
„Bac\ul este unul din o -ra [ele ca  re au voca]ia cul-turii. Este un ora[ nu pro -vincial, ci de in te res na -]ional, de o mare com-plexitate. Sunt locali -t\]i mari ca re au via]\cultura l\ (cum esteCons tan]a), dar nu auvoca]ie. Aici, la Bac\u,l-am ad  mirat [i l-am [iinvidiat pe VictorMunteanu pentru energia[i r\bdarea pu se în jocpentru c\ a reu[it s\ rea -li zeze aceste întâlniri [icomunic\ri di    recte alecelor ce produc [i citesclitera tur\. Gestul lui Vic-tor Munteanu es te unefort organizatoric, dar [iun donquijotism într-o pe -ri oad\ în care nu prea maieste loc de litera tu r\...”
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Premiile Colocviilor „George Co[buc”



unctul de pornire al acestui demers îlconstituie faptul că, în ultimii ani, s-au în -mul]it solicitările publice [i chiar în ins -tan]ă ca prin so]i să se în]eleagă [i un cu -plu de homosexuali. Suntem con[tien]ică, de[i Codul Civil cla ri  fică ce sunt so]ii(un bărbat [i o femeie), este foarte po sibilca acesta să fie schimbat prin votul Parla-mentului, contrar voin]ei românilor, a[acum se întâmplă în mul te ]ări din Europa.Noi vrem să lu\m exemplul celor 9 stateeuropene care au adoptat reglementăricon stitu ]io nale prin care, ÎN MODEXPLICIT, este recunoscută căsătorianumai între un bărbat [i o femeie. {i chiar dacă marea majoritate a româ -nilor nu se mani festă public fa]ă de ho -mo sexuali, tolerând existen]a acestora,ca re sunt liberi să adopte comportamentulpe care-l doresc în via]a intimă, nu putemtolera legiferarea acestui comportamentdin multe motive.Din experien]a altor ]ări care au le -giferat permisiunea căsătoriei între homo-sexuali, urmează ca în [coli aceasta să fieprezentată drept normală, iar dacă nu veifi de a cord cu ea po]i fi amendat, î]i po]ipierde locul de muncă, e[ti trimis la cur-suri de reeducare [i în final urmează să fiiexclus social.Odată legiferată căsătoria între homo-sexuali, aceste cupluri vor beneficia detoa te drepturile cuplului bărbat-fe meie [ivor putea adopta copii. Oamenii de [tiin]\care au studiat această spe]\ au stabilit,f\ r\ urm\ de t\gad\, c\ ,,În ansamblu, co -piii din familiile tradi]ionale sunt multmai predispu[i s\ se descurce bine la[coa l\ din punct de vedere social [i acade -mic decat copiii din cuplurile de he tero -sexuali care tr\iesc în concubinaj [i ceidin cuplurile de homosexuali. (…) Fami -liile de heterosexuali se pare c\ ofer\ celmai bun mediu pentru dezvoltarea social\

[i educa]ional\ a copiilor.” (SarantakosS., 1996. Children in three contexts: fam-ily, education and social in deve lop ment.Children in Australia, 21:23 31).Dr. Theodora Sirota, psihiatru [i psi ho -terapeut, com  parând, din punct de ve dereal ata[amentului [i nu nu mai, 68 de feteale unor ta]i gay cu 68 de fete pro ve ninddin familii naturale, ajunge la ur m\ toareaconcluzie despre fetele cu ta]i gay:se sim]eau mult mai pu]in confortabilîn intimitate [i erau mai anxioaseerau mult mai pu]in religioase [i maifrecvent angajate în rela]ii heterosexualede natur\ compulsiv\r\mâneau cel mai adesea nem\ritate;34% dinele relatau c\au preferin]ebi/homosex-uale (fa]\ denu mai 3%din fetele cuta]i hetero-sexuali) eraumult mai pu -]in apro piatede p\rin]i;59% din ele erau predispuse la abuzulde alcool [i droguri (fa]\ de numai 31%din fetele cu ta]i heterosexuali)erau mult mai pu]in capabile s\ arateîncredere [i afec]iune fa]\ de al]iiexperimentau o anxietate mult maima re în rela]iile de prietenie. Cele mai multe dintre studiile realizateînainte de Regnerus, de altfel amplu cita -te, se bazau pe e[antioane nea leatorii [ifoarte mici, nereprezentative, care nu per -mi teau generalizarea rezultatelor pentrutoate familiile de gay [i lesbiene din Ame -rica. Dar Regnerus a intervievat 2.988 detineri adul]i cu privire la un larg spectrude ches tiuni economice [i educa]ionale,

ro mantice [i de experien]\ sexual\, despreabu zul de droguri, violen]\, etc. Su biec]iiau fost împ\r]i]i în func]ie de experien]ade familie pe care au avut o: familie for-mat\ din p\rin]i na tu rali, din p\rin]i di -vor]a]i, dintr un singur p\rinte, din p\rin]iadoptivi rec\s\tori]i, din mame care a -veau rela]ii sexuale cu lesbiene (ML -Mam\ Lesbian\) sau ta]i care aveau rela]iisexuale cu gay (TG - Tat\ Gay).Câteva dintre rezultatele ob]inute:Victimizare sexual\ din partea p\rin -]ilor [i a îngrijitorilor. 23% din adul]iicrescu]i de cupluri de lesbiene (ML) aur\spuns pozitiv când au fost întreba]i dac\p\ rin ]ii sau adul]ii care-i îngrijiser\ i-aupi p\it (sex -ual), i-aufor]at s\ sepip\ie sin-guri sau i-aufor]at s\ aib\rela]ii sexu-ale. Princom  para]ie,numai 2%din adul]iiproveni]i dinfamilii cup\rin]i naturali suferiser\ un astfel deabuz sexual. Dac\ lu\m numai cazul fe -meilor, doar 3% din ce le crescute de p\ -rin]ii lor naturali suferiser\ la un mo mentdat o agresiune sexual\ sau avuseser\contact sexual cu p\rin]ii sau îngrijitoriilor, în timp ce 31% din femeile crescuteîn cupluri de lesbiene [i 10% din celecrescute în cupluri de gay declarau c\ li seîntâmplase aceasta.Violul: 31% din adul]ii crescu]i de ma -me lesbiene au fost for]a]i la un momentdat în via]\ s\ aib\ o rela]ie sexual\, de[inu doreau aceasta. În cazul adul]ilor cres-cu]i de cu pluri gay, procentul este de25%, fa]\ de 8% în cazul ce lor crescu]i de

p\rin]ii lor naturali. Dac\ sunt luate încon siderare numai femeile, 14% din celecrescute în fa milii naturale au suferit unviol de a lungul vie]ii, în timp ce acestprocent a fost de 46% în cazul celor cres-cute de mame lesbiene [i 52% în cazulcelor crescute de cupluri gay.În cazul adul]ilor crescu]i în familii delesbiene, 25 (63%) din cele 40 de varia -bile luate în considerare de Regnerus erausemnificativ diferite [i îndreptate într odi rec]ie negativ\ fa]\ de variabilele înre -gis trate de adul]ii pro veni]i din familii na -turale.În cazul adul]ilor crescu]i de cupluri degay, ap\reau 11 variabile puternic diferiteîn acela[i sens, adic\ 28%.Toate aceste rezultate l-au determinatpe Regnerus s\ concluzioneze:„Datele ne arat\ în mod clar c\ aceicopii care î[i pe trec întreaga copil\riecu mama lor, care este c\ s\ to rit\ cu ta -t\l lor, se dovedesc mai capabili s\ reu -[easc\ în via]\ ca adul]i într o mul]imede domenii, mai ales da c\ p\rin]ii r\ -mân c\s\tori]i pân\ la vârsta adult\ acopilului.” (Regnerus, M.).Iat\, a[adar, argumentele care ne în -deam n\ s\ milit\m, în deplin respect fa]\de convingerile personale ale ori c\rei per-soane, pentru asigurarea dezvolt\rii s\n\ -toase [i demne a copiilor no[tri. {i, o precizare deosebit de important\:demersul nostru nu este îndreptat împotri-va nim\nui, ci doar în folosul co piilorno[ tri, de aceea respingem cu fermitateorice în cercare de a da vreo conota]ie po -litic\ sau religioas\ atitudinii noastre. 
Pre[edinte al Comitetului jude]ean Bacău al Comitetului de ini]iativăcetă]enească pentru mobilizareacet\]enilor români la referendumul pentru modificarea art. 48, alin 1 dinConstitu]ia României
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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 RomânieiIo
ne
l R
us
ei

Am luat cuno[tin]\ cu pro-
fund\ nelini[te de inten]iile
au  torit\]ilor ucrainene de a
priva comunit\]ile române[ti
din ]ara vecin\ de dreptul
fun damental la instruire în
limba matern\. În clipa ur -
m\  toare gândul ni s-a îndrep-
tat spre corifei ai culturii
noastre care [i-au intersectat
biografia cu ]inutul Bucovi -
nei [i care ne-au l\sat nu
doar crea]ii artistice de prim\
m\rime, ci [i m\rturii cu va-
loare testamentar\ privind
lo cul de formare [i de ma ni -
fes tare a limbii române. Pri -
mul dintre ei este Vasile Alec-
sandri, care o definea în 1876

drept „tezaurul cel mai pre -]ios pe care-l mo[tenesc copi-ii de la p\rin]i, depozitul celmai sacru l\sat de genera]iiletrecute [i care merit\ a fi p\s -trat cu sfin -]enie de ge -n e r a ] i i l ece-l pri -mesc”. Celce ne-a în -zestrat cumobi l i za-t o a r e a„Hor\ aUnirii” apu blicat în1850, înzi a rul „Bu -c o v i n a ”din Cer n\ -u]i (în U -crai  na, azi), ca  po do pera po -eziei populare româ ne[ti,„Miori]a”. La rândul lui,Mihai Eminescu a studiat în

acest im por tant cen tru decultur\ ro mâ neasc\. „În casalui, Aron Pumnul, dasc\lul [igaz da sa, avea un fel de bi -blio te c\ român\ clandestin\,

din ca re împrumuta c\r]i [co -larilor, îndeosebi pe Alecsan-dri” (G. C\linescu, Via]a luiMihai Eminescu). Po etul na -

]ional al românilor era de p\ -rere „c\ niciun neam de pe fa -]a p\ mân tului nu are mai multdrept s\ cea r\ res pec tarea sadecât tocmai românul, pentruc\ nimeninu este maitolerant de -cât dânsul”.Suntem de -plin solidaricu cei cev o r  b e s clim  ba ro -mâ  n\ înaceas t\ re -giune is to -ric\ [i `m -p \ r  t \ [ i mîntru totulre ven dic\ -rile lor le gi -time. Rea min tim cu du rerefap tul c\ num\ rul [colilor dinUcraina cu limba de pre darero mân\ a cu noscut o des  cre[- 

tere continu\ în ultimele de -cenii, iar recentele ini]ia tiveale statului vecin pot aveaefecte dramatice în privin]azo  nelor locuite de români/mol doveni: regiunea Cern\u]icu Nordul Bucovinei, }inutulHer]ei [i Nordul Basarabiei,regiunea Odessa, cu sudulBasarabiei - Bugeacul [i zonadintre Nistru [i Bug -, precum[i re giunea Transcarpatic\,cu Maramu re[ul de Nord.Solici t\m, a[a dar, Guvernuluide la Kiev re nun]area la m\ -suri re strictive la adresa co -munit\]ii româ ne[ti [i a altorcomuni t\]i ca re tr\iesc pe te -ri toriul Ucrai nei, prin res -pec tarea dreptu rilor de baz\ale acestora, în spiritul valo-rilor eu ro pene ac tuale.   

Apelul unor profesori din Bac\u c\tre autorit\]ile din Ucraina:respecta]i dreptul minorit\]ilor la educa]ie `n limba matern\!
Ioan D\nil\

Patru asocia]ii culturale dinBac\u, reprezentate de profesoridin `nv\]\m=ntul universitar [ipre universitar, solicit\ autorit\ ]i -lor de la Kiev s\ renun]e la „re -for ma“ educa]iei din Ucraina, ca -re afecteaz\ `nv\]\m=ntul `n lim -ba matern\ a tuturor minorit\ ]i -lor etnice. În ]ara vecin\, `n Bu -covina de Nord [i `n zona Odessa,tr\iesc, potrivit statisticilor, peste400 de mii de cet\]eni, care seiden tific\ rom=ni [i moldoveni [icare vorbesc limba rom=n\.Apelul societ\]ii civile din Ba -c\u este asumat de „Societatea pen-

tru Cultur\ [i Literatur\ Româ -n\ în Bucovina - organiza]iaBac\u“, „Desp\r]\mântul ASTRA„Vasile Alecsandri” Bac\u“,„Fun da]ia Cultural\ „Georgeta[i Mircea Cancicov” Bac\u, „So -cietatea Cultural-{tiin]ific\ „Va -sile Alecsandri” Bac\u“ [i Co le -giul National „Vasile Alecsandri”Bac\u, care sunt repre zentate depro fesorul universitar IoanD\nil\, de profesorii Mitic\ Pri-copie, Elena Bostan, de poetulVictor Munteanu [i de profesorulde filosofie C\lin Boamb\, carees te [i director al Colegiului Na -]ional „Vasile Alecsandri“.
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Premiile Colocviilor „George Co[buc”, Bistri]a, 2017
Juriul, format din Valeriu Stancu -pre [edinte, Vasile Muste, Olimpiu Nu[fe -lean, Virgil Ra]iu - membri [i AlexandruCâ]c\uan - secretar, a acordat urm\ toarelepremii la Concursul Na]ional de Poezie,edi]ia a 33 - a:
I. Sec]iunea volume publicate `n pe ri oa da octombrie 2016 - septembrie 2017
1) Premiile Colocviilor „GeorgeCo[buc”, 20171. Victor Munteanu - Bac\u, pentruvo lumul „Prizonierul t\cerii”, Ed.„Junimea”, 2016, Ia[i2. Laz\r Ladariu - T=rgu Mure[, pentru volumul „Tran[eele iubirii” , Ed. „Vatra Veche”, 20173. Emilian Marcu - Ia[i, pentru volumul „Sfera de p\m=nt”, Ed. „Detectiv Literar”, 20174. Vasile B=cu - Cern\u]i/ Bucovi na deNord/Ucraina pentru volumul „Mo tiv de toamn\”, Ed. „Cersniv]i - Misto”, Cern\u]i, 20175. Vasile Barbu - Uzdin/ Voivodina/Serbia pentru volumul „O panoram\ a poeziei b\n\]ene a scriitorilor dinVoi vo dina”, Ed. „ICRV”, Zerniamin,2016.
2) Diplomde de excelen]\1. Ion Horea - Bucure[ti, pentru vo lu mul „P=n\-ntr-o zi”, Ed.„Ardea lul”, T=rgu Mure[, 2017

3) Premiile speciale ale juriului - 20171. Gabriel B\rbu] - Voivodina/  Serbia, pentru volumul „Absen]a obligatorie” (poezie), Ed. „Tibiscus”, Uzdin, 20172. Al. C. Milo[ - Bistri]a, pentru vo lumul „Traducere `n limba s=rb\”, Ed. Tibiscus”, Uzdin, 20173. Prof. univ. dr. Vasile Popu]a ({tefanSilva) - Timi[oara, pentru poeziepatrioti c\;

4. Victor Constantin M\ru]oiu - ClujNapoca, pentru volumul „Copacul timpului arz\tor”, Ed. „{coalaArdelea n\”, Cluj Napoca, 2017.
4) Premiul pentru debut - 20171. Carmen Ifrim S\s\rman - {tei,Bihor, pentru volumul „Aproape sin ce r\”, Ed. „Treira”, Oradea 20175) Men]iuni1. Any Dr\goianu - }ân]\reni/ Gorj,

pentru volumul „Vie]i de rezerv\”, Ed. „Sitech”, Craiova, 20172. Vasile Larco - Ia[i, pentru volumul„C=nta un sturz prin Ciritei”, Ed. „Pim”, Ia[i, 20163. Ana Z\grean - Bistri]a, pentru vo lumul „~n umbra mea”, Ed. „Arma nis”, Sibiu, 2017;4. Lorinczi Francisc-Mihai - Sibiu, pentru volumul „Fizionomiile pie trei”, Ed. „Crono Logia”, Sibiu, 2017

5. Florentina Loredana Dalian -Slobozia, pentru volumul „Domni[oara nimeni”, Ed. „Eikon”,Bucure[ti, 20176. Mirela Orban - Bistri]a, pentru volu mul „Buzunare pentru r\va[enetri mise”, Editura „Colorama”, Cluj, 20177. Gheorghe Mizgan - Bistri]a, pentruvolumul „ADN poetic”, Ed. „VatraVeche”, T=rgu Mure[, 2017

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.

Miercuri, 13 septembrie a.c., la
Filarmonica „Mihail Jora” din Bac\u a
avut loc festivitatea de decernare a pre-
miilor 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 
po ezie „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
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(Urmare din pag. 6)  
Nicolae Mihai, având ex perien]\ de bi -

bliotecar la Liceul de Art\ „George Apos-
tu” Bac\u, le-a vor bit elevilor despre c\r]i
[i din a ceast\ perspectiv\, invitându-i s\
petreac\ ni[te ore din s\pt\ mâ n\ în biblio -
teci sau s\ îm prumute c\r]i, îndemnân-
du-i la lec turi din clasicii, modernii [i
con tempora nii literaturii noastre. Theo -
dor George Calcan a ]inut o scurt\ pre   le -
gere despre arta poe ziei, des pre interiori -
zarea eu-lui, accentuând faptul c\ poetul

trebuie s\ fie un bun administrator al pro-priilor emo]ii. Fiecare dintre scriitoriipre zen]i la Colegiul „Anghel Saligny” aucitit din crea ]ia lor o poezie dou\, un frag-ment de ro man, c\utând s\ le arate tiner-ilor finalita tea scrisului, transmiterea uneiemo]ii, a unei vi  ziuni prin cuvinte binealese. 
În final s-au purtat discu]ii li be re, unuldintre elevi citind chiar, de pe smartphonepoezie ritmat\, crea]ie proprie, în stil rap,fapt ce a dus la concluzia c\, a[a cumBacovia a ales simbolismul, cu rent literarîntârziat la acea vreme, ajungând s\ fieconsiderat ast\zi unul dintre marii poe]iromâni, tot la fel [i ast\zi nu forma aleas\conteaz\, ci substan]a poeziei, n\scut\ dintalentul poetic. În acela[i timp cu întâlni -rea de la „Anghel Saligny” au avut locîntâlniri [i în alte colegii [i licee dinBac\u. La Colegiul Na]ional „Ferdi-nand”, unde a moderat po etul basarabean

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

r\spândi în tot ora[ul, la Salonul Na]ional
al C\r]ii, la Casa Memorial\ „George
Bacovia”, la festivita tea decern\rii seri-
ilor de premii (ce a avut loc la Centrul de
Cultur[ [i Arte „George Apostu”), la
Observato rul Astronomic „Victor
Anestin” [i, desigur, în inimile b\c\ua ni -
lor!  

Itinerariile „Avangardei XXII” la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
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Corsetul prezentei evo c\ri nune permite s\ enumer\m aici per-sonalit\]ile de prim\ m\rime alecultu rii [i literaturii rom=ne pre -zente la Festivalul - Concurs Na-]i o  nal „Avangarda XXII”. E dea juns s\ spu nem c\ Programul-In -vi ta ]ie al manifest\rii respectivest\ m\rturie `n acest sens... Ele viide la Colegiul „Henri Coand\” ([inu numai ei) au avut parte de `n -t=lnirea cu o personalitate insolit\[i fascinant\, care a constituit, `n -tr-un fel, revela]ia ac  tualei edi]ii aFestivalului, [i anume Valeria DiFelice. Mai apropiat\ de v=rsta e -le vilor, Valeria este proasp\t\ ab -sol vent\ a Facult\]ii de Filologie,poet\ [i manager cultural, di rectoral Editurii „Di Felice Edizione”din Martinsicuro (Italia). E loculs\ spunem aici c\, `n urm\ cu doarc=teva luni, `n vara acestui an, laeditura men]ionat\ a ap\rut un ele-gant volum semnat de VictorMunteanu, mai precis o antologiebilingv\ ro m=no-italian\ cu prin -z=nd mare parte din crea]ia po e -tului b\c\uan. Versiunea itali a n\apar]ine traduc\torului GeoVasile, care semneaz\ [i prefa]ac\r ]ii, intitulat\ Guardiano delmulino a vento. L-am prezentat peGeo Vasile elevilor [i profesorilorprezen]i `n elegantul amfiteatru `ncare, `n 1985, regretatul PompiliuStan, director al liceului de atunci,totodat\ profesor de limba [i lite -

ra tura rom=n\, a amenajat cabine-tul de specialitate care ast\zi `ipoart\ numele. Am precizat astfelc\ Geo Vasile, fost bibliotecar `nBucure[ti `na inte de pensionare,scrie [i el poezie, critic\ literar\,dar se ocup\ `n de osebi cu tradu-ceri `n [i din italian\. Cu traduceri`n italian\ din liri ca lui Bacovia,de pild\, e prezent, `n periodice li -terare, de aproape o jum\tate desecol. A participat [i la edi]ia pre -cedent\, din 2016, a Festivalului„Avangarda XXII”, `n calitate demembru al juriului,  iar la Sa lonulNa]ional al C\r]ii din acest an aprezentat vo lumul bilingv, rom= -no-italian, Sistola clipei / Sistoledell’instante (Editura „Grinta”,Cluj-Napoca, 2016), din care a ci -tit, la Colegiul „Coand\”, c=tevapoezii. La r=n dul ei, Valeria DiFelice a recitat din italian\ poeziidin propriul vo lum intitulatAttese/ A[tept\ri (2016), edi]ie bi -lingv\ `n trans pu nerea rom=neasc\a aceluia[i Geo Vasile. (Trebuiespus aici c\ cei doi - Valeria DiFelice [i Geo Vasile - au realizat,`n 2015, la Editura „Di Felice Edi-zione”, un amplu volum bilingv,ro m= no-ita li an, din lirica poetuluib\c\uan George Ba co via, pe carel-au lan sat mar]i, 26 septembrie,cu prilejul vizit\rii Casei Memori-ale „George Bacovia”. IntitulatGau deamus - Versuri / Versi –George Bacovia, volumul, tip\rit`n excelente condi]ii grafice, a fostoferit, de c\tre editoare, cu auto-graf, ce lor prezen]i.) Revenindacum la Amfiteatrul „PompiliuStan” de la Colegiul Tehnic„Henri Coand\”, Nicolae Siladede la Lugoj, fiind un poet de ta-lent [i un ex celent manager cultu-ral, director al prestigiosului men-sual „Actualitatea literar\”, aflat

`n al optulea an de existen]\, a cititc=teva poeme din crea]ia sa. Darel nu e doar po et [i di rector derevist\, ci [i un bun critic [i chiarteore tician al li te raturii, lucru con-firmat de con]i nutul editorialelorsemna te, num\r de num\r, `n pagi -na 2 a pu blica]iei pe care a subin-titulat-o, cu umor, dar nu `n t=m -pl\tor: „re vist\ a uni rii scriito-rilor din Ro m=  nia”.  Au tor a numai pu]in de [apte volume de ver -suri, Nicolae Silade a lansat, `n ca -drul Salonului C\r]ii, vo lu mul Iu -birea nu bate la u[\ (2016), darelevilor de la Co legiul „HenriCoand\” a preferat s\ le recite c= -te va crea]ii lirice dintr-un volum`n c\ [i mai recent - Miniepistoleap\rut, tot `n excelente condi]iigr afice, `n 2017, la Editura „Grin-ta” din Cluj-Napoca.  
***Fiind nu doar „singur printre po -e]i” (e titlul volumului de debut,din 1963, al lui Marin Sorescu), cirevenindu-mi, `ntr-un fel, ca lo cal -nic [i atribu]ii de gazd\, am a dr -esat sincere mul]u miri, mai `n t=i,domnului prof. dr. ConstantinOvidiu Craiu, director al Colegiu-lui, [i profesoarei Tatiana N\molo -[anu, director adjunct, pen tru pri -mi rea c\lduroas\ f\cut\ grupuluide oaspe]i, precum [i pen tru exce-lentele condi]ii asigurate desf\ [u -r\rii ma nifest\rii. Am fost impre-siona]i cu to]ii, `ntre al tele, de fap-tul c\, `n spatele pre zi diului undeerau scriitorii invita]i, pe un `ntregperete era scris cu litere mariAVANGARDA XXII - singurulColegiu, de altfel, ca re a avut a -ceast\ inspirat\ [i onorant\ ini ]ia -tiv\... 
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(Urmare din pag. 4)
Ca atare, am exprimat `ntreaga
noastr\ gratitudine [i co legiale o -
magii bibliotecarei Dana Pricop -
autoarea acestei minunate idei,
pre cum [i profesoarelor de limba
[i literatura rom=n\ - care au mo -
bi lizat exemplar elevii cla selor cu
profil filologic: Alina Elena Ne -
gru, Iuliana Maria Caraghin, Car-
men Nicoleta Cupa[, Liliana Vic-
toria Bud\u, Raluca Popovici,
Diana Diaconu [i Alina Maria
P=s laru. ~n sf=r[it, venind [i r=n dul
subsemnatului s\ se prezinte, n-am
insistat prea mult asupra pro priilor
realiz\ri (24 de c\r]i tip\ ri te, dintre
care dou\ despre Emines cu, patru
despre Bacovia, dar [i despre
Alecsandri, Ion Luca, Gr. Taba ca -
ru [.a.), nu doar din mo destie (c\ci
nu e punctul meu for te!), ci [i pen-
tru a nu dep\[i timpul alocat. Am
prezentat doar vo lumul Prozato -
rul Bacovia (cea din t=i cercetare
exhaustiv\ pe a ceast\ tem\), lansat
la Salonul Na ]ional al C\r]ii [i
premiat `n cadrul Festivalului,
precum [i cele dou\ apari]ii edito-
riale din 2017: una cuprinz=nd
„cri tic\ de `nt=mpi na re”, adic\ re -
cenzii [i cronici publicate `n re -

viste `n 2015-2016, inti tu  lat\ Pecreasta noului val (Editura „Tipo-Moldova”, Ia[i), iar cealalt\ intitu-lat\ Laba de leu, cu prin z=nd eseu -rile/ studiile de istorie li terar\ pub-licate `n periodice de pro fil, `nultimii doi ani (Editura „Cartex”,Bucure[ti). A[a cum era [i firesc,de altfel, centrul de greutate almanifest\rii culturale de la Cole -giul Tehnic „Henri Coand\” l-acon stituit dialogul elevilor cuinvita]ii pe tema anun]at\: „Desti -
nul literaturii rom=ne `n epoca
Fa  cebook [i Linkedin”. Elevii auv\zut, `n aceast\ deschidere [i spreal te subiecte, oportunit\]i de rela -]i onare, exprim=ndu-[i p\rerile li -ber [i cu o curiozitate `ndr\znea]\.Au fost dezb\tute, `n acest con-text, chestiuni de maxim\ actuali-tate: dac\ site-urile men]ionatemai sus promoveaz\ incultura; da -c\ literatura pe aceste site-uri vaavea vreun viitor; „De unde v\ in -spira]i?”; „Ce este poezia?”;„Cum po]i deveni critic literar?”;„Exist\ oare persoane care n-aucitit nicio carte?”; „Cine au fostGeorgeta [i Mircea Cancicov?”[.a.m.d. ~ntru c=t, cum spuneam, cuexcep]ia sub semnatului, to]i cei-lal]i invita]i erau poe]i, tema prin-cipal\ a dialogului a fost po ezia,surs\ ine pu i  zabil\ de argument\ri,dar [i de nuan]\ri ale punc telor devedere. Astfel, `n cer c=nd s\ defi -neasc\ a cest gen de cre a]ie, GeoVasile a spus: „Poe zia nu este o
simpl\ ex primare a st\rilor sufle -
te[ti, astfel `nc=t ac centul nu tre-
buie pus pe con]inut, ci pe form\”,`n timp ce poeta Valeria Di Felicea fost de p\rere c\ „poezia con-
struie[te pun]i `ntre lumi [i culturi
`nde p\r tate”. Am in tervenit aici `ndezba tere, complet=nd-o pe Vale-

ria [i preciz=nd c\ cea mai bun\ilustra re a ade v\rului afirma]ieisa  le e faptul c\ po  eziile ei sunttraduse deja `n ]\ri precum Iorda-nia, Pa kis tan, Rom=nia [i Palesti-na. S-a vorbit apoi despre amenin -]area re ]elelor sociale asupra lite -ra turii pro  priu-zise, dar [i despreascendentul ga rantat pe care `l arecar tea `n fa]a dimensiunii virtuale.R\s punz=nd la `ntrebarea „Cumpo]i deveni cri tic literar?”, am rea -mintit ele vi lor c\, `n liceu, al\turide [tiin]e precum matematica, fizi -ca, chi mia, biologia etc. se studi-az\ [i [ti in]a literaturii, cu cele treiramuri/ discipline ale sale: istorialiteratu rii (evolu]ia fenomenuluili terar: scriitori [i opere, `n ordinecronologic\), estetica literar\(con   cep tele opera]ionale de teoriea li te ra turii) [i critica literar\ (in -ter pre tarea/ comentarea textuluili terar). A[adar, pe l=ng\ studiulscriitori lor [i al operelor acestora,e nevoie de cunoa[terea temeinic\a no]iu nilor de estetic\ literar\. Iar[coala, prin studiul disciplinelormen]io na te, `[i propune, de fapt, s\for me ze cititori aviza]i de litera tu -r\. ~n concluzie, putem afirma, f\-r\ tea ma de a gre[i, c\ activitateade la Colegiul „Henri Coand\”,cir cumscris\ manifes t\ rilor dinca  drul Festivalului „AvangardaXXII”, s-a finalizat `ntr-o not\ op -timist\, prin creditarea ideii de po -ezie de calitate, a[ternut\ pe fo ilede tipar sau, altfel spus, pe su portde h=rtie. Printr-o comunicare au -ten tic\, fireasc\, necenzurat\ `n treelevi [i invita]i, dezbaterea de laColegiul „Coand\” s-a situat lastandarde valorice maxime, trans-form=ndu-se `ntr-o admirabil\ lec -]ie de literatur\ „pe viu”, atractiv\,interesant\ [i incitant\.  
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Concitadinii no[tri au putut`n aceast\ toamn\ s\-i întâlneas -c\ pe str\  zile Bac\ului pentrucâ  teva zile pe Alex {tef\nescu,Arcadie Suceveanu, Horia Gâr-bea, Ioan Holban, Gellu Dorian,Cassian Maria Spiridon, GeoVasile... [i mul]i al]ii, invita]i laFestivalul-Concurs de Crea]ieLiterar\ „A vangarda XXII”.Exist\ o tra di ]ie a festivalului -vi zitarea, în pri   ma zi, a liceelor[i colegiilor din Bac\u, pentrudiscu]ii cu e levii. Titlul genericsub care s-a desf\[urat a ceast\ac ]iune a fost „Itinerarii le Avan-gardei prin co   le giile b\  c\uane”.La Colegiul „Anghel Saligny”au fost pre zen]i, la aceast\ edi -]ie, ca mode rator CalistratCostin, pre[edintele FilialeiBac\u a Uniunii Scriitorilor dinRom=nia, prozatorul Dan Per[a,

redactor la re vista „A teneu”,subsemnatul, redactor la re vis ta„Expres cultural” din Ia[i, po e -tul Nicolae Mihai [i poetulTheodor George Calcan. Oas pe -]ii au fost întâm pi na]i de profe-sorii [i elevii co legiului. Temapropus\ de or ga nizator, „Desti -nul literaturii ro mâne în epoca

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

incitant\. Calistrat Costin a vor-bit despre litera tura contempo-ran\, despre valorile ei, despreFi liala Bac\u a USR, oferindu-leele vilor o ima gine de ansambluasupra lite ra turii ce se scrie înRomânia, in sistând mai alesasu   pra scriitorilor din Bac\u [i ac\r ]ilor re pre zen tative editate în

ul ti ma pe  rioad\. Dan Per[a a f\ -cut o suc cint\ istorie a evolu]iei

mij loa celor de comunicare din1990 [i pân\ ast\zi, de la telefo -nul cu fir la smartfon, cât [i apre   face rilor sociale petrecute înul timii 27 de ani, pentru a ar\tain fluen]a lor [i asupra literaturii,a modului de a scrie, a rela]ieidintre scriitori [i cititori. A trecutîn re  vist\ „curen tele” literare ce

s-au perindat cu ra piditate, de lali teratura apoca liptic milenarist\

[i es hatologic\ a anilor 90, tre -
când prin literatura au torefe ren -
]ial\, prin cea minima list\ [i pâ -
n\ la li te ratura angoa se lor [i de -
presiilor, scris\ dup\ 2010, ac -
centuând rapidi tatea schim b\ri -
lor de pa radigm\ lite ra r\ sub im -
pactul in  stabilit\]ii in stitu]iilor [i
repe re lor cultura le, ce nu permit
în che ga rea unui „uma nism”, a
unei ima gini bine definite a
omu lui. Eu am glosat despre
po   ezia ce se scrie în con tem po -
ra neitate, des pre meseria de
scri  itor, despre c\r]i, edituri, pre -
mii - des pre mi[carea pe scena
lumii a literaturii. Totoda t\, am
vorbit despre Festivalul AVAN-
GARDA XXII, spunând c\
avangardele sunt întotdeauna
smulse din virtual [i l\sate s\
sur  voleze prezentul, atât cât s\-l
tre zeasc\, [i despre faptul c\,
prin aceste întâlniri dintre oas -
pe]ii fes  tivalului [i elevii colegi-
ilor b\   c\ uane, Avangarda XXII
î[i por ne[ te caravana, chemând,
de dincoace sau de dincolo de
ho tare, apostolii care s\ r\spân-
deasc\ lu min\ poe ticeasc\. 
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Întâlnirile publice cu [aptezecistulAlex {tef\nescu sunt mai totdeauna de -lectante. Festivalul de Avangard\ de laBac\u, întâlnirea de la Colegiul Na]ional„Vasile Alecsandri”, dar [i alte momenteau oferit publicului in for ma]ii, interpre -t\ri, efecte de iro nie [i umor de factur\ in -telectual\ cum rar se pot recepta. Notorie -tatea [i prestigiul criticului [i is tori cu luiliterar de la „România li terar\” (acum re -dactor-[ef la „Luceaf\rul de di mi nea ]\”)sunt mult peste imaginea pe ca re i-a fi xa-t-o Nicolae Manolescu în Istoria lite ra tu -rii române pe în]elesul celor ca re ci tesc(Ed. „Paralela 45”, 2014). 
În amfiteatrul liceului b\c\uan, undel-au a[teptat câteva zeci de li ceeni, pre-cum [i profesori [i scr iitori din localitateca Ioan Neac[u, Alexandru Dumitru, in -clusiv directorul colegiului, s-au derulat

trei momente de neuitat: evocarea eseisti -c\ a oaspetelui des pre cum recepteaz\unii poezia lui Eminescu; modalit\]ileprin ca re un critic literar î[i exercit\ acti -vi  tatea de cititor profesionist; impresiileoaspe]ilor despre locul lecturii în via]a[colii, precum [i impactul ei cu internetul[i for mele de lectur\ oferite de electro ni -

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

ce sen timent a tr\it Alex {tef\nescu a tuncicând i-a ap\rut prima carte; ce deo sebiri,ori asem\n\ri vede domnia sa între criticaliterar\ [i [tiin]\; da c\, în adev\r, se poateobserva pe fizionomia cuiva dac\ ci te[teliteratur\ sau nu; care este soarta c\r ]ilortip\rite pe hârtie în epoca digitali z\rii.Printre pic\turi, auditoriul a aflat c\ bu ni -cul lui Alex {tef\nescu era de loc din ]i -nutul Her]ei, c\ Istoria literaturii româ necontemporane, cartea de c\p\ tâi a scrii to -rului oaspete, i-a adus mijloace pentru a-[i dezvolta la pe riferia ora[ului Bucure[tio cas\ [i o livad\, c\ tat\l s\u [i mama sa

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

Poetul Alexandru Dumitru a re citat o po -
ezie original\ [i a r\s puns la o întrebare
privind rolul ri mei într-o crea]ie poetic\.
În ce ne prive[te, am încercat s\-l atragem
pe Alex {tef\nescu în tr-o disput\ mai in -
comod\: opi niile oaspetelui despre a[eza -
rea va lorilor literare de azi în ierar hia
con     temporan\; ce anume urm\resc con -
flic  tele ju ridice reflectate în re vista Uniu-
nii Scriitorilor; ce crede oaspetele despre
circula]ia c\r]i lor de literatur\ pe pia]a
libr\ ri i lor; da c\ [i-a format o opinie per-
sonal\ despre oferta de manuale pentru
liceeni în anul acesta. Câ]iva elevi au pu -
tut indica doar culoarea copertelor la ma -
nualele pe care le au acum. Una dintre
ele ve, care a pus cea mai frumoas\ în tre -
bare oaspe te lui, a c\p\tat pro  misiunea c\
va primi „Istoria...” lui Alex {tef\nescu,
despre care autorul a declarat, cu exacti-
tate, c\ ar cân t\ri aproape patru kilo-
grame. Totodat\, au to rul, relaxat, bi ne -
dispus, a m\rturisit câteva amenin ]\ri
dure pe care le-a pri-mit de la autori ce s-
au considerat ne drep t\]i]i. Noi i-am m\r -
turisit c\, în anul apa ri]iei, am urm\rit cu
emo]ie ca re Istorie va a p\rea mai întâi: a
domniei sale, ori a lui Nicolae Manoles-
cu. Alex {tef\nescu nu poate fi de cât jo -
vial, dar nu belicos, co mentator 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 re deschidea „litur -
ghia” Zilelor C\linesciene.

Colegiul Na]ional VASILE ALECSANDRI
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(Urmare din pag. 16)
Dup\ ce [i-a prezentat [i an tolo -gia bilingv\ Poezia - Repere pe re -ne în poezia român\ (FaLavi zionEditore, Italia, 2017, printre cei 45de autori antologa]i num\rându-seEminescu, Bacovia, Blaga, NichitaSt\nescu, Marin So rescu, VirgilMazilescu, Octavian So    viany, Vic-tor Munteanu, Ion Mure[an [.a.),Geo Vasile a f\cut cu no[tin]\ celorprezen]i cu Valeria di Felice, o tâ -n\ r\ italianc\ ce a venit de departespecial pentru aceast\ manifestarede la Bac\u, dar [i pentru a cunoa[ -te România. Tân\ra poet\ este di -rec tor al propriei edituri din Italia,care a publicat crea]iile unor autoridin Ior dania, Palestina, Maroc etc.,acolo un de po ezia este un mod de aprotesta, de a exista, de a tr\i cudem nitate [i de a afirma valorileevi  dente. Valeria di Felice ne-am\r turisit c\ „po ezia este aseme-nea unei cons truc ]ii, a unei noi re -alit\]i, a unei <<noi epifanii!>>”.Vor bind despre editura pe care oconduce, am aflat c\ „a început cupublicarea poe]ilor din lumea arab\(Maroc, Egipt, Siria) [i din Româ-nia!”. Ea a citit [i o poezie din cre -a]ia proprie, din care r\zbate mesa -jul „s\ lupt\m pentru tot ceea ce nedorim!”. 
� C\r]i [i autori la Sa lonul Na]ional al C\r]ii „AvangardaXXII”
Gelu Dorian a prezentat volumulCalea de urmat - ap\rut la Editura„Cartea Româneasc\” anul trecut.„Este o carte de poezie la care a[ fivrut s\ mai lucrez, dar acum nu îmimai apar]ine”, a de clarat el. Citireade c\tre autor a unei poezii din ace-set volum a des chis „evantaiul” lec -turilor din cre a]ia proprie, astfel c\ne-au bucurat cu versurile lor poe]iiNicolae Mi hai, autorul recentuluivo lum In som nii scoase la licita]ie,[i  Theodor George Calcan, un poetautentic, ce a transmis prin versuric\ „po]i s\ aduni ca în tr-o poveste/frumuse ]ea, via]a [i ti c\lo[ia.../ po]iurzi cân tecul cornului de vân\toa -re/ cu con[tiin]a faptului c\ v\z -

duhul se ]ine b\]os!”. Ion Culi]\ U -[urelu a adus din Odobe[ti la Bac\uAntologia Scriitorilor Vrânceni,ce adun\ pagini din crea]iile a 82 descriitori ai a cestor meleaguri. B\ -c\uanca din Tg. Secuiesc, MihaelaAio ne sei, autoarea volumului dever suri Zodia palmelor tale: „Esteo mare onoare c\ m\ aflu la acestma re eveniment cultural la Bac\u.A ici am f\cut primii pa[i în poezie,ajun gând la a [aptea carte de ver-suri!”. („…În lini[tea mea p\mân-tean\/ pân\ [i moartea a uitat s\întoarc\ cheia în broasc\!/ {i, ca s\mor, trebuie s\ tr\iesc,/ dar pân\ a -cum/ nu am reu[it decât s\ m\ a -dun, Doamne!”). Dup\ ce Mara Pa -raschiv a vorbit despre cele dou\c\r]i pe care le-a scris recent (unacu liric\ nipon\ [i o carte pentru co -pii), Cecilia Moldovan s-a adre satcondeierilor cu o poezie „pe tiparulpenuriei de cititori” din genera]iaca   re urmeaz\. În replic\, poetulAlexandru Dumitru a rostit: „Nuvoi fi prizonier al t\cerii”, conse -cin ]a acestui fapt fiind lectura unuipoem propriu închinat femeii. Osta  re de armonie a plutit la SalonulNa]ional al C\r]ii [i în momentelepl\cute ale schimb\rii atâtor versuri[i... replici. Profesoara Alina Mun -tea  nu, vicepre[edinte al Funda]ieiCulturale „Georgeta [i Mircea Can-cicov”, a eviden]iat faptul c\ „liter-atura nu are nicio valoare dac\ nutransform\ omul fiin]ial, f\c=n du-lmai bun”. De peste Prut, scriitorulNicolae Sp\taru ne-a îndemnat „s\mai îmb\trânim citind...”, iar IoanD\nil\ a marcat faptul c\ „Bac\ulnu este doar ora[ul lui Bacovia! Es -te [i al lui Vasile Alecsandri, care arostit celebrul vers <<Ro  mânul e n\s -cut poet!>>” S-au au zit în  c\ dou\voci lirice: Violeta Savu [i DumitruBr\neanu. Microfonul a ajuns laLiviu Chiscop, fapt ce a dat prilejulmoderatorului Victor Munteanu s\afirme c\ „de la lider de sindicat alînv\]\ mân tului b\c\ uan, profesorulLiviu Chiscop ne-a luat prin sur -pri n dere acum cu talentul s\u au-tentic de critic [i istoric literar!”.Minu]io zi tate? Nostalgii du p\ vre-muri apu se? În c\utarea unui r\s -puns la a ceste întreb\ri, Liviu Chis-cop a amin tit c\ „în ianuarie 1965,acum 52 de ani, am pu blicat Scri-itori [i c\r]i (despre Adrian P\u -nes cu, Nicolae Breban, AlexandruPiru, Dumitru Radu Popescu) [ice ea ce am spus atunci este [i azivalabil! Acum am scris vo lumul
<<Prozatorul Bacovia>> - cea de-apatra carte despre Baco via. El nu afost numai poet, a avut [i dou\

încer c\ri de roman, o carte de in -terviuri...”. Pasionat de estetic\ (ini]iind în1992 un simpozion na]ional de es -tetic\ în Bac\u), profesorul IoanNeac[u a afirmat c\ încearc\ s\ re -a lizeze „o adev\rat\ concep]ie es -tetic\, activitatea fiindu-mi subsu -mat\ acestei idei. Scriu despre c\r -]ile ce ilustreaz\ opiniile mele des -pre estetic\.” Nem]eanul Bic\ NeluC\ciuleanu a fost prezent cu ro ma -nul Tiptila (nume ce a stârnit multecomentarii, de la substanti vul degen feminin pân\ la... verbul  „a setiptili”... care înseamn\ altceva de -cât ceea ce cred cei mai mul]i). Au -torul a remarcat faptul c\ „a ceas t\carte are eroi adev\ra]i, ce... în -tâm pl\tor, pleac\ din realitate [iajung în fic]iune.Horia Gârbea a considerat c\ Fes-tivalul de la Bac\u ca fiind „un pri -lej minunat s\ ne ascult\m noi, scri -itorii” prezent=nd mai multe c\r]inou ap\rute la o editur\ (cu ambi]iimari) din Cluj. Dintre aceste titlurimen]ion\m Cel\lalt ]\rm (al 6 - leavolum semnat de vorbitor) [i o an -to logie de proz\ scurt\, în paginilec\reia „sunt deopotriv\ [i moldo -veni [i ardeleni (Iacob Florea, Adri-an Alui Gheorghe, Dan Stanca [ial]ii”). El a semnalat cu c\ldur\ de -butul moine[teanului Dan Gabor,sta bilit la Bucure[ti, cu volumul A -mândoi,  poet, dar [i un bun [ahist.„Cartea este un omagiu postum a -dus multiplei campioane na ]ionale[i europene la [ah, Elisabeta  Po -lihroniade”. Apreciind valoarea(chiar [i simbolic\) a acestei c\r]i,Horia Gârbea a men]ionat: „Fieca -re dintre noi ne dorim s\ avem fru -mu se]ea unei asemenea posteri -t\]i...” Un alt „evantai liric”, culec turi din crea]ia proprie, a fostsus ]inut de Nicolae Silade (directoral revistei „Actualitatea literar\”din Lugoj, el  prezentând „cea maicitit\ mini e pis tol\” în care se afl\ [iversurile „n-am înv\]at nimic dinvia]a asta/ care nu înceteaz\ s\ fiedecât via ]\!”) [i Teo Chiriac (jur-nalist [i formator de opinie cultura -l\ peste Prut, autorul volumului Su -fletul meu de pân\ la Bing Bang,lansat la Salonul de carte Bookfestde la Chi[in\u).  
(Continuare `n pag. 14)

Salonul Na]ional al C\r]ii „Avangarda XXII”
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An de an - de vreo dou\zeci [idoi încoace - într-un sfâr[ind deseptembrie, Bac\ul a c\p\tat unfru mos obicei: devine Capitala cul-turii din România, forfotind demari valori ale scriiturii de azi, alec\ror drumuri converg c\tre urbeamoldav\ pentru întâlniri de sufletcu adolescen]ii din prestigioaseleinstitu]ii de înv\]\mânt ale ora[uluibacovian, în cadrul Festivalului -Concurs Na]ional de Crea]ie Lite -ra  r\ „Avangarda XXII”, organizatde Inspectoratul {colar Jude]eanBac\u în parteneriat cu Funda]iaCultural\ „Georgeta Mircea Canci -cov”, condus\ de scriitorul VictorMunteanu, unul dintre adev\ra]ii [idedica]ii „cavaleri ai culturii” cu ca-re avem norocul s\ fim contempo-rani. Anul acesta, cea de-a XXII - aedi]ie a „Avangardei XXII” a im -pli cat în organizarea ei, pe lâng\partenerii consacra]i, [i Asocia]iaCultural\ „Familia Lecca”, Com-plexul Muzeal de {tiin]ele Naturii„Ion Borcea”, [i a propus partici-pan]ilor la colocviile desf\[urate cuaceast\ ocazie s\ ofere ipoteze asu -pra „Destinului li teraturii româneîn epoca Facebook [i Linkedln”. Înlumina ar\ mie a zilei de 24 septem-

brie, o zi de luni anormal de cald\,atmosfe ra din Amfiteatrul Colegiu-lui Na]ional Pedagogic „{tefan celMare” a devenit [i mai cald\, c\ci150 de elevi curio[i a[teptau cu ne -r\bdare întâlnirea cu invita]ii, scrii -tori „în care [i oase” care aveau s\le împ\rt\[easc\ din tr\irea de artist[i de om deopotriv\. Îndruma]i deprofesoarele Mariana Cr\ciun,Laura Solomon, Ozana Alexa,Andreea Gheras\ ori subsemnata,copiii de abia a[teptau s\ dialo ghe -ze cu cei care le-au f\cut onoareas\ le fie oaspe]i: poetul VictorMunteanu, pre[edintele Funda]ieiCulturale „Georgeta Mircea Canci-cov” [i director al revistei „Via]ab\ c\uan\” - moderatorul evenimen-tului, Arcadie Suceveanu, pre[e -din tele Uniunii Scriitorilor dinRepublica Moldova, directorul pu -blica]iei culturale basarabene „Re -vista literar\”, poetul, dramaturgul[i shakespearologul Horia Gârbea,pre [edintele Filialei de Poezie alUniunii Scriitorilor din România,re dactor la revista „Luceaf\rul dedi minea]\”, [i, nu în cele din urm\,Ioan Ouatu, întemeietorul primu-lui liceu particular din ]ar\, om deafaceri [i poet. Profesoara Mariana Cr\ciun apre zentat copiilor invita]ii [i a sub-liniat importan]a evenimentuluipentru ca mai apoi s\-i transfere luiVictor Munteanu rolul de modera-tor al `nt=lnirii. Informa]iile oferitede cei patru invita]i au fost pe m\ -sura curiozit\]ii elevilor, emo]iilefi ind cople[itoare [i de o parte [i decealalt\. Victor Munteanu a pre -

zen   tat mai întâi pe scriitorul dinMoldova - sor\, un nume importantîn lumea literar\ contemporan\,Arcadie Suceveanu. Aproape ti -mid, abia st\pânindu-[i emo]iile,po   etul a expus principiile sale devia ]\ [i crea]ie la începutul dizerta -]iei, pentru ca mai apoi s\ dea ci tireunuia dintre cele mai cunoscu te po -eme ale sale cuprinse în volumul„Personajele lui Erasm”, ap\rut în2016 la Editura „Tracus Arte” dinBucure[ti. Versuri precum: „Cemai face Danemarca? Ce s\ fac\Danemarca?/ Putreze[ te mai de -parte, bea la votc\ [i tu tun./ Doarc-o mai înjur\ Hamlet [i-o ame -nin]\, s\raca,/ C-o s\-i sfar me-o -dat\ tronul... [i-o s\-l sfarme c\-inebun...” au dat for]\ vo cii autoru-lui [i curiozit\]ii copii lor în aceea[im\sur\. Viziunea ine dit\ asupracre a]iei shakespeariene [i profunz-imea unui mesaj despre decadentasocietate contemporan\ care „mi -roase a Danemarca” a pro vocat oreac]ie spontan\ de ad mi ra ]ie a ele -vilor, care au aplaudat în de lung peautorul - performeur.
(Continuare `n pag. 9)
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(Urmare din pag. 8) 
A ve nit rândul lui Horia Gârbea,ca re a preluat auspiciul mareluidra ma turg englez, dezv\luindu-[ipa siu nea cu care a studiat [i tradusopera acestuia. Adolescen]ii au a -flat de la a cest po et cum se pot re -orienta în via ]\, urmându-[i adev\ -rata chema re. E [i cazul autorului„Ra]ei cu portocale” sau al „Ce -luilalt ]\rm”, ca  re a studiat - cuaceea[i pasiune - domeniul fiabili -t\]ii construc]i i lor, dobândind tit -lul de doctor - in gi ner [i de ve nindcadru didactic la Facultatea de Îm -bun\t\]iri funciare [i IngineriaMediului din Bucure[ti, [i tehnicade crea]ie cu marele critic MirceaMartin, participând [i la [edin]ele„Cenaclului de Luni”. Scriitorul aoferit am\ nunte interesante desprevia]a lui Shakespeare, dar a dez v\ -luit [i din tainele artei de a traduceo crea]ie literar\, subliniind nece-sitatea im pe rioas\ a cunoa[ te riilimbii origi nare a acesteia, dar [i alimbii de traduc]ie, în care e obli -ga toriu s\ fie cunoscut\ întreagaparadigm\ a unui termen. Dup\aceea, scrii to rul a citit un sonet al

Marelui Will, în traducere proprie,dar un mai pu  ternic impact emo -]io nal asupra copiilor l-a avut dis-cursul poetic intitulat „Ceasorni-carul”, cuprins în volumul „Cel\ -lalt ]\rm”, ap\ rut la Editura„Neuma” anul acesta [i care apar -]ine lectorului. E o po ves te cu tâlcadresat\, prin muzicalitate [i ma -ni era ludic\, tuturor vârstelor, îns\mesajul este unul grav.  
Omul de afaceri Ioan Ouatu afost cu siguran]\ cel mai emo]io -nat dintre to]i invita]ii, deoarece înprivirea dumnealui se citea înfio-rarea elevului de odinioar\ careîn  cearc\ s\ reînvie atmosfera dinpropria adolescen]\, petrecut\ înColegiul Na]ional Pedagogic„{tefan cel Mare”. Astfel, domnula rememorat momente dragi sufle-tului s\u, eviden]iind rolul de for-matori al profesorilor pe care i-aîndr\git [i respectat deopotriv\.Cu modestie, a subliniat faptul c\nu se consider\ om al literelor, cimai degrab\ un novice, de[i a de -butat jurnalistic înc\ din 1975. Pri -mul s\u volum de poezii, intitulat„Tru da încol]irii”, a ap\rut abia în2005. „R\pus de t\cere” este dis-cursul poetic adresat atât fiicelor(Raluca [i Anamaria), c=t [i ele vi -lor care au primit cu generozita teinocent\ întreaga tensiune emo ]io -nal\ a oratorului. Cu ace ea[i in ten -sitate afectiv\ a luat cu vântul am -fitrionul evenimentului, VictorMunteanu, „locuitorul în cu vânt”care s-a declarat „Prizo nie rul t\ -cerii”, prezentându-[i vo lumul

ap\ rut anul trecut printr-un regalde lectur\. Discu]ia s-a destins înmomentul în care curiozitatea ele -vilor a prins glas [i a verbalizat totsoiul de nedumeriri ale copiilor.Fe tele au fost cele mai cu ra joase(ori mai curioase) [i au formulatîntreb\ri precum: „V-a in  fluen]atun anume scriitor ori o anumit\car te s\ începe]i s\ scri e]i?”(Emilia Laz\r, clasa a XII-a H,coordonator, prof. AndreeaGheras\), „E adev\rat c\ mariiscri itori erau domina]i de vicii [ise foloseau de licori bahice pentrua-[i <<hr\ni>> inspira]ia?” (ValeriaLupu, clasa a XI-a H, coordona-tor, prof. Laura Solomon), „Cumproceda]i s\ reînnoda]i firul actu-lui creator atunci când v\ cuprin -de panica?” (Anamaria Marco-ci, clasa a XI-a H, coordonator,prof. Laura Solomon), „Cre   de]ic\ operele dumneavoastr\ vor fistudiate în [coli?” (Petronela{endrea, clasa a XI - a H, coordo-nator, prof. Laura Solomon), „V\gândi]i s\ v\ re tra  ge]i la un mo -ment dat?” (Alexandra Dima,cla sa a XI - a H, coordonator, prof.Laura Solomon) ori  „A]i încer-cat s\ v\ in fluen]a]i copiii s\ ur -meze drumul ales de dumneavoas-tr\?” (Maria-Andreea Manole,clasa a XI - a H, coordonator, prof.Laura Solomon). R\spunsurileinvita]i lor au fost sincere [i des -chise, în tâl nirea încheindu-se într-o not\ vesel\. Atât invita]ii, cât [iprofesorii [i elevii s-au consideratmai boga]i suflete[te dup\ un ase -menea regal!  
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Pentru tinerii care nu audebutat editorial în anul 2016
şi nu au dep\şit vârsta de 47de ani:
Poezie
� Premiul I [i Premiul revis-tei „Scriptor”: Emilia Nedel-coff, absolvent\ a Facult\]ii deLitere din cadrul Universit\]ii„Al. I. Cuza”, Ia[i
� Premiul II [i Premiulrevistei „Actualitatea literar\”:Mihaela Oancea, profesor delimba și literatura român\,respectiv etnolog; în prezent -director de marketing la S.C.First Copier Service 2007Bucure[ti.Premiul III: nu s-a acordat.
Proz\Premiul I: nu s-a acordat.
� Premiul II [i PremiulRevistei „Actualitatea litera -r\”: Flavia-Armina Adam,profesor pentru înv\]\mântulprimar [i pre[colar din Sân-craiu de Mure[, jud. Mure[.Premiul III: nu s-a acordat.
Critic\ literar\/ eseu: Premiile I - II - III: Nu s-auacordat.
Scriitori profesioni[ti:
� Antologia de poezie aanului 2016: Arcadie Suce-veanu. Personajele luiErasm, Ed. „Tracus Arte”,București
� Cartea de poezie a anului2016: Calistrat Costin. Feri -cit cel care…, Ed. „AteneulScriitorilor”, Bac\u
� Ofelia Prodan. {arpele

din inima mea, Ed. „CarteaRomâneasc\”, Bucure[ti
� Valeria Di Felice. Attese- A[tept\ri, edi]ie bilingv\ întraducerea lui Geo Vasile, Ed.„Di Felice Edizione”, Marti -sin curo (TE), Italia, 2016 
� Cartea de eseu a anului2016: Cassian Maria Spiri-don. Un vis al inteligen]eilibere, Ed. „Ideea European\”,Bucure[ti
� Revista de literatur\, art\[i cultur\ a anului 2016:„Actualitatea literar\” -Lugoj, director: NicolaeSilade
� Premiul de excelen]\ pen-tru promovarea literaturiibasarabene prin proiecteleUniunii Scriitorilor din R.Moldova: Nicolae Sp\taru.
Premiile Anuale aleFunda]iei Culturale „George-ta [i Mircea Cancicov” pentruLiteratur\, Cultur\, Arte [iÎnv\]\mânt
Juriul Funda]iei Culturale„Georgeta [i Mircea Canci-cov”, alc\tuit din VictorMunteanu - pre[edinte,Theodor George Calcan [iDumitru Br\neanu - membri,a acordat urm\toarele premii:
� Pentru cartea de debut înpoezie: Ligia Stan. Ade-menind eternitatea, Ed.„Ateneul Scriitorilor”, 2016.
� Pentru c\r]ile de poezieale anului 2016: Ioan Ouatu. Dep\rt\risfin]ite cu lacrimi, EdituraFunda]iei Culturale Cancicov.

Victor Stan. Iarn\ hipnoti -c\, Ed. „Ateneul Scriitorilor”.Nicolae Mihai. Insomniiscoase la licita]ie, Ed.„Ateneul Scriitorilor”.Alexandru Dumitru.Labirint pentru Eden, Ed.„Rovimed Publishers”.
�Pentru cartea de proz\ aanului 2016: Dan-GabrielArv\tescu. Singur\tateaSfântului Serafim, Ed.„Scrisul Românesc”.
�Pentru cartea de critic\ lite -rar\ a anului 2016: LiviuChiscop. Prozatorul Bacovia,Ed. „Babel”, Bac\u
�Pentru cartea de istorie lite -rar\ a anului 2016: Culi]\Ioan U[urelu. Antologia scri-itorilor vrânceni, Ed.„Salonul literar”, Odobe[ti.
Premiile Asocia]iei Cultura -le „Familia Lecca”, pre[e din -te: Dumitru G. Lecca
Premiul de Excelen]\ penrtuc\r]ile de poezie ale anului2016:
� Teo Chiriac. Sufletulmeu de pân\ la Bing Bang,Ed. „Arc”, Chi[in\u.
� Gellu Dorian.Calea deurmat, Ed. „C. Româneasc\”,Bucure[ti
� Adi Cristi. Poemele dedincolo de mine, Ed. „24 deore”, Ia[i.Evenimentul a fost excelentilustrat de Florin }u]uinau(muzic\ folk) [i CristinaD\sc\lescu (muzic\ fado).

Premiile Festivalului „Avangarda XXII” - 2017

Cassian Matria Spiridon Nicolae Sp\taruArcadie Suceveanu Calistrat Costin

Teo Chiriac

Gellu Dorian

Adi Cristi

Dan Gabriel Arv\tescu

Liviu Chiscop

Ligia Stan

Valeria Di Felice

Ofelia Prodan

Emilia Nedelcoff

Mihaela Oancea

Flavia Armina Adam

Alexandru DumitruCuli]\ Ioan U[urelu

Ioan Ouatu

Victor Stan Nicolae Mihai

Nicolae Silade
Mar]i, 26 septembrie a.c., la Centrul deCultur\ [i Arte „George Apostu” Bac\u a avutloc festivitatea de decernare a premiilor celeide-a XVI - a edi]ii a Festivalului-Concurs

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



� „O ]ar\ f\r\ cultur\ î[i pierde identitatea!”O frumoas\ sear\ de toamn\... ma -[ini pân\  „la scar\” la  Centrul de Cul-tur\ „George Apostu”... emo]ii, fr\ mân -t\ri... saluturi gr\bite de la „magicieniai cuvântului” [i, peste toate, forfotacon tinu\ a Bac\ului ce cuprinde toat\pri ve li[tea - [i înspre Bistri]a [i spre „o -ra [ul - furnicar”! Acestea au fost „in -gredientele de decor” ale festivit\]ii depre mie re din cadrul Festivalului „Avan-garda XXII”! În\untru „fiecare a luatcâte o vorb\”, primul fiind  pre[edinteleFili alei Bac\u a Uniunii Scriitorilor dinRomânia, Calistrat Costin, care amen  ]ionat: „Vreau s\ îl felicit pe VictorMunteanu, organizatorul acestui festi-val, omul  ca re [tie s\ adune, s\ scad\...Noi, filiala, mer gem spre 100 de mem-bri [i în nu me  le scriitorimii din Bac\usalut des f\ [urarea acestei manifest\ricul turale!”. Juriul acestei edi]ii a „Avangardei” aavut ca pre[edinte pe cunoscutul literatAlex {tef\nescu (autorul „Istoriei lite -ra turii române contemporane, 1941 -2000” [i a numeroase volume de criti c\[i istorie literar\) al\turi fiindu-i cri ti culliterar ie[ean Ioan Holban (pre[e din -tele juriului de anul trecut) [i VictorMunteanu, pre[edintele Funda]iei Cul-turale „Georgeta [i Mircea Cancicov”care a acordat din partea acestei insti-tu]ii mai multe diplome de onoare par-ticipan]ilor  la festival, prilej ce s-a con-stituit în eviden]ierea unor lucruri deo -sebite ori în recitaluri de poezie din cre -a]ia proprie. Dac\ Dan Bogdan Hanu arecitat un po em, la fel ca [i MihaelaAionesei, Carmen Mihalache (direc-tor al revistei „Ateneu”) a men]ionat c\„aceast\ di plom\ vine de la un juriuexi  gent. Ne sim]im bine în mijlocul a -cestor perso na lit\]i ale literaturii!”. Camem bru al juriului, cri ticul literar IoanHolban a apreciat ro manul „Tiptila”, denem]eanul Bic\ Nelu C\ciuleanu, cafiind „una din c\r   ]ile emblematice aleprozei contemporane”.Un moment a[teptat al acestei fes -tivi t\]i a fost cel în care Asocia]ia Cul-tural\ „Familia Lecca” a f\cut cunoscutpremian]ii s\i. Cuvintele pre[edinteluiei, Dumitru Lecca, au fost un exemplupilduitor [i c\lduros pentru promovareacul turii, ce este înc\ „o cenu[\reas\”, deneluat în seam\ pentru al]ii. „Au trecutanii, ceea ce m-a f\cut s\ am o marebu curie de a fi cu dumneavoastr\ [i dea m\ a dresa cu apelativul dragi prie -teni. Fa mi lia noastr\, Lecca, s-a identi-

ficat de-a lungul istoriei cu Bac\ul, dar,din p\  ca te, în istoria României, când s-a t\iat un fir, în 1944, comuni[tii nu aumai ]i nut cont de nimic. Mor min tele fa -miliei au fost pâng\rite [i distru se [i separe c\ demersurile comuni[ti lor au re -u[it, pentru c\ autorit\]ile lo ca  le nu auf\cut ni mic pentru repunerea lucru rilorpe un f\ ga[ normal. Familia noastr\ acrezut în ni[te valori [i este o repara]iemoral\ cultural\ s\ v\d c\ este din nouconsiderat\! O ]ar\ care nu are cultur\î[i pierde identitatea!” - a declaratDumitru Lecca, acordând pre mii scrii -torilor Gelu Dorian, Teo Chiriac [iAdi Cristi. „Felicit aceast\ familiepentru c\ ]ine memoria vie, du când maide par te flac\ra culturii [i a valorii”, amen ]ionat Gelu Dorian. {i „AntologiaScriitorilor Vrânceni” a fost premiat\de funda]ia organizatoare a manifest\ -rii, fapt pentru care realizatorul acesteic\r]i, Ioan Culi]\ U[urelu, a men]io -nat: „Am dorit s\  demonstrez c\ Vran -cea nu este numai inima cutre mu r\toa -re a României,  ci [i o parte din  inimaacesteia”. Poe]ii Ioan Ouatu, LigiaStan, Nicolae Mihai, Victor Stan [iAlexandru Dumitru s-au bu curat depremiile primite [i au citit din crea]iileproprii, la fel ca [i prozatorul DanGabriel Arv\tescu. Liviu Chiscop,evi den]iat pentru realizarea volumului„Prozato rul Bacovia”, [i-a ex pri matre gretul pen tru c\ a întrerupt un timpactivitatea literar\, dar s-a ar\tat mul ]u -mit c\ are „tot viitorul în fa]\!”Un cuvânt emo]ionant la festivita -tea de premiere a avut [i poetulArcadie Suceveanu, pre[edintele Uni-unii Scriitorilor din Republica Moldo-va, care a afirmat: „Vreau s\ îmi exprimbucuria  de a fi aici, dup\ 5 - 6 ani, laaceast\ manifestare literar\. Asemeneadialoguri contribuie la mai buna noas-tr\ cunoa[tere. V\ mul ]umesc pentru c\scrie]i tot mai mult des pre literaturadin Basarabia! O litera tur\ ce, v\ asi-gur, merit\ s\ fie integrat\ în contextulromânesc!”Calistrat  Costin, autor al volumuluide versuri „Fericit cel care...”, ne-a bu -curat cu câteva „panseuri”: „Ce vrea s\însemne a tr\i pentru a muri? ~nseamn\via]\!”, „Multe lucruri le-am în]elesprea târziu [i mai multe nu le voi în ]e -lege deloc!”. Dup\ ce Valeria Di Felice (din Pes -cara - Italia) ne-a f\cut p\rta[i bucurieisale de a fi premiat\ la „Avangarda”,Cassi an Maria Spiridon (pre [edinteleFilialei Ia[i a U.S.R. [i directorul revis-

tei „Convorbiri literare”) ne-a pus în te -m\ cu eve nimentele de aniversare a 150de ani de la înfiin]area Societ\]ii „Ju -nimea”, lucru reflectat prin apari]iavolumului „Istoria Junimii”. Invitat la cuv=nt, Constantin Tudo se,organizatorul unor manifest\ri na] i o na -le la Ca[in („Obâr[ia Miori]ei”), a spus:„Sunt un om de rând al comunei Ca[in,unde se afl\ cea mai închegat\ co muni -tate de munteni din Moldova. Fiind f\ -lo[i ca muntenii ce au pribegit prinTransilvania [i s-au a[ezat pe cursulmij  lociu al râului Ca[in, de la mij loculsecolului al XVII-lea, c\[une nii au de -ve nit c\r\u[i, pân\ la Bugeac. În  urmac\ ru]elor cu coviltir satul a înflorit [i,din anul 2012, organiz\m o manifestareunic\ - Parada c\ru]elor cu coviltir.Amscotocit în istoria noastr\ [i am des co -pe rit [i un alt element fundamental alCa[inului - por]ile de lemn cu trei stâlpi[i cu acoperi[. Acestea, dup\ cum a re -marcat prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, dauo marc\ identitar\ Ca[inului! Nu ne-afost de ajuns cu acest brand (brand s\fie?) [i, fiindc\ la 20 km se întâlnesc ]i -nuturile baciului ungurean, vrâncean [ia celui moldovean din balada Miori ]a,am punctat acest loc cu un mo nu mentde cultur\ popular\ - un trunchi de ste-jar, t\iat pe trei p\r]i. Anul acesta amdat truda pe din dou\, pentru a în tâm pi -na cum se cuvine împlinirea a 100 deani de la luptele din Primul R\zboiMon dial de pe meleagurile Ca[inului.Ast fel, am pl\smuit un cimitir cu crucide mesteac\n pe locul unde au fost în -gropa]i 3500 de eroi ai patriei”, a maiad\ugat Constantin Tudose, `n final,stâr  nind ropote le de aplauze ale celorprezen]i.
� „Donquijotism, într-o peri oa d\ în care nu preamai este loc de li te ra tu r\...”Cuvintele pre[edintelui juriului,Alex {tef\nescu, au fost a[teptate cuin teres de cei pre zen]i, criticul certifi -când faptul c\ „Bac\ul este unul dinora[ele ca re au voca]ia culturii. Este unora[ nu provincial, ci de interes na]io -nal, de o mare complexitate. Sunt loca -lit\]i mari care au via]\ cultural\  (cumeste Cons tan]a), dar nu au voca]ie. A -ici, la Bac\u, l-am ad  mirat [i l-am [i in -vidiat pe Victor Munteanu pentru ener-gia [i r\bdarea pu se în joc, pentru c\ areu[it s\ rea li zeze aceste întâlniri [i co -muni c\ri di recte ale celor ce produc [icitesc li tera tur\. Un lucru foarte im -por tant es te c\ ei nu pot s\ î[i imagi -

neze lumea f\r\ literatur\, acum cândse spune c\ nu mai are nimeni ne voiede literatur\, când to]i avem ne voie deea, dar nu [tim c\ avem aceast\ nevoie!Gestul lui Victor Munteanu es te unefort organizato ric, dar [i un donquijo-tism, într-o peri oa d\ în care nu preamai este loc de li te ra tu r\... Am com pa -rat aceast\ situa ]ie cu ma rinarii ce ple-cau pe m\ri doar cu mânc\ruri uscate!Lipsa vitaminei C din alimente îi f\ceas\ se îmbol n\ veas c\ de o boa l\, atuncimisterioas\, care se nume[te scor but.Noi ne urâ]im, su fe  rim de un fel descorbut moral, pentru c\ nu citim, numergem la teatru, nu as cult\m mu zi c\,suntem obseda]i de lip sa banilor! Uniinu au cu ce s\ î[i în tre ]in\ existen]a [ire nun]\ la cultur\. Iar marii oameni deafaceri din România, care în mod ne -cins tit [i-au agonisit mari averi, suntmai zgâr ci]i ca oamenii simpli!” Istorisind [i câteva întâmpl\ri deose -bi  te despre alte personalit\]i ale vie]iicul turale (Andrei Ple[u, Nicolae Mano -lescu [i Gabriel Liiceanu), în fi nalul cu -vântului s\u, Alex {tef\nescu a men]io -nat: „M-a[ bucura s\ mai vin [i alt\ da -t\ la Bac\u!” Festivitatea de premiere de la Cen-trul Cultural „George Apostu” a mai cu   -prins un recital de poezie care a avut caprotagoni[ti pe Ioan Ouatu, VioletaSavu, Victor [i Ligia Stan, MaraParaschiv, Cecilia Moldo van, GeoVasile [i Petru Scutelnicu. Al\turi deal]i scriitori b\c\uani la festivitatea depremiere s-a remarcat pre zen]a unor iu -bitori de cultur\ (colonelul PaulValeri an Timofte, pre[edintele Fili aleiBac\u a Asocia]iei Na]ionale „CultulEroilor”, Cornel Galben - editor ce seapleac\ asupra crea]iei multor poe]i [iprozatori, Nicolae Popa - dirijorulAnsamblului Folcloric „Privi ghetorileZeletinului” din Podu Turcului, care aparticipat la multe din edi]iile acesteima  nifest\ri b\c\uane înc\l zind sufletelecelor ce iubesc frumosul!   
Constantin P|LTINEANU
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� CASSIAN MARIA SPIRIDON
estivalul-Concurs Na]ionalde Crea]ie Literar\ „AvangardaXXII”, aflat la edi]ia a XVI-a,or  ganizat de Victor Munteanu,unul dintre cei mai aviza]i ani -ma tori culturali, a fost [i în a cestan (24-26 septembrie 2017) oadev\rat\ s\rb\toare literar\, denivel at=t na]ional, c=t [i interna -]ional prin pre zen ]a poetei itali -e ne Valeria Di Felice (inspirattra dus\ de Geo Vasile) [i a fra ]i -lor de peste Prut.Zeci de scriitori de pe întreg a -realul }\rii au onorat Festivalul,un Festival ce impune Bac\ul peharta cultural\ a României.Ca în fiecare an, s-au acordatpremii pentru tinerii autori, dar[i pentru consacra]i, juriul care anominalizat fiind format dinper  sonalit\]i recunoscute ale li -te  raturii române contemporane:Alex {tef\nescu - pre[edinte,Ioan Holban [i Victor Munteanu -membri.Între premian]i îi afl\m peArcadie Suceveanu, CalistratCostin, Ofelia Prodon, NicolaeSp\taru.În acela[i context s-au înm= -nat [i premiile Funda]iei Cultu -ra le „Georgeta [i Mircea Canci-cov” de c\tre un juriu calificat:Victor Munteanu - pre[edinte,Theodor George Calcan [iDumitru Br\neanu.Victor Munteanu merit\ toat\admira]ia pentru [tiin]a de a ar -moniza [i coagula o at=t de cu -prinz\toare adunare scriitori -ceasc\ într-un Bac\u tomnatic [ibacovian.______________________
� ARCADIE SUCEVEANU
La masa solidarit\]ii literare
Festivalul de la Bac\u „Avan-garda XXII”, edi]ia a XVI-a, afost o întâmplare cultural\ de an -vergur\. Împreun\ cu colegii TeoChiriac [i Nicolae Sp\taru, amtr\ it sentimentul c\ particip\m laîmplinirea unui câmp spiritual.În tâlnirile cu liceenii [i profeso -rii, lans\rile de carte, recitalurilepoetice [i discu]iile cu colegiisosi]i din mai multe centre cultu -

ra le din }ar\ [i din str\in\ ta te auan grenat dialogul, comunicarea,re ciprocitatea - atât de ne ce sarecreatorilor în aceast\ lume gr\bit\[i înrobit\ de materialitate. Estere confortant s\ [tii c\ în a cest ora[emblematic pentru poe zia româ -n\ exist\ [i ast\zi o fami lie litera -r\ cu blazonul [i însemnele salenobiliare, o institu]ie cum esteFunda]ia Cultural\ „Georgeta [iMircea Cancicov”, sub ale c\reiauspicii s-a desf\[u rat evenimen-tul. Altfel spus, am tr\it la Bac\u a -cea emo]ie [i bucurie pe care ]i led\ conectarea la o surs\ de ener -gie, la un spa]iu cultural undeexis t\ o „dic]iune a ideilor”, dup\cum spunea cineva, unde se lu -creaz\ adânc la noua paradigm\ aliteraturii contemporane. M\ bu -cur c\ în aceste zile am avut prile-jul ([i privilegiul) de a-l cunoa[temai bine pe Alex {tef\nescu - ma -re critic literar, [armant povesti-tor, om pur [i simplu fermec\tor,de o sinceritate structural\, ne -con tra f\  cut\. }in s\ le mul]umesc organiza-torilor, membrilor juriului, cole -gu lui Victor Munteanu, pentruaprecierea care mi s-a f\cut prinacordarea Premiului de Excelen]\antologiei mele de poezii „Perso -najele lui Erasm”, dar [i pentruc\ au [tiut s\ ne adune pe to]i lamasa solidarit\]ii literare. Voi reveni la Bac\u, în ora[ullui Alecsandri [i Bacovia, ori decâte ori voi avea prilejul, ca la unpoem început ce se vrea continu-at. ______________________
� GELLU DORIAN

m participat cu pl\cere laedi ]ia a XVI-a a Festivalului-Concurs Na]ional de Crea]ieLiterar\ „Avangarda XXII”, omarc\ Victor Munteanu, neobo -sit creator de evenimente în o r a -[ul Bac\u. O edi]ie [i de dataaceasta reu[it\, cu invita]i demar  c\, printre care i-a[ remarcape extrem de jovialul Alex{tef\nescu [i bonomul Ioan Hol-ban, omniprezentul CassianMaria Spiridon [i vivacele GeoVasile. Înt=lnirile de la liceeledin Bac\u, recitalurile de poe -zie, lans\rile de carte [i prezen -t\rile de reviste, toate la un locau f\cut timp de trei zile dinBac\u un ora[ al poeziei, ora[ alcelor doi mari poe]i îna inta[i,Vasile Alecsandri [i GeorgeBacovia. Atmosfera de toamn\,

cu serile de un fast me dieval,dar [i contemporan de la Hotelul„Podul cu lan]uri”, cu str\zileîn c\rcate de lumina ca de miere,cu atmosfera de ]inut\ de laCentrul Cultural „George Apos-tu”, premiile oferite de FamiliaLecca [i Funda]ia Cultural\„Georgeta [i Mircea Cancicov”,înt=lnirile cu scriitorii b\   c\ uani,printre care i-a[ aminti aici peVictor Munteanu, Dan Per[a [iTheodor George Calcan, toateacestea mi-au dat satisfac]ia pecare o a[tept de la astfel de în t=l -niri. Îl felicit înc\ o da t\ pe Vic-tor Munteanu [i-i do resc spor întoate [i s\n\tate, a[tept=nd s\ nerevedem la urm\toarea edi]ie.
________________________
�DUMITRU LECCA

estivalul-Concurs Na]ionalde Crea]ie Literar\ „AvangardaXXII” a mai adunat un an pe r\ -bojul vremii, al 16-lea de cândbu cur\ inimile b\c\uanilor.Ani de trud\ mult\, ani în caresufletul acestei manifest\ri depres tigiu, Victor Munteanu, o -mul orchestr\, care [tie tot [i fa -ce orice munc\, are meritul de aîntre]ine vie flac\ra culturii în- tr-o vreme în care, din p\cate, eae departe de a fi printre prio ri -t\]ile guvernan]ilor.{i anul acesta evenimentul afost de o înalt\ ]inut\ artistic\,va  loarea materialelor premiate,dar [i ecoul itinerariilor prin co -legiile b\c\uane, salonul c\r]ii,vi  zitarea unor obiective de inte -res (Observatorul Astronomic„Victor Anestin”, Casa Memori-al\ „Bacovia”) [i momentele li -ri ce constituindu-se în amintiride neuitat.Pentru familia noastr\, posi -bi  litatea de a putea fi al\turi decre atorii de frumos este o marebucurie, o mare onoare [i, înace la[i  timp, un omagiu aduscre zului str\mo[ilor no[tri b\c\ -uani, [i anume c\ o ]ar\ f\r\ cul-tur\ î[i pierde identitatea._______________________
� GEO VASILE

e-a bucurat prezen]a ilumi-nant\ a unor mari personalit\]icultural-literare [i poetice din]a r\ precum Alex Stef\nescu,Arcadie Suceveanu, TeoChiriac etc.. Or ganizatorul, po -etul Victor Munteanu, veritabil„paznic la moara de vânt”, pen-

tru care poezia este un modexisten]ial, o voca]ie [i un crez,a fost la în\l ]ime prin dirijareaferm\, f\ r\ fisur\ a desf\[ur\riia cestei în t=lniri, cu o mân\ defier în ve[ mântat\ în catifea. Pre-miile pe care le-am re]inut aufost cele acordate tinerelor poe -te Mihaela Oancea [i OfeliaProdan. Revela]ia Festivalului a fostprezen]a uman\, poetic\ [i int-electual\ a editoarei Valeria DiFelice din Italia, premiat\ pen -tru cartea sa de poezie a anului2016 Attese / A[tept\ri, ap\ rut\în România, în traducerea sub-semnatului. Am reu[it, în ciudainexplicabilei opo zi]ii a uneiper soane, s\ lans\m, în prezen]aTincu]ei Horonceanu-Bernevic,muzeo gra fa Casei Memoriale„George Bacovia” [i a partici -pan ]ilor inte resa]i, cea mai ele-gant\ edi]ie bi lingv\ din poezialui George Bacovia, ap\rut\ înItalia prin gri  ja editurii doamneiDi Felice. O vizit\ inedit\ a fostcea de la Observatorul Astro-nomic „Victor Anestin” dinBac\u: imaginile miliardelor destele, plane te, comete etc. ne-auf\cut s\ re con[tientiz\m miste -rele su pra f i re[ti ale universuluiîn care noi, cei de pe Terra, sun-tem o di men siune neglijabil\. Oadev\ rat\ terapie antiorgoliu [iîn contra imenselor vanit\]i aunora dintre noi: Un prilej depro sl\ vire a Marelui Creator, aCelui Atotputernic Demiurg, aDomnului Nostru Iisus Cristos. _____________________
�VALERIA DI FELICE

ul]umesc poetului VictorMunteanu pentru invita]ia cemi-a f\cut-o la festivalul de laBac\u: o profund\ imersiuneprintre inspira]iile u nui num\rim presionant de scriitori care,conform propriilor identit\]i,s-au a[ezat în jurul „me sei” cu -vântului, reuni]i de iu   birea mariimame a fru mu se ]ii, altfel spus,POEZIA. Un festival scurt darbogat în demersuri [i ponten]ia -lit\]i, pe care l-a[ denumi „circu-lar”, c\ci a [tiut s\ ]eas\ un firfluid [i constructiv între diversesensibilit\]i lite rare, oferind unspa]iu amplu nu numai expresieicreatoare, ci [i unei biunivocerecept\ri.  
(Continuare `n pag. 13)
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(Urmare din pag. 12)
A[a dar, un festival ce a tre-zitîn cu getul participan]ilor re -flec]ii, en tuziasm, a generat în -tâlniri [i noi proiecte, a încura-jat desco pe rirea unor teritoriili terare ine dite, prin propriileclimate [i sur  se inspiratoare.Urez acestui festival al „cir -cu larit\]ii” s\ aib\ posibili ta teas\-[i creasc\ raza de ac]iune [is\ 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 ab sol -vi rea Liceului Pedagogic -Bac\u, gra]ie Funda]iei Cultu -ra le Cancicov [i a remarcabilu-lui ei pre[edinte, poetul VictorMunteanu, am p\[it cu emo]iaspecific\ anilor de [coal\ pepoarta acestei prestigioase ins -ti tu]ii de `nv\]\m=nt `n compa-nia unor titani ai literaturii ro -m=ne [i universale, poetulArcadie Suceveanu - pre[edin -tele Uniunii Scriitorilor dinRepublica Moldova, poetulHoria G=rbea - [eful sec]ieipo ezie a Uniunii Scriitorilordin Rom=nia [i amfitrionulVictor Munteanu, fondatorulFestivalului….Amfiteatrul liceului l-am g\ -sit neschimbat, dar ne`nc\ p\ -tor, elevi [i cadre didacticedeo  p o tri v\ ne-au primit cu c\l -dur\, interes [i cu mult\ dra -gos  te, do rind s\ afle c=t maimul  te as pecte din tainele scri -sului. Ne-am identificat cu a -ce[ti tineri mi nuna]i, viitoridas    c\li, care s-au dovedit inte -resa]i de poezie, dar [i de pre-ocup\rile scriitorilor, reu[inds\ ne `nc=nte cu `n treb\rile lor.Cei  prezen]i - scriitori, cadredidactice, elevi, poten]iali citi-tori ai poeziilor noastre [i, dece nu, scriitori `n devenire - amscris o pagin\ memorabil\ `nistoria acestei institu]ii de `n  -v\ ]\m=nt [i `n casa literaturiirom=ne. Pre zen]a discret\ a ca -drelor didactice printre elevi af\cut ca nota de elegan]\ [i in -teres s\ se `ntrevad\ [i s\ asi -gu re fine]ea discursului [i aunui interesant dialog.Cu aceast\ activitate putemvor bi, astfel, despre o reabili -tare a poeziei din toate timpu -rile [i de pe toate meleagurile,

dac\ a vem `n vedere participa -rea la a  cest festival a unor scri-itori din Italia, Republica Mol -dova, etc., a unor traduc\tori [icritici literari de excep]ie. Co -bor=nd pe p\m=nt dup\ acestmo ment emo ]ionant, `ncredin -]ez cititorii c\ ver siunea poe zi -ei mele se va rosti `n fiecarevi  [in `nflorit. P.S.: Sugerez cititorilor „Vie-]ii b\  c\uane” s\ lectureze po e -me le din antologia mea „De -p\rt\ri sfin ]ite cu lacrimi“ -„Portret cu tata `ntors din r\z -boi” sau „Scrisoarea unui pe le -rin popo sit la Agapia“..._________________
� MIHAELAAIONESEI

um te apropii de Bac\u,sim]i un miros de pâine coapt\`n vatr\, nu `n cea de lut a bu -nicilor din copil\rie, ci `n vatrasufletului, pentru c\ moldo ve -nii au un fel unic de a fi, cumnumai Creang\ a [tiut s\ zugr\ -veasc\ `n pove[tile lui. Nu m\refer doar la „dul[ili grai mod-ovinesc” care este cu ceritor [ide care mereu mi-e dor, ci lasufletul lor deschis [i primitorca un rai, la c\ldur\ [i ospitali-tate, la acel Acas\ pe ca re atâtde rar ai ocazia `n via ]\ s\-l g\ -se[ti. Edi]ia din acest an a Fes-tivalului „Avangarda XXII”mi-a oferit ocazia de a m\ `n -tâlni `n prima zi de des chi dere,la Salonul de carte, cu perso -na lit\]i literare de notori e tate,atât de la noi, cât [i din Basara-bia, ceea ce pentru mi ne a `n -sem nat o distinc]ie uri a[\. Afost o ocazie uni c\, poate, maiales pentru mi ne, care locuiesc`n tr-un or\[el uitat de lume caTârgu Secuie sc, de a `ntâlni oa-meni precum: Alex {tef\ nes cu,Arcadie Su ce veanu, Ioan Hol-ban, Horia Gârbea, NicolaeSp\taru, Ni co   lae Sila de [.a.,scriitori [i pro fesori de acela[icalibru. {tafeta ridicat\ de a -cest festival este la o cot\ greude atins. Faptul c\ am fostprin tre invita]i mi-a oferit pri -lejul de a vedea „lumina dincu  vinte” [i de a m\ bucura deea. Din p\ cate, cultura la noi `nora[ este pe ulti mul loc, ca s\nu spun inexistent\. De aceeaam toat\ admira]ia [i respectulpentru oame nii care organi zea -z\ manifes t\ri literare de acestgen. Ele ofer\ posibilitatea u -nui schimb de opinii [i socia li -

zare `n lumea scriito ri ceasc\,a tât de necesare tuturor gene -ra]iilor. Doar prin aceste `ntâl-niri reale se poate lua pulsul li -teraturii pentru a vedea `ncotrose `ndreapt\.  Am tr\it emo]ii [imomente unice! Feli cit `ntrea-ga echip\ care a pus um\rul labuna des f\[urare a evenimen-tului. A pre  ciez `n mod deose -bit Sufletul acestui festival (pecare nu l-am v\zut stând o cli -p\ lini[tit, nici m\car atuncicând p\rea c\ st\), pentru c\dorin]a de a le fi bine tuturorera mai mare de cât propriulcon fort, poetul Victor Muntea -nu, pentru care am tot respec-tul [i pre]uirea. Fe  licit to]i par-ticipan]ii care au avut curaj s\se `nscrie la un festival de ni -velul „Avangar dei XXII”, cared\ posibilita tea autorilor dea-[i verifica va loarea crea]i ilor.Felicit\ri [i succes mai departecâ[tig\to ri lor edi]iei a XVI-a [inu `n ultimul rând, organizato-rilor, f\r\ de care nu ar fi fost`mp\r]ite atâtea bucurii._____________________
� NICOLAE MIHAI
n seara zilei de 26 septem-brie a.c., odat\ cu decernareapremiilor, s-a tras cortina pesteFestivalul Concurs Na]ional deCrea]ie Literar\ „AvangardaXXII”. Departe de capriciileu  nei toamne care, în anii tre -cu]i, invada ora[ul cu ploaie [ifrig, de ast\ dat\ festivit\]ile auavut parte de soare [i vremecal d\, sporind [i mai mult do -rin]a b\c\uanilor de a fi al\turi,cale de trei zile, de in vi ta]iifestivalului.Vedeta incontestabil\ a festi-valului a fost, f\r\ îndoial\, re -putatul critic literar Alex {tef\ -nescu, pre[edintele juriului,care, al\turi de alt critic de im -portan]\ na]ional\, Ioan Hol-ban, [i amfitrionul `nt=l ni rii,po etul Victor Munteanu, auacordat premii. În cadrul Salo -nului Na]ional al C\r]ii au fostlansate peste 25 de volumesem  nate de scriitori din ]ar\,Basarabia [i din Italia. Au fostinvita]i, dar [i prezen]i, trei pre-[edin]i ai Uniunii Scriitori lor:Arcadie Suceveanu, pre [edin -tele Uniunii Scriitorilor dinBasarabia, Cassian MariaSpiridon,  pre [edintele U. S.,Fi  liala Ia[i, [i Calistrat Costin,pre[edintele U. S., FilialaBac\u. Elevii din colegiile b\ -

c\uane s-au bucurat, mai multca oricând, de prezen]a scriito-rilor, a directorilor de revisteliterare în mijlocul lor, iar dia-logul purtat cu ei a fost o bu -curie [i o reu[it\. Izbânda cul-tural\ de necontestat a poetuluiVictor Munteanu, pre[e din te leacestui festival, a fost c\ [i [i a -nul acesta, pentru trei zile, af\  cut din ora[ul lui Bacovia ca  -pitala poeziei._________________
� OFELIA PRODAN
Bacovia a fost cu noi la Avangarda XXII!

a de obicei, discret, sub -]iratic [i cu obrajii sup]i, Ba co -via a fost cu noi la Hotelul„Podul cu Lan]uri”. A stat lamas\ cu noi, a ascultat atentpo  ve[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 cunoi. La Festivitatea de premie -re, l-am z\rit stingher într-uncol]. Parc\ mi-a zâmbit saupar  c\ a schi]at din sprânceneun semn de mirare. I-am r\s -puns ridicând sprâncenele ane dumerire, dar deja era încurte, se pierdea printre copa -cii scheletici, desfrunzi]i.__________________
�MIHAELAOANCEA

articiparea mea la Festi-valul Avangarda XXII a avutîn vedere, în egal\ m\sur\,com peten]a organizatorilor [i ajuriului. Cu atât mai multm-am bucurat s\ ob]in premiulal II-lea la sec]iunea poezie [is\ primesc trofeul [i diplomacu semn\tura exegetului Alex{tef\nescu. Poetul VictorMunteanu s-a ar\tat a fi un pro -fesionist extrem de afabil [i de-dicat. Pentru câteva zile, Bac\ -ul lui Bacovia a fost un soi decutie cultural\ de rezonan]\,având în vedere participareaunor personalit\]i precum GeoVasile, Cassian Ma ria Spiri-don, Nicolae Silade, Valeria diFelice etc. Ca atare, mul]u -

mesc celor care au decis c\ po -ezia mea este demn\ de acestpremiu!
� ARMINA FLAVIAADAM
Dup\ o vizit\ extrem de in -teresant\ la Observatorul Astro-nomic „Victor Anestin”, la Cen-trul de Culturã [i Arte „GeorgeApostu“ din Bac\u, în prezen]aunor personalit\]i literare mar-cante ale literaturii contempo-rane, a avut loc festivita tea dede cernare a premiilor, un de, în -tr-o atmosfer\ de s\rb\toa re, unjuriu exigent, compus din scrii -torii Alex {tef\nescu - pre [e din -te, Ioan Hoban [i Victor Mun -teanu - membri, mi-a acordatPre miul al II-lea la sec]i u neapro z\, categoria nedebutan]i. Mul]umiri membrilor juriului[i revistei „Actualitatea litera -r\”pentru `ncredere, apreciere [ipremiul oferit!.Felicit\ri organizatorilor pen-tru implicarea exemplar\ în bu -na desf\[urare a Festivalului,pentru primirea c\lduroas\ [iefortul depus! _____________
� LIGIA STAN
Toamna, c=nd Poezia îm -bra c\ straiul de s\rb\toare,„Avangarda XXII” a adus laBac\u poe]i [i critici din ]ar\ side peste hotare, nume precumAlex {tef\nescu, Cassian MariaSpiridon, Ioan Holban, ArcadieSuceveanu, Geo Vasile, GelluDorian...Centrul de Cultur\ „GeorgeApostu” s-a  transformat într-un„salon regal” al crea]iei literare.~n momentele de respiro, au r\ -sunat si armonii muzicale fadoîn interpretarea talentatei solisteCristina D\sc\lescu sau cele demuzic\ folk ale cantautoruluiFlorin }u]uianu. La acest Festival, cartea meade debut `n poezie a c=[tigat celmai prestigios premiu din via]amea de p=n\  acum, acesta fiindun pilon al confirm\rii [i `ncu-raj\rii mele pe drumul delocu[or al c\ut\rii de sine...(Continuare `n pag. 13)
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� THEODOR GEORGE CALCAN
A devenit, iat\, tradi]ie. În fiecare an Funda]ia Cul-tural\ „Georgeta [i Mircea Cancicov”, prin str\dania,truda [i energia amfitrionului ei, reu[e[te s\ ne ofere [i areu[it [i `n edi]ia de anul acesta, `n perioada 24 - 26 sep-tembrie a.c., `n cadrul Festivalului-Concurs Na]ionalAvangarda XXII, la cea de-a XVI-a edi]ie a sa, dou\ zilefantastice pline de poezie, `ntâlniri memorabile, cu po e -]ii notabili [i talenta]i din ]ar\ [i str\in\tate, cu lecturi pu -blice atractive, instructive [i de neuitat. Bac\ul a de venitpe perioada Festivalului locul magic al su fletului, acelloc `n care imaginarul [i imagina]ia [i-a pu tut de monstra`nc\ o dat\ puterea, ajutate fiind de experi mentul poetic.Altfel spus, Avangarda XXII s-a pu tut ma nifesta liber [iplenar. De fiecare dat\ [i `n fiecare an, or ganizatorii [i, `nprimul rând, Victor Munteanu, talentatul po et[i editor, care e, `n fapt, sufletul acestui mara-ton po e tic livresc [i scriitoricesc insolit, ne-auobi[nuit cu di verse nout\]i... Una din ele anulacesta a fost chiar lo ca ]ia `n care au fost `ncar-tirui]i oaspe]ii prezen]i la Festival... Hotelul„Podul cu Lan]uri”, o ade v\rat\ „Oaz\ alsa-cian\” de sorginte b\ c\uan\. Atât am -plasamentul, cât [i arhitectura sa im pre -sioneaz\ pl\cut prin simplitate, cur\]enie,ambiant [i servicii. De notat ar fi aici [i modulinteligent [i elegant `n care a fost gândit\ [i re -alizat\ `mbinarea utilului cu pl\ cutul. ~n chipfiresc, ca drul natural a constituit unul din ele-mentele menite s\ contribuie la o mai bun\comunicare, comuniune ideati c\ [i spiritual\`ntre participan]ii la festivalul de anul a cesta. Între ceicare au r\spuns invita]iei la cea de-a XVI-a edi]ie i-amputut num\ra pe Alex {tef\nescu, Ion Holban, dar [iCassian Maria Spiridon,  Horia Gârbea, Ofelia Prodan,Geo Vasile, distins italie nist [i tra   duc\tor de limb\ ital-ian\, [i el poet de stirpe aleas\, `n so]it de so]ia sa, Euge-nia Vasile, traduc\toare [i ea, sensibil\ [i distins\ literat\.Sigur, nu i-am putut trece cu vederea pe invita]ii basa -rabeni Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac [i Nicolae Sp\ ta ru,[i nici pe poeta [i editoarea italian\ Valeria Di Felice, eafiind, anul acesta, una din laureate ale festivalului. Unconviv deosebit a fost [i poetul Gellu Dorian, activ, ener-gic [i cu spirit lucrativ, care ne-a d\ruit un nou volum deversuri „Calea de urmat”, premiat la gala de la Centrul„Apostu”. Spiritul dis cu]iilor purtate a fost unul calm [iconstructiv. Pole mi cile s-au purtat deschis [i cordial...În prima zi, `ntâlnirea cu elevii din liceele b\c\uane afost una benefic\ [i fructuoas\. Spiritul viu al acestora,dinamismul lor, curiozitatea [i climatul interactiv au cre -at o atmosfer\ electrizant\ `n care poezia a jucat rolul de

liant `ntre minte, inim\, calculator [i literatur\, tema pu -s\ `n discu]ie fiind tocmai „Destinul literaturii rom=ne`n epoca Facebook [i Linkedin”. O toamn\ superb\ peparcursul zilelor de festival a f\cut ca natura s\ vibreze[i ea poezie la unison cu inima poe]ilor participan]i. Îndup\ amiaza primei zile, Reci ta lul de poezie din SalaMare a Consiliului Jude]ean a f\ cut ca vocile poe]ilor s\se aud\ din nou, cald, vibrant, combativ, fiecare cu am -prenta ei distinct\, cu expresia, particularitatea [i perso -nalitatea ei. A fost, practic, un ma raton poetic, o speciede lectur\ public\... A citi, a asculta, a imagina. Acest fe -no men de natur\ magic\ ne fasci neaz\ [i ne pune-n mi[ -care, fiindc\ ajungem s\ fim mai boga]i, mai profunzi,mai ac tivi. În cea de-a doua zi, atmosfera creat\ de muzic\ prinvo  cea Cristinei D\sc\lescu, chemat\ s\ sus]in\ cu m\ ies -trie des\vâr[it\ un program ales de Fadouri, a `ntregitpre  mierea unora dintre participan]i. Masa cu premii afost una bogat\. Din tre ele re]inem doar câteva, `ns\ fie -care premiu primit a fost meritat. Din lips\ de spa]iu,men]ion\m pe Gellu Dorian („Calea de urmat”), OfeliaProdan (cu „{arpele din inima mea”). Pentru debut unpremiu a fost atribuit Ligiei Stan cu volumul „Ademe -nind Eternita tea”. A mai fost distins poetul ie[ean AdiCristi. Au pri mit, de asemenea, premii poe]ii ArcadieSuceveanu, pentru antologia de versuri „Personajele luiEsop”, 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 CalistratCostin, Nicolae Mihai sau Alexandru Dumitru, care,pentru volumul „Labirint pentru Eden”, a fost [i el dis-tins cu un premiu. Nu `n ultimul rând, trebuie men]ionat\Editura Funda]iei Culturale Cancicov, care s-a implicat`n activit\]i tip\rind ac tiv, onest [i alert „Dep\rt\ri sfin -]íte cu lacrimi” de Ioan Ouatu, premiat `n ultima sea r\ afestivalului. Scris\ alert, inteligent [i onest, cu verv\ [i ironie subti -l\ e [i cartea criticului de teatru Carmen Mihalache. Ea`[i adun\ `ntre coper]i („Teatru la filtru”, Editura „Juni -mea”) o serie de cronici teatrale scrise `n ultima vremecare fac dovada voca]iei sale critice. De asemenea, volumul „Iarn\ hipnotic\” al poetuluinem ]ean Victor Stan - distins cu Diplom\ de ex ce len]\ -e un document literar existen]ial transpus poetic, cu tal-ent, sensibilitate, expresivitate [i me[te[ug poetic des\ -vâr[it. Nu merit\ nicicum uitat, poetul [i f\c\torul de revist\

Nicolae Salade, care scoate la Lugoj „Actualitatea Lite -ra r\”, om pitoresc, inteligent, plin de verv\ [i de umor,cu spirit combativ [i conving\tor, [i-a pus pe frontispici-ul revistei sale deviza Unirii Scriitorilor din România.A dun aici doar câteva impresii din multe altele, care mi-au `mbog\]it spiritul cognitiv zilele acestea, `n care min -tea, emo]ia [i limbajul au f\cut corp comun `n `ncercareade-a ne ridica sus, chiar foarte sus cugetul [i luciditatea,obli gându-ne s\ fim aten]i la noi `n[ine [i la evenimen -tele firii r\sf\]ate de poezie [i de culorile vii ale acesteitoam ne superbe. E oare necesar, poetul `n Cetate?...Eu cred c\ da...
� CULI}| IOAN U{URELU
Printre invita]ii „Avangardei XXII” au fost persona -lit\]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 repar-tizat, `mpreun\ cu Teo Chiriac - vice pre[edintele UniuniiScriitorilor din Moldova, la Co le giul Na]ional „Ferdi-nand I”. Ne-am prezentat c\r]ile, revistele, ideile noastredespre `nv\]\mânt [i despre via]\.Ce se `ntâmpl\ cu `nv\]\mântul românescactual, cu pro gramele [i cu rela]ia profesor-elev? Cine [i cum pro voac\ interesul elevuluipentru carte, pentru dialog? Tot luni, 25 septembrie, s-a deschis SalonulN]ional C\r]ii „Avangarda XII”- edi]ia 2017 `nSala Mare a Consiliului Jude]ean, unde au fostprezenta]i invita]ii [i c\r]ile de po ezie, proz\,critic\ literar\, eseu, traduceri, istorie cultu ra -l\, monografii, jurnal etc. Florin }u]uianu a `n -cântat au  di toriul cu melodii folk, dar si cu pie -se muzicale puse pe versurile unor scriitoripre zen]i la aceast\ manifes ta re. A doua zi, amavut bucuria de a vizita Casa „Ba co via” [i Ob -servatorul Astronomic „Victor Anestin” dinBac\u. Seara, la Centrul de Cultur\ „GeorgeApostu”, pre[edintele juriului, Alex {tef\nescu,a `nm=nat premiile Festivalului, iar Victor Munteanu aacordat premiile Funda]iei „Georgeta [i Mircea Canci-cov”. Apoi s-a `nchinat un pahar `n cinstea premian]ilor[i s-au dat autografe. Organizarea manifes t\rii a fost, a[acum m\ a[teptam, perfect\ (felicit\ri, Victor Munteanu!).Umorul a fost la el acas\, buna dispozi]ie a molipsit `n -treaga asisten]\, iar prieteniile literare s-au `nchegat de lasi ne. Mul]umesc „Avangardei” pentru astfel de MariLec]ii de Cultur\!
� ALEXANDRU DUMITRU
Coborând modestia din rama ei veche, apreciez ex -ce lenta organizare a Festivalului, simt c\ meritam acestpremiu de excelen]\, ]inând cont c\ Alex {tef\nescu ascris despre poezia mea la apari]ia volumului de poemebi lingv româno-englez Secunde în furtun\, (Editura„Timpul”, Ia[i 2003. Mul]umesc tuturor celor implica]i,dar mai ales amfitrionului, scriitorului anului 2016, Vic-tor Munteanu.                                                          
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Avangarda XXII: Impresii, g=nduri, st\ri, opinii, atitudini... 

(Urmare din pag. 7)
Victor Munteanu a întâmpinat un oaspete de sea -m\ al Bac\ului: „Arcadie Suceveanu, un scriitorim portant ce face istorie în spa]iul limbii românede pretutindeni!”. La rândul s\u, distinsul oaspetea declarat: „În Basarabia exist\ o literatur\ ade -v\ rat\ [i confirm acest lucru! Exist\ scriitori im -portan]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 at mos feraîmplinirii a 100 de ani de la Marea Unire din1918!”. Poetul Arcadie Suceveanu, pre[edinteleUniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a ]i -nut s\ adauge: „Nu este niciun r\u f\r\ bine, noifi ind pu[i în situa]ia de a înv\]a în limba rus\:

Cu noscând aceast\ limb\, ni s-au deschis ni[teori  zonturi de cultur\ [i astfel am cunoscut litera -tura. Mergând mereu la Moscova, în timpul co -mu  nismului, ne-am f\cut biblioteci cu c\r]ile înlimba ro  mân\ pe care le g\seam la o mare li br\ -rie mos covi t\. Era <<o contumacie>> scriitori ceas -c\; eram la cu rent cu toate nout\]ile, astfel c\,du p\ eveni men  tele din 1989, ne-am integrat per-fect în lite ra tura român\. Avem nume mari înBasarabia: Ion Dru]\, Grigore Vieru, VladimirBe[leag\, iar citicii literari din România acord\spa]iu tot mai amplu literaturii din RepublicaMoldova, pentru c\ valorile noastre de peste Prutmerit\ s\ fie cât mai cunoscute. Criticul literarIoan Holban a integrat mul]i poe]i basarabeni încontextul general românesc! {i acest proces de

integrare se adânce[te!”. Ioan Holban (o voce a -pa rte în istoria [i critica noastr\ literar\, preci zea -z\ Victor Munteanu): „Nu vorbim de scriitori ba -sarabeni, ci de scriitori ro mâni! Suntem de-aino[ tri [i prin Canada, Aus tra  lia, prin ]\rile euro -pene dezvoltate! Cu to ]ii sunt scriitori români, [i-atât! E timpiul s\ re nun ]\m la unele numiri! Ros-tind sau nerostind Casa mea e Limba Român\!,ca Nichita St\nescu!”.  

Salonul Na]ional al C\r]ii „Avangarda XXII”
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„Literatura rom=n\ st\ foarte bine l=ng\ marile nume ale literaturii universale”
Desf\[urat\ în stilul s\u caracteristic,cea de a XVI-a edi]ie a Festivalului-Con-curs Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avan-garda XXII”, manifestare manageriat\ depoetul Victor Munteanu, inconfundabilulanimator cultural, sufletul si al altor ma -ni fest\ri culturale din urbea lui Bacovia, aadunat pentru câteva zile personalit\]i ailumii culturale din ]ar\ [i Basarabia. Scri-itorii s-au întâlnit cu elevi din colegiile [iliceele b\c\uane. La Colegiul Tehnic deComunica]ii „N. V. Karpen”au fost pre -zen]i criticul literar Ioan Holban din Ia[i[i Nicolae Sp\taru, scriitor din Chi[in\u,R. Moldova, [i Dumitru Br\neanu dinBac\u. A fost o întâlnire benefic\ de am -bele p\r]i prin schimbul de idei dintre ele-vii partici pan]i [i cei trei scriitori, la cares-a ad\ u gat [i un scurt regal de poeziesus ]inut de cei doi poe]i. Delega]ia descri itori a fost întâmpinat\ de directoruladjunct al cole giului, Simona L\c\tu[u, oprofesoar\ inimoas\ [i iubitoare de liter-atur\. A fost ghi dul nostru în drumul spreamfiteatrul colegiului, unde ne a[tepta în -tâlnirea cu elevi din clasele a zecea [i aunsprezecea. Un amfiteatru plin pân\ larefuz. Întâlni rea a fost moderat\ de IoanHolban, di rectorul Teatrului pentru copii[i tineret ,,Luceaf\rul” din Ia[i, care le-avorbit ti nerilor despre provoc\rile din erainternetului privind necesitatea citituluic\r]ii de literatur\ în raport cu facilit\]ileoferite de lectura pe internet. În acela[itimp, el a vorbit [i despre rolul scriitoru-lui în socie tatea modern\ [i al literaturii

scri se de-a lungul secolelor în dezvoltareaculturii române, pornind de la literaturare ligioas\ pân\ la cea profan\ din zilelenoastre, des pre necesitatea de a privi me -reu îna in te f\r\ a subestima realiz\rileîna  inta[ilor. Astfel, el a afirmat c\ exist\pericolul ca, r\mânând cantona]i doar înrealiz\rile de excep]ie ale literaturii dedinainte de zilele noastre, în abordareaunei literaturi consumatoriste, senzuale [ifacile, s\ tr\im drama înstr\i n\ rii de noiîn [ine [i de poporul care a dat atâtea per-sonalit\]i de excep]ie culturii [i [tiin]eimon diale. În sprijinul acestor idei, a pre -zentat povestea biblic\ a Sodomei [iGomorei, amintind c\ lui Lot [i familieisale, pe care Dumnezeu a salvat-o de ladezastrul ce urma s\ aib\ loc, le-a spus s\nu priveasc\ înapoi. Totu[i, so]ia lui Lotnu s-a putut ab]ine, [i, privind înapoi, s-atransformat într-un stâlp de sare. Privindme reu înapoi risc\m s\ ne transform\mîntr-un stâlp de sare al neputin]ei [i al lip-sei de perspectiv\ a unei literaturi vii [idi namice. În acest sens, Ioan Holban ascris o istorie a literaturii române a pe ri -oadei contemporane, continu=nd-o pe ceaa lui C\linescu, începând cu anul 1940 [ipân\ în zilele noastre. A tip\rit primul vo -lum [i urmeaz\ cel de al doilea. În aceast\antologie sunt cuprin[i scriitorii din spa -]iul cultural românesc din [i din afara gra -ni]elor României. A urmat apoi prezen ta rea poetuluiNicolae Sp\taru. Originar din ]inutulHer]ei, a absolvit facultatea de filologie aUniversit\]ii din Cern\u]i [i apoi a activatîn diferite institu]ii culturale din Chi[in\u.Actualmente este director de programe al

Uniunii Scriitorilor din Moldova [i mana -gerul Festivalului de Poezie „Prim\varaPoe]ilor” din Chi[in\u. A lecturat, din vo -lumul Citirea Zidului, poemul care `i d\titlul c\r]ii, apoi poemele „Telegram\ tri -mis\ nic\eri” [i „Ora[ul pierdut la c\r]i”,fi indc\ tot veni vorba despre Sodoma [iGomora, [i „Drumurile m\nânc\ orice”.Poemele au fost bine primite de tinerii as -cult\tori. Ioan Holban a men]ionat c\, pec=nd era student, l-a avut ca profesor deestetic\ pe Alexandru Husar, cel ce le-aspus: ,,când v\ plimba]i prin parc, s\ în -v\ ]a]i s\ citi]i copacii, pentru a înv\]asem nele din jur cu vederea secund\”.Eminescu ne înva]\ c\ una este privirea [ialta vederea. Cu privirea vezi peste lu -cruri [i realit\]i, cu vederea se p\trunde înesen]a lor. Abatele Bremaunte are o carteîn care dovede[te c\ poezia este o rug\ -ciune profan\, fiindc\ amândou\ se ofici-az\. A fost momentul de trecere pentruurm\torul oaspete, Dumitru Br\neanu, unpoet care scrie [i poezie religioas\. El aafirmat c\ nu s-a format la Bac\u subsceptrul lui Bacovia, ci mai degrab\ laF\lticeni, sub influen]a lui Nicolae Labi[.De asemenea, a precizat c\ a organizat câ -teva edi]ii ale Festivalului „ToamnaBacovian\“ [i a lansat `ntrebarea dac\ maieste nevoie de cultur\, dac\ scriitorul maiare vreun rol în sânul comunit\]ii, por -nind de la faptul c\ doar cultura d\ iden-titatea unei comunit\]i, unui popor, al\turide limb\. Ce este ast\zi mai important, fa ce-book-ul, literatura scris\, literatura pe in  -ternet, televiziunea, toate sau niciuna?Apoi el a a citit câteva poeme inedite, du -p\ care au urmat întreb\rile din sal\.

Eleva Ticu Denisa Maria: „Care este si -
tu a]ia literaturii române actuale?”
Iona Holban: „F\r\ fals patriotism, lite -

ratura român\ este foarte cunoscut\ în lu -
me prin Emil Cioran, Panait Istrate, Ilarie
Voronca, Eugen Ionesco [i mul]i al]ii. U -
nii din ei sunt deja clasici ai literaturii
franceze.” 
„Literatura noastr\ nu este prea bine

cunoscut\ în lume din cauza c\ limba ro -
mân\ nu este una de circula]ie interna]i o -
nal\?”, 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 a -
ce la[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 ro -
mân\ este vorbit\ de peste 30 milioane de
persoane? În concluzie, scriitorul Ioan
Holban spune f\r\ rezerve c\ ,,literatura
ro mân\ este foarte valoroas\, foarte in -
te resant\ [i st\ foarte bine lâng\ ma rele
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 interne-
tului, 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 pen tru mo -
mentele interesante [i pl\cute în dialogul
proactiv cu elevii colegiului.  

Colegiul Tehnic de Comunica]iiN. V. KARPEN
Nic
olet
a A
pre
otes
ei

Itinerariile Avangardei XXII
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� „Nu mai concepcartea european\ de poezie f\r\ a fi bilingv\!”
Salonul C\r]ii celei de-a XVI a e -di]ii a „Avangardei XXII” a fostdes  chis la Sala Mare a ConsiliuluiJu de]ean de cantautorul Florin }u -]uianu, care a interpretat o me lodiepe versurile lui Victor Muntea nu.Pen tru c\ a fost o ma ni  festare cultu -ral\ de o anvergur\ de  o sebit\, „înumbra a[ilor” men]i o na]i s-au aflatscri itori care se bu cu r\ de un deo se -bit prestigiu literar (Calistrat Costin- pre[edintele Fili a lei Bac\u a Uniu-nii Scriitorilor, Gellu Dorian - orga-nizator al Festivalului Na]ional„Mihai Eminescu” de la Boto[ani,ce ofer\ „cel mai râv nit” premiu na -]io nal de poezie, Geo Va sile - poet,critic literar [i cu noscut traduc\tor,

Horia Gârbea - ce conduce Filiala
Bucure[ti de Po e zie a Uniunii Scri-
itorilor din România. Da c\ deschi -
de rea de la Sa la Consi liu lui Jude -
]ean Bac\u a fost una ati pic\ [i ceea
ce a urmat a dat un tonus plin de vi -
ta litate, specific „Avangar dei XXII”:
consem narea momentului aniversar
Geo Vasile - 75 ani! Scriitorul bucu -
re[ tean („ce trebuie s\rb\torit de în -
treaga ob[te scriito riceasc\ din ]ar\
la îm plinirea acestei vârste” - dup\
cum a men]ionat Victor Munteanu),
a prezentat re centul s\u volum Sis-
tola clipei (bilingv, româno - itali an)
afirmând: „Nu mai concep car tea
eu ropean\ de poezie f\r\ a fi bi ling -
v\! Poezia  este un mod de a fi, <<uncre do>> pe via]\, iar aceast\ carte areun cuvânt introductiv semnat de Ion
Cristofor, un mare poet din Cluj, ce
a f\cut din poezie un mod de exis-
ten]\!”. 

(Continuare `n pag. 7)

Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ „AvangardaXXII”, edi]ia a XVI - a, a adus, din nou, la Bac\u scriitori, redactori-[efi [i directori de edituri [i reviste literare din ]ar\, RepublicaMoldova [i Italia care au girat [i de aceast\ dat\ calitatea actelor cul-turale din urbea lui Bacovia. Organizat\ de Funda]ia „Georgeta [iMircea Cancicov”, cu implicarea Consiliului Jude]ean, Inspectoratu -lui {colar Jude]ean, Asocia]iei Culturale „Familia Lecca”, Centruluide Cultur\ [i Arte „George Apostu”, Complexului de {tiin]e aleNaturii „Ion Borcea”, manifestarea a str=ns scriitorimea sub cupolaacelora[i interese, oferind `n perioada 24 - 26 septembrie a.c. o auten -ti c\ s\r\b\toare a Cuv=ntului.
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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 2016Proiect de Consiliului Jude]ean Bac\u.„Con]inutul acestui material nu reprezint\ în mod obligatoriu pozi]ia oficial\ a Consiliului Jude]ean Bac\u”

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


