\ asigur, merit\ s\ fie integrat\ în contextul
românesc!”
Calistrat Costin, autor al volumului
de versuri „Fericit cel care...”, ne-a bucurat cu câteva „panseuri”: „Ce vrea s\
însemne a tr\i pentru a muri? ~nseamn\
via]\!”, „Multe lucruri le-am în]eles
prea târziu [i mai multe nu le voi în]elege deloc!”.

D

up\ ce Valeria Di Felice (din Pescara - Italia) ne-a f\cut p\rta[i bucuriei
sale de a fi premiat\ la „Avangarda”,
Cassian Maria Spiridon (pre[edintele
Filialei Ia[i a U.S.R. [i directorul revis-

tei „Convorbiri literare”) ne-a pus în tem\ cu evenimentele de aniversare a 150
de ani de la înfiin]area Societ\]ii „Junimea”, lucru reflectat prin apari]ia
volumului „Istoria Junimii”.
Invitat la cuv=nt, Constantin Tudose,
organizatorul unor manifest\ri na]ionale la Ca[in („Obâr[ia Miori]ei”), a spus:
„Sunt un om de rând al comunei Ca[in,
unde se afl\ cea mai închegat\ comunitate de munteni din Moldova. Fiind f\lo[i ca muntenii ce au pribegit prin
Transilvania [i s-au a[ezat pe cursul
mijlociu al râului Ca[in, de la mijlocul
secolului al XVII-lea, c\[unenii au devenit c\r\u[i, pân\ la Bugeac. În urma
c\ru]elor cu coviltir satul a înflorit [i,
din anul 2012, organiz\m o manifestare
unic\ - Parada c\ru]elor cu coviltir. Am
scotocit în istoria noastr\ [i am descoperit [i un alt element fundamental al
Ca[inului - por]ile de lemn cu trei stâlpi
[i cu acoperi[. Acestea, dup\ cum a remarcat prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, dau
o marc\ identitar\ Ca[inului! Nu ne-a
fost de ajuns cu acest brand (brand s\
fie?) [i, fiindc\ la 20 km se întâlnesc ]inuturile baciului ungurean, vrâncean [i
a celui moldovean din balada Miori]a,
am punctat acest loc cu un monument
de cultur\ popular\ - un trunchi de stejar, t\iat pe trei p\r]i. Anul acesta am
dat truda pe din dou\, pentru a întâmpina cum se cuvine împlinirea a 100 de
ani de la luptele din Primul R\zboi
Mondial de pe meleagurile Ca[inului.
Astfel, am pl\smuit un cimitir cu cruci
de mesteac\n pe locul unde au fost îngropa]i 3500 de eroi ai patriei”, a mai
ad\ugat Constantin Tudose, `n final,
stârnind ropotele de aplauze ale celor
prezen]i.



C

„Donquijotism, într-o
perioad\ în care nu prea
mai este loc de literatur\...”

uvintele pre[edintelui juriului,
Alex {tef\nescu, au fost a[teptate cu
interes de cei prezen]i, criticul certificând faptul c\ „Bac\ul este unul din
ora[ele care au voca]ia culturii. Este un
ora[ nu provincial, ci de interes na]ional, de o mare complexitate. Sunt localit\]i mari care au via]\ cultural\ (cum
este Constan]a), dar nu au voca]ie. Aici, la Bac\u, l-am admirat [i l-am [i invidiat pe Victor Munteanu pentru energia [i r\bdarea puse în joc, pentru c\ a
reu[it s\ realizeze aceste întâlniri [i comunic\ri directe ale celor ce produc [i
citesc literatur\. Un lucru foarte important este c\ ei nu pot s\ î[i imagi-

neze lumea f\r\ literatur\, acum când
se spune c\ nu mai are nimeni nevoie
de literatur\, când to]i avem nevoie de
ea, dar nu [tim c\ avem aceast\ nevoie!
Gestul lui Victor Munteanu este un
efort organizatoric, dar [i un donquijotism, într-o perioad\ în care nu prea
mai este loc de literatur\... Am comparat aceast\ situa]ie cu marinarii ce plecau pe m\ri doar cu mânc\ruri uscate!
Lipsa vitaminei C din alimente îi f\cea
s\ se îmboln\veasc\ de o boal\, atunci
misterioas\, care se nume[te scorbut.
Noi ne urâ]im, suferim de un fel de
scorbut moral, pentru c\ nu citim, nu
mergem la teatru, nu ascult\m muzic\,
suntem obseda]i de lipsa banilor! Unii
nu au cu ce s\ î[i între]in\ existen]a [i
renun]\ la cultur\. Iar marii oameni de
afaceri din România, care în mod necinstit [i-au agonisit mari averi, sunt
mai zgârci]i ca oamenii simpli!”
Istorisind [i câteva întâmpl\ri deosebite despre alte personalit\]i ale vie]ii
culturale (Andrei Ple[u, Nicolae Manolescu [i Gabriel Liiceanu), în finalul cuvântului s\u, Alex {tef\nescu a men]ionat: „M-a[ bucura s\ mai vin [i alt\dat\ la Bac\u!”

F

estivitatea de premiere de la Centrul Cultural „George Apostu” a mai cuprins un recital de poezie care a avut ca
protagoni[ti pe Ioan Ouatu, Violeta
Savu, Victor [i Ligia Stan, Mara
Paraschiv, Cecilia Moldovan, Geo
Vasile [i Petru Scutelnicu. Al\turi de
al]i scriitori b\c\uani la festivitatea de
premiere s-a remarcat prezen]a unor iubitori de cultur\ (colonelul Paul
Valerian Timofte, pre[edintele Filialei
Bac\u a Asocia]iei Na]ionale „Cultul
Eroilor”, Cornel Galben - editor ce se
apleac\ asupra crea]iei multor poe]i [i
prozatori, Nicolae Popa - dirijorul
Ansamblului Folcloric „Privighetorile
Zeletinului” din Podu Turcului, care a
participat la multe din edi]iile acestei
manifest\ri b\c\uane înc\lzind sufletele
celor ce iubesc frumosul!
Constantin P|LTINEANU

Via]a b\c\uan\
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Cassian Maria Spiridon

Arcadie Suceveanu

Gellu Dorian

ARCADIE
SUCEVEANU

La masa solidarit\]ii literare

Valeria Di Felice

Festivalul de la Bac\u „Avangarda XXII”, edi]ia a XVI-a, a
fost o întâmplare cultural\ de anvergur\. Împreun\ cu colegii Teo
Chiriac [i Nicolae Sp\taru, am
tr\it sentimentul c\ particip\m la
împlinirea unui câmp spiritual.
Întâlnirile cu liceenii [i profesorii, lans\rile de carte, recitalurile
poetice [i discu]iile cu colegii
sosi]i din mai multe centre cultu-

Dumireu Lecca

Ioan Ouatu

Via]a b\c\uan\

estivalul-Concurs Na]ional
de Crea]ie Literar\ „Avangarda
XXII”, aflat la edi]ia a XVI-a,
organizat de Victor Munteanu,
unul dintre cei mai aviza]i animatori culturali, a fost [i în acest
an (24-26 septembrie 2017) o
adev\rat\ s\rb\toare literar\, de
nivel at=t na]ional, c=t [i interna]ional prin prezen]a poetei italiene Valeria Di Felice (inspirat
tradus\ de Geo Vasile) [i a fra]ilor de peste Prut.
Zeci de scriitori de pe întreg arealul }\rii au onorat Festivalul,
un Festival ce impune Bac\ul pe
harta cultural\ a României.
Ca în fiecare an, s-au acordat
premii pentru tinerii autori, dar
[i pentru consacra]i, juriul care a
nominalizat fiind format din
personalit\]i recunoscute ale literaturii române contemporane:
Alex {tef\nescu - pre[edinte,
Ioan Holban [i Victor Munteanu membri.
Între premian]i îi afl\m pe
Arcadie Suceveanu, Calistrat
Costin, Ofelia Prodon, Nicolae
Sp\taru.
În acela[i context s-au înm=nat [i premiile Funda]iei Culturale „Georgeta [i Mircea Cancicov” de c\tre un juriu calificat:
Victor Munteanu - pre[edinte,
Theodor George Calcan [i
Dumitru Br\neanu.
Victor Munteanu merit\ toat\
admira]ia pentru [tiin]a de a armoniza [i coagula o at=t de cuprinz\toare adunare scriitoriceasc\ într-un Bac\u tomnatic [i
bacovian.
______________________


Geo Vasile

CASSIAN MARIA
SPIRIDON
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rale din }ar\ [i din str\in\tate au
angrenat dialogul, comunicarea,
reciprocitatea - atât de necesare
creatorilor în aceast\ lume gr\bit\
[i înrobit\ de materialitate. Este
reconfortant s\ [tii c\ în acest ora[
emblematic pentru poezia român\ exist\ [i ast\zi o familie literar\ cu blazonul [i însemnele sale
nobiliare, o institu]ie cum este
Funda]ia Cultural\ „Georgeta [i
Mircea Cancicov”, sub ale c\rei
auspicii s-a desf\[urat evenimentul.
Altfel spus, am tr\it la Bac\u acea emo]ie [i bucurie pe care ]i le
d\ conectarea la o surs\ de energie, la un spa]iu cultural unde
exist\ o „dic]iune a ideilor”, dup\
cum spunea cineva, unde se lucreaz\ adânc la noua paradigm\ a
literaturii contemporane. M\ bucur c\ în aceste zile am avut prilejul ([i privilegiul) de a-l cunoa[te
mai bine pe Alex {tef\nescu - mare critic literar, [armant povestitor, om pur [i simplu fermec\tor,
de o sinceritate structural\, necontraf\cut\.
}in s\ le mul]umesc organizatorilor, membrilor juriului, colegului Victor Munteanu, pentru
aprecierea care mi s-a f\cut prin
acordarea Premiului de Excelen]\
antologiei mele de poezii „Personajele lui Erasm”, dar [i pentru
c\ au [tiut s\ ne adune pe to]i la
masa solidarit\]ii literare.
Voi reveni la Bac\u, în ora[ul
lui Alecsandri [i Bacovia, ori de
câte ori voi avea prilejul, ca la un
poem început ce se vrea continuat.
______________________


GELLU DORIAN

m participat cu pl\cere la
edi]ia a XVI-a a FestivaluluiConcurs Na]ional de Crea]ie
Literar\ „Avangarda XXII”, o
marc\ Victor Munteanu, neobosit creator de evenimente în ora[ul Bac\u. O edi]ie [i de data
aceasta reu[it\, cu invita]i de
marc\, printre care i-a[ remarca
pe extrem de jovialul Alex
{tef\nescu [i bonomul Ioan Holban, omniprezentul Cassian
Maria Spiridon [i vivacele Geo
Vasile. Înt=lnirile de la liceele
din Bac\u, recitalurile de poezie, lans\rile de carte [i prezent\rile de reviste, toate la un loc
au f\cut timp de trei zile din
Bac\u un ora[ al poeziei, ora[ al
celor doi mari poe]i înainta[i,
Vasile Alecsandri [i George
Bacovia. Atmosfera de toamn\,

Rodica Lecca

cu serile de un fast medieval,
dar [i contemporan de la Hotelul
„Podul cu lan]uri”, cu str\zile
înc\rcate de lumina ca de miere,
cu atmosfera de ]inut\ de la
Centrul Cultural „George Apostu”, premiile oferite de Familia
Lecca [i Funda]ia Cultural\
„Georgeta [i Mircea Cancicov”,
înt=lnirile cu scriitorii b\c\uani,
printre care i-a[ aminti aici pe
Victor Munteanu, Dan Per[a [i
Theodor George Calcan, toate
acestea mi-au dat satisfac]ia pe
care o a[tept de la astfel de înt=lniri. Îl felicit înc\ o dat\ pe Victor Munteanu [i-i doresc spor în
toate [i s\n\tate, a[tept=nd s\ ne
revedem la urm\toarea edi]ie.
________________________
 DUMITRU

LECCA

estivalul-Concurs Na]ional
de Crea]ie Literar\ „Avangarda
XXII” a mai adunat un an pe r\bojul vremii, al 16-lea de când
bucur\ inimile b\c\uanilor.
Ani de trud\ mult\, ani în care
sufletul acestei manifest\ri de
prestigiu, Victor Munteanu, omul orchestr\, care [tie tot [i face orice munc\, are meritul de a
între]ine vie flac\ra culturii într-o vreme în care, din p\cate, ea
e departe de a fi printre priorit\]ile guvernan]ilor.
{i anul acesta evenimentul a
fost de o înalt\ ]inut\ artistic\,
valoarea materialelor premiate,
dar [i ecoul itinerariilor prin colegiile b\c\uane, salonul c\r]ii,
vizitarea unor obiective de interes (Observatorul Astronomic
„Victor Anestin”, Casa Memorial\ „Bacovia”) [i momentele lirice constituindu-se în amintiri
de neuitat.
Pentru familia noastr\, posibilitatea de a putea fi al\turi de
creatorii de frumos este o mare
bucurie, o mare onoare [i, în
acela[i timp, un omagiu adus
crezului str\mo[ilor no[tri b\c\uani, [i anume c\ o ]ar\ f\r\ cultur\ î[i pierde identitatea.
_______________________


GEO VASILE

e-a bucurat prezen]a iluminant\ a unor mari personalit\]i
cultural-literare [i poetice din
]ar\ precum Alex Stef\nescu,
Arcadie Suceveanu, Teo
Chiriac etc.. Organizatorul, poetul Victor Munteanu, veritabil
„paznic la moara de vânt”, pen-

Bogdan Lecca

tru care poezia este un mod
existen]ial, o voca]ie [i un crez,
a fost la în\l]ime prin dirijarea
ferm\, f\r\ fisur\ a desf\[ur\rii
acestei înt=lniri, cu o mân\ de
fier înve[mântat\ în catifea. Premiile pe care le-am re]inut au
fost cele acordate tinerelor poete Mihaela Oancea [i Ofelia
Prodan.
Revela]ia Festivalului a fost
prezen]a uman\, poetic\ [i intelectual\ a editoarei Valeria Di
Felice din Italia, premiat\ pentru cartea sa de poezie a anului
2016 Attese / A[tept\ri, ap\rut\
în România, în traducerea subsemnatului. Am reu[it, în ciuda
inexplicabilei opozi]ii a unei
persoane, s\ lans\m, în prezen]a
Tincu]ei Horonceanu-Bernevic,
muzeografa Casei Memoriale
„George Bacovia” [i a participan]ilor interesa]i, cea mai elegant\ edi]ie bilingv\ din poezia
lui George Bacovia, ap\rut\ în
Italia prin grija editurii doamnei
Di Felice. O vizit\ inedit\ a fost
cea de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din
Bac\u: imaginile miliardelor de
stele, planete, comete etc. ne-au
f\cut s\ recon[tientiz\m misterele suprafire[ti ale universului
în care noi, cei de pe Terra, suntem o dimensiune neglijabil\. O
adev\rat\ terapie antiorgoliu [i
în contra imenselor vanit\]i a
unora dintre noi: Un prilej de
prosl\vire a Marelui Creator, a
Celui Atotputernic Demiurg, a
Domnului Nostru Iisus Cristos.
_____________________
 VALERIA

DI FELICE

ul]umesc poetului Victor
Munteanu pentru invita]ia ce
mi-a f\cut-o la festivalul de la
Bac\u: o profund\ imersiune
printre inspira]iile unui num\r
impresionant de scriitori care,
conform propriilor identit\]i,
s-au a[ezat în jurul „mesei” cuvântului, reuni]i de iubirea marii
mame a frumuse]ii, altfel spus,
POEZIA. Un festival scurt dar
bogat în demersuri [i ponten]ialit\]i, pe care l-a[ denumi „circular”, c\ci a [tiut s\ ]eas\ un fir
fluid [i constructiv între diverse
sensibilit\]i literare, oferind un
spa]iu amplu nu numai expresiei
creatoare, ci [i unei biunivoce
recept\ri.
(Continuare `n pag. 13)

Theodor George Calcan

Nicolae Mihai
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A[adar, un festival ce a tre-zit
în cugetul participan]ilor reflec]ii, entuziasm, a generat întâlniri [i noi proiecte, a încurajat descoperirea unor teritorii
literare inedite, prin propriile
climate [i surse inspiratoare.
Urez acestui festival al „circularit\]ii” s\ aib\ posibilitatea
s\-[i creasc\ raza de ac]iune [i
s\ îmbr\]i[eze tot mai multe
]\ri prin spiritul s\u generos.
___________________


IOAN OUATU

Poezia m-a readus la via]\

up\ 43 de ani de la absolvirea Liceului Pedagogic Bac\u, gra]ie Funda]iei Culturale Cancicov [i a remarcabilului ei pre[edinte, poetul Victor
Munteanu, am p\[it cu emo]ia
specific\ anilor de [coal\ pe
poarta acestei prestigioase institu]ii de `nv\]\m=nt `n compania unor titani ai literaturii rom=ne [i universale, poetul
Arcadie Suceveanu - pre[edintele Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, poetul
Horia G=rbea - [eful sec]iei
poezie a Uniunii Scriitorilor
din Rom=nia [i amfitrionul
Victor Munteanu, fondatorul
Festivalului….
Amfiteatrul liceului l-am g\sit neschimbat, dar ne`nc\p\tor, elevi [i cadre didactice
deopotriv\ ne-au primit cu c\ldur\, interes [i cu mult\ dragoste, dorind s\ afle c=t mai
multe aspecte din tainele scrisului. Ne-am identificat cu ace[ti tineri minuna]i, viitori
dasc\li, care s-au dovedit interesa]i de poezie, dar [i de preocup\rile scriitorilor, reu[ind
s\ ne `nc=nte cu `ntreb\rile lor.
Cei prezen]i - scriitori, cadre
didactice, elevi, poten]iali cititori ai poeziilor noastre [i, de
ce nu, scriitori `n devenire - am
scris o pagin\ memorabil\ `n
istoria acestei institu]ii de `nv\]\m=nt [i `n casa literaturii
rom=ne. Prezen]a discret\ a cadrelor didactice printre elevi a
f\cut ca nota de elegan]\ [i interes s\ se `ntrevad\ [i s\ asigure fine]ea discursului [i a
unui interesant dialog.
Cu aceast\ activitate putem
vorbi, astfel, despre o reabilitare a poeziei din toate timpurile [i de pe toate meleagurile,

Flavia Armina Adam

Pag. 13

dac\ avem `n vedere participarea la acest festival a unor scriitori din Italia, Republica Moldova, etc., a unor traduc\tori [i
critici literari de excep]ie. Cobor=nd pe p\m=nt dup\ acest
moment emo]ionant, `ncredin]ez cititorii c\ versiunea poeziei mele se va rosti `n fiecare
vi[in `nflorit.
P.S.: Sugerez cititorilor „Vie]ii b\c\uane” s\ lectureze poemele din antologia mea „Dep\rt\ri sfin]ite cu lacrimi“ „Portret cu tata `ntors din r\zboi” sau „Scrisoarea unui pelerin poposit la Agapia“...
_________________


MIHAELA
AIONESEI

um te apropii de Bac\u,
sim]i un miros de pâine coapt\
`n vatr\, nu `n cea de lut a bunicilor din copil\rie, ci `n vatra
sufletului, pentru c\ moldovenii au un fel unic de a fi, cum
numai Creang\ a [tiut s\ zugr\veasc\ `n pove[tile lui. Nu m\
refer doar la „dul[ili grai modovinesc” care este cuceritor [i
de care mereu mi-e dor, ci la
sufletul lor deschis [i primitor
ca un rai, la c\ldur\ [i ospitalitate, la acel Acas\ pe care atât
de rar ai ocazia `n via]\ s\-l g\se[ti. Edi]ia din acest an a Festivalului „Avangarda XXII”
mi-a oferit ocazia de a m\ `ntâlni `n prima zi de deschidere,
la Salonul de carte, cu personalit\]i literare de notorietate,
atât de la noi, cât [i din Basarabia, ceea ce pentru mine a `nsemnat o distinc]ie uria[\. A
fost o ocazie unic\, poate, mai
ales pentru mine, care locuiesc
`ntr-un or\[el uitat de lume ca
Târgu Secuiesc, de a `ntâlni oameni precum: Alex {tef\nescu,
Arcadie Suceveanu, Ioan Holban, Horia Gârbea, Nicolae
Sp\taru, Nicolae Silade [.a.,
scriitori [i profesori de acela[i
calibru. {tafeta ridicat\ de acest festival este la o cot\ greu
de atins. Faptul c\ am fost
printre invita]i mi-a oferit prilejul de a vedea „lumina din
cuvinte” [i de a m\ bucura de
ea. Din p\cate, cultura la noi `n
ora[ este pe ultimul loc, ca s\
nu spun inexistent\. De aceea
am toat\ admira]ia [i respectul
pentru oamenii care organizeaz\ manifest\ri literare de acest
gen. Ele ofer\ posibilitatea unui schimb de opinii [i sociali-

Ofelia Prodan

zare `n lumea scriitoriceasc\,
atât de necesare tuturor genera]iilor. Doar prin aceste `ntâlniri reale se poate lua pulsul literaturii pentru a vedea `ncotro
se `ndreapt\. Am tr\it emo]ii [i
momente unice! Felicit `ntreaga echip\ care a pus um\rul la
buna desf\[urare a evenimentului. Apreciez `n mod deosebit Sufletul acestui festival (pe
care nu l-am v\zut stând o clip\ lini[tit, nici m\car atunci
când p\rea c\ st\), pentru c\
dorin]a de a le fi bine tuturor
era mai mare decât propriul
confort, poetul Victor Munteanu, pentru care am tot respectul [i pre]uirea. Felicit to]i participan]ii care au avut curaj s\
se `nscrie la un festival de nivelul „Avangardei XXII”, care
d\ posibilitatea autorilor de
a-[i verifica valoarea crea]iilor.
Felicit\ri [i succes mai departe
câ[tig\torilor edi]iei a XVI-a [i
nu `n ultimul rând, organizatorilor, f\r\ de care nu ar fi fost
`mp\r]ite atâtea bucurii.
_____________________


NICOLAE MIHAI

n seara zilei de 26 septembrie a.c., odat\ cu decernarea
premiilor, s-a tras cortina peste
Festivalul Concurs Na]ional de
Crea]ie Literar\ „Avangarda
XXII”. Departe de capriciile
unei toamne care, în anii trecu]i, invada ora[ul cu ploaie [i
frig, de ast\ dat\ festivit\]ile au
avut parte de soare [i vreme
cald\, sporind [i mai mult dorin]a b\c\uanilor de a fi al\turi,
cale de trei zile, de invita]ii
festivalului.
Vedeta incontestabil\ a festivalului a fost, f\r\ îndoial\, reputatul critic literar Alex {tef\nescu, pre[edintele juriului,
care, al\turi de alt critic de importan]\ na]ional\, Ioan Holban, [i amfitrionul `nt=lnirii,
poetul Victor Munteanu, au
acordat premii. În cadrul Salonului Na]ional al C\r]ii au fost
lansate peste 25 de volume
semnate de scriitori din ]ar\,
Basarabia [i din Italia. Au fost
invita]i, dar [i prezen]i, trei pre[edin]i ai Uniunii Scriitorilor:
Arcadie Suceveanu, pre[edintele Uniunii Scriitorilor din
Basarabia, Cassian Maria
Spiridon, pre[edintele U. S.,
Filiala Ia[i, [i Calistrat Costin,
pre[edintele U. S., Filiala
Bac\u. Elevii din colegiile b\-

c\uane s-au bucurat, mai mult
ca oricând, de prezen]a scriitorilor, a directorilor de reviste
literare în mijlocul lor, iar dialogul purtat cu ei a fost o bucurie [i o reu[it\. Izbânda cultural\ de necontestat a poetului
Victor Munteanu, pre[edintele
acestui festival, a fost c\ [i [i anul acesta, pentru trei zile, a
f\cut din ora[ul lui Bacovia capitala poeziei.
_________________


OFELIA
PRODAN

Bacovia a fost cu noi
la Avangarda XXII!

a de obicei, discret, sub]iratic [i cu obrajii sup]i, Bacovia a fost cu noi la Hotelul
„Podul cu Lan]uri”. A stat la
mas\ cu noi, a ascultat atent
pove[tile noastre, [i-a luat con[tiincios noti]e, s-a str\duit s\
zâmbeasc\ la glumele noastre,
a fumat [i a tu[it tabagic cu
noi. La Festivitatea de premiere, l-am z\rit stingher într-un
col]. Parc\ mi-a zâmbit sau
parc\ a schi]at din sprâncene
un semn de mirare. I-am r\spuns ridicând sprâncenele a
nedumerire, dar deja era în
curte, se pierdea printre copacii scheletici, desfrunzi]i.
__________________
 MIHAELA

OANCEA

articiparea mea la Festivalul Avangarda XXII a avut
în vedere, în egal\ m\sur\,
competen]a organizatorilor [i a
juriului. Cu atât mai mult
m-am bucurat s\ ob]in premiul
al II-lea la sec]iunea poezie [i
s\ primesc trofeul [i diploma
cu semn\tura exegetului Alex
{tef\nescu. Poetul Victor
Munteanu s-a ar\tat a fi un profesionist extrem de afabil [i dedicat. Pentru câteva zile, Bac\ul lui Bacovia a fost un soi de
cutie cultural\ de rezonan]\,
având în vedere participarea
unor personalit\]i precum Geo
Vasile, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Silade, Valeria di
Felice etc. Ca atare, mul]u-

mesc celor care au decis c\ poezia mea este demn\ de acest
premiu!


ARMINA FLAVIA
ADAM

D

up\ o vizit\ extrem de interesant\ la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, la Centrul de Culturã [i Arte „George
Apostu“ din Bac\u, în prezen]a
unor personalit\]i literare marcante ale literaturii contemporane, a avut loc festivitatea de
decernare a premiilor, unde, într-o atmosfer\ de s\rb\toare, un
juriu exigent, compus din scriitorii Alex {tef\nescu - pre[edinte, Ioan Hoban [i Victor Munteanu - membri, mi-a acordat
Premiul al II-lea la sec]iunea
proz\, categoria nedebutan]i.
Mul]umiri membrilor juriului
[i revistei „Actualitatea literar\”pentru `ncredere, apreciere [i
premiul oferit!.
Felicit\ri organizatorilor pentru implicarea exemplar\ în buna desf\[urare a Festivalului,
pentru primirea c\lduroas\ [i
efortul depus!
_____________


T

LIGIA STAN

oamna, c=nd Poezia îmbrac\ straiul de s\rb\toare,
„Avangarda XXII” a adus la
Bac\u poe]i [i critici din ]ar\ si
de peste hotare, nume precum
Alex {tef\nescu, Cassian Maria
Spiridon, Ioan Holban, Arcadie
Suceveanu, Geo Vasile, Gellu
Dorian...
Centrul de Cultur\ „George
Apostu” s-a transformat într-un
„salon regal” al crea]iei literare.
~n momentele de respiro, au r\sunat si armonii muzicale fado
în interpretarea talentatei soliste
Cristina D\sc\lescu sau cele de
muzic\ folk ale cantautorului
Florin }u]uianu.
La acest Festival, cartea mea
de debut `n poezie a c=[tigat cel
mai prestigios premiu din via]a
mea de p=n\ acum, acesta fiind
un pilon al confirm\rii [i `ncuraj\rii mele pe drumul deloc
u[or al c\ut\rii de sine...
(Continuare `n pag. 13)

Mihaela Aionesei

Via]a b\c\uan\
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THEODOR GEORGE CALCAN

A

devenit, iat\, tradi]ie. În fiecare an Funda]ia Cultural\ „Georgeta [i Mircea Cancicov”, prin str\dania,
truda [i energia amfitrionului ei, reu[e[te s\ ne ofere [i a
reu[it [i `n edi]ia de anul acesta, `n perioada 24 - 26 septembrie a.c., `n cadrul Festivalului-Concurs Na]ional
Avangarda XXII, la cea de-a XVI-a edi]ie a sa, dou\ zile
fantastice pline de poezie, `ntâlniri memorabile, cu poe]ii notabili [i talenta]i din ]ar\ [i str\in\tate, cu lecturi publice atractive, instructive [i de neuitat. Bac\ul a devenit
pe perioada Festivalului locul magic al sufletului, acel
loc `n care imaginarul [i imagina]ia [i-a putut demonstra
`nc\ o dat\ puterea, ajutate fiind de experimentul poetic.
Altfel spus, Avangarda XXII s-a putut manifesta liber [i
plenar. De fiecare dat\ [i `n fiecare an, organizatorii [i, `n
primul rând, Victor Munteanu, talentatul poet
[i editor, care e, `n fapt, sufletul acestui maraton poetic livresc [i scriitoricesc insolit, ne-au
obi[nuit cu diverse nout\]i... Una din ele anul
acesta a fost chiar loca]ia `n care au fost `ncartirui]i oaspe]ii prezen]i la Festival... Hotelul
„Podul cu Lan]uri”, o adev\rat\ „Oaz\ alsacian\” de sorginte b\c\uan\. Atât amplasamentul, cât [i arhitectura sa impresioneaz\ pl\cut prin simplitate, cur\]enie,
ambiant [i servicii. De notat ar fi aici [i modul
inteligent [i elegant `n care a fost gândit\ [i realizat\ `mbinarea utilului cu pl\cutul. ~n chip
firesc, cadrul natural a constituit unul din elementele menite s\ contribuie la o mai bun\
comunicare, comuniune ideatic\ [i spiritual\
`ntre participan]ii la festivalul de anul acesta. Între cei
care au r\spuns invita]iei la cea de-a XVI-a edi]ie i-am
putut num\ra pe Alex {tef\nescu, Ion Holban, dar [i
Cassian Maria Spiridon, Horia Gârbea, Ofelia Prodan,
Geo Vasile, distins italienist [i traduc\tor de limb\ italian\, [i el poet de stirpe aleas\, `nso]it de so]ia sa, Eugenia Vasile, traduc\toare [i ea, sensibil\ [i distins\ literat\.
Sigur, nu i-am putut trece cu vederea pe invita]ii basarabeni Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac [i Nicolae Sp\taru,
[i nici pe poeta [i editoarea italian\ Valeria Di Felice, ea
fiind, anul acesta, una din laureate ale festivalului. Un
conviv deosebit a fost [i poetul Gellu Dorian, activ, energic [i cu spirit lucrativ, care ne-a d\ruit un nou volum de
versuri „Calea de urmat”, premiat la gala de la Centrul
„Apostu”. Spiritul discu]iilor purtate a fost unul calm [i
constructiv. Polemicile s-au purtat deschis [i cordial...
În prima zi, `ntâlnirea cu elevii din liceele b\c\uane a
fost una benefic\ [i fructuoas\. Spiritul viu al acestora,
dinamismul lor, curiozitatea [i climatul interactiv au creat o atmosfer\ electrizant\ `n care poezia a jucat rolul de

liant `ntre minte, inim\, calculator [i literatur\, tema pus\ `n discu]ie fiind tocmai „Destinul literaturii rom=ne
`n epoca Facebook [i Linkedin”. O toamn\ superb\ pe
parcursul zilelor de festival a f\cut ca natura s\ vibreze
[i ea poezie la unison cu inima poe]ilor participan]i. În
dup\ amiaza primei zile, Recitalul de poezie din Sala
Mare a Consiliului Jude]ean a f\cut ca vocile poe]ilor s\
se aud\ din nou, cald, vibrant, combativ, fiecare cu amprenta ei distinct\, cu expresia, particularitatea [i personalitatea ei. A fost, practic, un maraton poetic, o specie
de lectur\ public\... A citi, a asculta, a imagina. Acest fenomen de natur\ magic\ ne fascineaz\ [i ne pune-n mi[care, fiindc\ ajungem s\ fim mai boga]i, mai profunzi,
mai activi.
În cea de-a doua zi, atmosfera creat\ de muzic\ prin
vocea Cristinei D\sc\lescu, chemat\ s\ sus]in\ cu m\iestrie des\vâr[it\ un program ales de Fadouri, a `ntregit
premierea unora dintre participan]i. Masa cu premii a
fost una bogat\. Dintre ele re]inem doar câteva, `ns\ fiecare premiu primit a fost meritat. Din lips\ de spa]iu,
men]ion\m pe Gellu Dorian („Calea de urmat”), Ofelia
Prodan (cu „{arpele din inima mea”). Pentru debut un
premiu a fost atribuit Ligiei Stan cu volumul „Ademenind Eternitatea”. A mai fost distins poetul ie[ean Adi
Cristi. Au primit, de asemenea, premii poe]ii Arcadie
Suceveanu, pentru antologia de versuri „Personajele lui
Esop”, Teo Chiriac, pentru excelentul volum de poezie

„Sufletul meu de pân\ la Big-Bang”.
Men]ion\m aici [i aportul poe]ilor b\c\uani Calistrat
Costin, Nicolae Mihai sau Alexandru Dumitru, care,
pentru volumul „Labirint pentru Eden”, a fost [i el distins cu un premiu. Nu `n ultimul rând, trebuie men]ionat\
Editura Funda]iei Culturale Cancicov, care s-a implicat
`n activit\]i tip\rind activ, onest [i alert „Dep\rt\ri sfin]íte cu lacrimi” de Ioan Ouatu, premiat `n ultima sear\ a
festivalului.
Scris\ alert, inteligent [i onest, cu verv\ [i ironie subtil\ e [i cartea criticului de teatru Carmen Mihalache. Ea
`[i adun\ `ntre coper]i („Teatru la filtru”, Editura „Junimea”) o serie de cronici teatrale scrise `n ultima vreme
care fac dovada voca]iei sale critice.
De asemenea, volumul „Iarn\ hipnotic\” al poetului
nem]ean Victor Stan - distins cu Diplom\ de excelen]\ e un document literar existen]ial transpus poetic, cu talent, sensibilitate, expresivitate [i me[te[ug poetic des\vâr[it.
Nu merit\ nicicum uitat, poetul [i f\c\torul de revist\

Salonul Na]ional al C\r]ii „Avangarda XXII”
(Urmare din pag. 7)

Victor Munteanu a întâmpinat un oaspete de seam\ al Bac\ului: „Arcadie Suceveanu, un scriitor
important ce face istorie în spa]iul limbii române
de pretutindeni!”. La rândul s\u, distinsul oaspete
a declarat: „În Basarabia exist\ o literatur\ adev\rat\ [i confirm acest lucru! Exist\ scriitori importan]i care s-au integrat în literatura român\!
Noi suntem români [i nu este departe acea clip\
pe care o vis\m atât de mult! Se simte atmosfera
împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din
1918!”. Poetul Arcadie Suceveanu, pre[edintele
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a ]inut s\ adauge: „Nu este niciun r\u f\r\ bine, noi
fiind pu[i în situa]ia de a înv\]a în limba rus\:

Via]a b\c\uan\
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Cunoscând aceast\ limb\, ni s-au deschis ni[te
orizonturi de cultur\ [i astfel am cunoscut literatura. Mergând mereu la Moscova, în timpul comunismului, ne-am f\cut biblioteci cu c\r]ile în
limba român\ pe care le g\seam la o mare libr\rie moscovit\. Era <<o contumacie>> scriitoriceasc\; eram la curent cu toate nout\]ile, astfel c\,
dup\ evenimentele din 1989, ne-am integrat perfect în literatura român\. Avem nume mari în
Basarabia: Ion Dru]\, Grigore Vieru, Vladimir
Be[leag\, iar citicii literari din România acord\
spa]iu tot mai amplu literaturii din Republica
Moldova, pentru c\ valorile noastre de peste Prut
merit\ s\ fie cât mai cunoscute. Criticul literar
Ioan Holban a integrat mul]i poe]i basarabeni în
contextul general românesc! {i acest proces de

Nicolae Salade, care scoate la Lugoj „Actualitatea Literar\”, om pitoresc, inteligent, plin de verv\ [i de umor,
cu spirit combativ [i conving\tor, [i-a pus pe frontispiciul revistei sale deviza Unirii Scriitorilor din România.
Adun aici doar câteva impresii din multe altele, care miau `mbog\]it spiritul cognitiv zilele acestea, `n care mintea, emo]ia [i limbajul au f\cut corp comun `n `ncercarea
de-a ne ridica sus, chiar foarte sus cugetul [i luciditatea,
obligându-ne s\ fim aten]i la noi `n[ine [i la evenimentele firii r\sf\]ate de poezie [i de culorile vii ale acestei
toamne superbe. E oare necesar, poetul `n Cetate?...
Eu cred c\ da...


P

CULI}| IOAN U{URELU

rintre invita]ii „Avangardei XXII” au fost personalit\]i de seam\ ale lumii literare: Cassian Maria Spiridon,
Alex {tef\nescu, Arcadie Suceveanu [i Teo Chiriac (pre[edinte [i respectiv vicepre[edinte al U.S. din Moldova),
Gellu Dorian (Boto[ani), Ioan Holban (Ia[i), Geo Vasile
(Bucure[ti), Horia Gârbea (Bucure[ti), Valeria di Felice
(Pescara - Italia) etc. Luni, 25 septembrie, am fost repartizat, `mpreun\ cu Teo Chiriac - vicepre[edintele Uniunii
Scriitorilor din Moldova, la Colegiul Na]ional „Ferdinand I”. Ne-am prezentat c\r]ile, revistele, ideile noastre
despre `nv\]\mânt [i despre via]\.
Ce se `ntâmpl\ cu `nv\]\mântul românesc
actual, cu programele [i cu rela]ia profesorelev? Cine [i cum provoac\ interesul elevului
pentru carte, pentru dialog?
Tot luni, 25 septembrie, s-a deschis Salonul
N]ional C\r]ii „Avangarda XII”- edi]ia 2017 `n
Sala Mare a Consiliului Jude]ean, unde au fost
prezenta]i invita]ii [i c\r]ile de poezie, proz\,
critic\ literar\, eseu, traduceri, istorie cultural\, monografii, jurnal etc. Florin }u]uianu a `ncântat auditoriul cu melodii folk, dar si cu piese muzicale puse pe versurile unor scriitori
prezen]i la aceast\ manifestare. A doua zi, am
avut bucuria de a vizita Casa „Bacovia” [i Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din
Bac\u. Seara, la Centrul de Cultur\ „George
Apostu”, pre[edintele juriului, Alex {tef\nescu,
a `nm=nat premiile Festivalului, iar Victor Munteanu a
acordat premiile Funda]iei „Georgeta [i Mircea Cancicov”. Apoi s-a `nchinat un pahar `n cinstea premian]ilor
[i s-au dat autografe. Organizarea manifest\rii a fost, a[a
cum m\ a[teptam, perfect\ (felicit\ri, Victor Munteanu!).
Umorul a fost la el acas\, buna dispozi]ie a molipsit `ntreaga asisten]\, iar prieteniile literare s-au `nchegat de la
sine. Mul]umesc „Avangardei” pentru astfel de Mari
Lec]ii de Cultur\!


ALEXANDRU DUMITRU

C

oborând modestia din rama ei veche, apreciez excelenta organizare a Festivalului, simt c\ meritam acest
premiu de excelen]\, ]inând cont c\ Alex {tef\nescu a
scris despre poezia mea la apari]ia volumului de poeme
bilingv româno-englez Secunde în furtun\, (Editura
„Timpul”, Ia[i 2003. Mul]umesc tuturor celor implica]i,
dar mai ales amfitrionului, scriitorului anului 2016, Victor Munteanu.

integrare se adânce[te!”. Ioan Holban (o voce aparte în istoria [i critica noastr\ literar\, precizeaz\ Victor Munteanu): „Nu vorbim de scriitori basarabeni, ci de scriitori români! Suntem de-ai
no[tri [i prin Canada, Australia, prin ]\rile europene dezvoltate! Cu to]ii sunt scriitori români, [iatât! E timpiul s\ renun]\m la unele numiri! Rostind sau nerostind Casa mea e Limba Român\!,
ca Nichita St\nescu!”.
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Nicoleta Apreotesei

Colegiul Tehnic de Comunica]ii
Itinerariile Avangardei XXII N. V. KARPEN

„Literatura rom=n\ st\
foarte bine l=ng\ marile
nume ale literaturii
universale”

D

esf\[urat\ în stilul s\u caracteristic,
cea de a XVI-a edi]ie a Festivalului-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avangarda XXII”, manifestare manageriat\ de
poetul Victor Munteanu, inconfundabilul
animator cultural, sufletul si al altor manifest\ri culturale din urbea lui Bacovia, a
adunat pentru câteva zile personalit\]i ai
lumii culturale din ]ar\ [i Basarabia. Scriitorii s-au întâlnit cu elevi din colegiile [i
liceele b\c\uane. La Colegiul Tehnic de
Comunica]ii „N. V. Karpen”au fost prezen]i criticul literar Ioan Holban din Ia[i
[i Nicolae Sp\taru, scriitor din Chi[in\u,
R. Moldova, [i Dumitru Br\neanu din
Bac\u. A fost o întâlnire benefic\ de ambele p\r]i prin schimbul de idei dintre elevii participan]i [i cei trei scriitori, la care
s-a ad\ugat [i un scurt regal de poezie
sus]inut de cei doi poe]i. Delega]ia de
scriitori a fost întâmpinat\ de directorul
adjunct al colegiului, Simona L\c\tu[u, o
profesoar\ inimoas\ [i iubitoare de literatur\. A fost ghidul nostru în drumul spre
amfiteatrul colegiului, unde ne a[tepta întâlnirea cu elevi din clasele a zecea [i a
unsprezecea. Un amfiteatru plin pân\ la
refuz. Întâlnirea a fost moderat\ de Ioan
Holban, directorul Teatrului pentru copii
[i tineret ,,Luceaf\rul” din Ia[i, care le-a
vorbit tinerilor despre provoc\rile din era
internetului privind necesitatea cititului
c\r]ii de literatur\ în raport cu facilit\]ile
oferite de lectura pe internet. În acela[i
timp, el a vorbit [i despre rolul scriitorului în societatea modern\ [i al literaturii

scrise de-a lungul secolelor în dezvoltarea
culturii române, pornind de la literatura
religioas\ pân\ la cea profan\ din zilele
noastre, despre necesitatea de a privi mereu înainte f\r\ a subestima realiz\rile
înainta[ilor. Astfel, el a afirmat c\ exist\
pericolul ca, r\mânând cantona]i doar în
realiz\rile de excep]ie ale literaturii de
dinainte de zilele noastre, în abordarea
unei literaturi consumatoriste, senzuale [i
facile, s\ tr\im drama înstr\in\rii de noi
în[ine [i de poporul care a dat atâtea personalit\]i de excep]ie culturii [i [tiin]ei
mondiale. În sprijinul acestor idei, a prezentat povestea biblic\ a Sodomei [i
Gomorei, amintind c\ lui Lot [i familiei
sale, pe care Dumnezeu a salvat-o de la
dezastrul ce urma s\ aib\ loc, le-a spus s\
nu priveasc\ înapoi. Totu[i, so]ia lui Lot
nu s-a putut ab]ine, [i, privind înapoi, s-a
transformat într-un stâlp de sare. Privind
mereu înapoi risc\m s\ ne transform\m
într-un stâlp de sare al neputin]ei [i al lipsei de perspectiv\ a unei literaturi vii [i
dinamice. În acest sens, Ioan Holban a
scris o istorie a literaturii române a perioadei contemporane, continu=nd-o pe cea
a lui C\linescu, începând cu anul 1940 [i
pân\ în zilele noastre. A tip\rit primul volum [i urmeaz\ cel de al doilea. În aceast\
antologie sunt cuprin[i scriitorii din spa]iul cultural românesc din [i din afara grani]elor României.
A urmat apoi prezentarea poetului
Nicolae Sp\taru. Originar din ]inutul
Her]ei, a absolvit facultatea de filologie a
Universit\]ii din Cern\u]i [i apoi a activat
în diferite institu]ii culturale din Chi[in\u.
Actualmente este director de programe al

Uniunii Scriitorilor din Moldova [i managerul Festivalului de Poezie „Prim\vara
Poe]ilor” din Chi[in\u. A lecturat, din volumul Citirea Zidului, poemul care `i d\
titlul c\r]ii, apoi poemele „Telegram\ trimis\ nic\eri” [i „Ora[ul pierdut la c\r]i”,
fiindc\ tot veni vorba despre Sodoma [i
Gomora, [i „Drumurile m\nânc\ orice”.
Poemele au fost bine primite de tinerii ascult\tori. Ioan Holban a men]ionat c\, pe
c=nd era student, l-a avut ca profesor de
estetic\ pe Alexandru Husar, cel ce le-a
spus: ,,când v\ plimba]i prin parc, s\ înv\]a]i s\ citi]i copacii, pentru a înv\]a
semnele din jur cu vederea secund\”.
Eminescu ne înva]\ c\ una este privirea [i
alta vederea. Cu privirea vezi peste lucruri [i realit\]i, cu vederea se p\trunde în
esen]a lor. Abatele Bremaunte are o carte
în care dovede[te c\ poezia este o rug\ciune profan\, fiindc\ amândou\ se oficiaz\. A fost momentul de trecere pentru
urm\torul oaspete, Dumitru Br\neanu, un
poet care scrie [i poezie religioas\. El a
afirmat c\ nu s-a format la Bac\u sub
sceptrul lui Bacovia, ci mai degrab\ la
F\lticeni, sub influen]a lui Nicolae Labi[.
De asemenea, a precizat c\ a organizat câteva edi]ii ale Festivalului „Toamna
Bacovian\“ [i a lansat `ntrebarea dac\ mai
este nevoie de cultur\, dac\ scriitorul mai
are vreun rol în sânul comunit\]ii, pornind de la faptul c\ doar cultura d\ identitatea unei comunit\]i, unui popor, al\turi
de limb\. Ce este ast\zi mai important, facebook-ul, literatura scris\, literatura pe internet, televiziunea, toate sau niciuna?
Apoi el a a citit câteva poeme inedite, dup\ care au urmat întreb\rile din sal\.

Consiliul Cultural al „Vie]ii b\c\uane”

MIHAI DEJU (pre[edinte al S.C. Comat S.A.), PETRU PL|CINT|
(pre[edinte al S.C. Cybernet Auto Center S.R.L.),
{TEFAN }IBULIAC (director al Transelectrica S.A. Bac\u),
ADRIAN AVRAM (pre[edinte al Sindicatului Liber Romgaz R. A.
Distribu]ie Bac\u), ION MELINTE (pre[edinte al S.C. Bene[ti S.A. St\ni[e[ti ), GHEORGHE B|L|U (manager general al S.C. Atlas
S.A.), EMIL VAMANU (director al Administra]iei Bazinelor de Ape
„Siret”), DUMITRU LECCA (pre[edinte al Asocia]iei Culturale
„Familia Lecca”), VIOREL GHELAS| (director al Direc]iei Silvice
Bac\u), VASILE NI}| (administrator al S.C. Tricotex S.R.L.
M\gura), D|NU} VOICU (administrator al S.C. Moldavtrex S.R.L.),
NELU HORDIL| (administrator al S.C. Union Condrom S.A.)
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Eleva Ticu Denisa Maria: „Care este situa]ia literaturii române actuale?”
Iona Holban: „F\r\ fals patriotism, literatura român\ este foarte cunoscut\ în lume prin Emil Cioran, Panait Istrate, Ilarie
Voronca, Eugen Ionesco [i mul]i al]ii. Unii din ei sunt deja clasici ai literaturii
franceze.”
„Literatura noastr\ nu este prea bine
cunoscut\ în lume din cauza c\ limba român\ nu este una de circula]ie interna]ional\?”, se intereseaz\ eleva Gosav Ancu]a.
Tot criticul Ioan Holban precizeaz\ c\
limba norvegian\ nu este vorbit\ decât de
vreo patru milioane de persoane [i, totu[i,
îl promoveaz\ pretutindeni pe Ibsen, a[a
cum limba danez\ este vorbit\ cam de acela[i num\r de persoane [i nu au emo]ie
s\-l promoveze pe Andersen Kirkergood.
Noi de ce s\ avem emo]ii când limba român\ este vorbit\ de peste 30 milioane de
persoane? În concluzie, scriitorul Ioan
Holban spune f\r\ rezerve c\ ,,literatura
român\ este foarte valoroas\, foarte interesant\ [i st\ foarte bine lâng\ marele
nume ale literaturii universale”.
La întrebarea dac\ mai avem nevoie de
literatur\ scris\ [i de scriitori, cei mai
mul]i dintre elevi au r\spuns afirmativ,
îns\ nu au timp pentru cititul unei c\r]i
din cauza programei [colare [i a internetului, f\r\ de care nu s-ar putea descurca
la cursuri.
În încheiere, profesoara Simona L\c\tu[u
a mul]umit celor trei scriitori pentru momentele interesante [i pl\cute în dialogul
proactiv cu elevii colegiului.
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Ion Moraru

Festivalul „Avangarda XXII” o ramp\ de lansare a cuv=ntului scris

Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avangarda
XXII”, edi]ia a XVI - a, a adus, din nou, la Bac\u scriitori, redactori[efi [i directori de edituri [i reviste literare din ]ar\, Republica
Moldova [i Italia care au girat [i de aceast\ dat\ calitatea actelor culturale din urbea lui Bacovia. Organizat\ de Funda]ia „Georgeta [i
Mircea Cancicov”, cu implicarea Consiliului Jude]ean, Inspectoratului {colar Jude]ean, Asocia]iei Culturale „Familia Lecca”, Centrului
de Cultur\ [i Arte „George Apostu”, Complexului de {tiin]e ale
Naturii „Ion Borcea”, manifestarea a str=ns scriitorimea sub cupola
acelora[i interese, oferind `n perioada 24 - 26 septembrie a.c. o autentic\ s\r\b\toare a Cuv=ntului.

 „Nu mai concep

S

cartea european\
de poezie f\r\ a fi
bilingv\!”

alonul C\r]ii celei de-a XVI a edi]ii a „Avangardei XXII” a fost
deschis la Sala Mare a Consiliului
Jude]ean de cantautorul Florin }u]uianu, care a interpretat o melodie
pe versurile lui Victor Munteanu.
Pentru c\ a fost o manifestare cultural\ de o anvergur\ deosebit\, „în
umbra a[ilor” men]iona]i s-au aflat
scriitori care se bucur\ de un deosebit prestigiu literar (Calistrat Costin
- pre[edintele Filialei Bac\u a Uniunii Scriitorilor, Gellu Dorian - organizator al Festivalului Na]ional
„Mihai Eminescu” de la Boto[ani,
ce ofer\ „cel mai râvnit” premiu na]ional de poezie, Geo Vasile - poet,
critic literar [i cunoscut traduc\tor,

Horia Gârbea - ce conduce Filiala
Bucure[ti de Poezie a Uniunii Scriitorilor din România. Dac\ deschiderea de la Sala Consiliului Jude]ean Bac\u a fost una atipic\ [i ceea
ce a urmat a dat un tonus plin de vitalitate, specific „Avangardei XXII”:
consemnarea momentului aniversar
Geo Vasile - 75 ani! Scriitorul bucure[tean („ce trebuie s\rb\torit de întreaga ob[te scriitoriceasc\ din ]ar\
la împlinirea acestei vârste” - dup\
cum a men]ionat Victor Munteanu),
a prezentat recentul s\u volum Sistola clipei (bilingv, româno - italian)
afirmând: „Nu mai concep cartea
european\ de poezie f\r\ a fi bilingv\! Poezia este un mod de a fi, <<un
credo>> pe via]\, iar aceast\ carte are
un cuvânt introductiv semnat de Ion
Cristofor, un mare poet din Cluj, ce
a f\cut din poezie un mod de existen]\!”.
(Continuare `n pag. 7)

Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\
„Avangarda XXII”, edi]ia a XV - a, Bac\u, 2016
 Funda]ia Cultural\ „Georgeta [i Mircea Cancicov”
 Octombrie 2016
Proiect de Consiliului Jude]ean Bac\u.
„Con]inutul acestui material nu reprezint\ în mod
obligatoriu pozi]ia oficial\ a Consiliului Jude]ean Bac\u”

Via]a b\c\uan\
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