
Scriu literatur\, joac\ teatru [i vin la Teatru (circa
70% dintre spectatorii teatrelor de la noi sunt tineri,
elevi [i studen]i), picteaz\ (ei `[i „posteaz\” pe inter-
net lucr\rile ca s\-[i g\seasc\ mai repede un cump\-
r\tor), c=nt\ `n felul [i dup\ gustul lor. S-ar fi cuve-
nit, poate, s\ `ncep cu un prevenitor „`ntre altele”.
Faptul c\, `ntr-o vreme a afacerilor de tot felul [i a

goanei dup\ un c=[tig material rapid [i pe c=t se poate
consistent, tinerii se `ntorc spre gestul cultural trebuie
s\ dea de g=ndit at=t speciali[tilor `n literatur\, c=t [i

sociologilor. Care vor fi fiind motiva]iile? E[ecul `n „a-
faceri”? Deziluziile - nu pu]ine - pe care le rezerv\ coti-

dianul? Sau, poate, altceva: o dovad\, `nc\ una, c\ `n „vre-
muri grele”, poezia, literatura, `n special, cultura, `n general,
func]ioneaz\ ca un spa]iu compensator, loc al tuturor iluzii-

lor. ~n fiecare an se desf\[oar\ numeroase concursuri de
literatur\, de poezie, mai ales (unde v=rsta maxim\
admis\ a participan]ilor este cea arghezian\ de pa-
truzeci [i [apte de ani), tinerii debuteaz\ `n revistele

culturale sau fac ei `n[i[i reviste. De ce scriu tiner-
ii (mai abitir dec=t `n vremea totalitarismului) lit-

eratur\? O `ntrebare la care trebuie s\ r\spund\
([i) sociologul. 

(Continuare `n pag. 15)

Cel a c\rui inim\ se face una cu
Dumnezeu st\ `n fa]a oamenilor ca
floare suprem\ a umanit\]ii, scrie un-
deva P\rintele Arsenie Boca. ~nlocu-
i]i, `n acest citat, de o expresivitate
poetic\ f\r\ seam\n, Dumnezeu cu

Poezia, sinonimie ce nu e sacrilegiu,
[i ve]i avea descrierea exact\ a st\rii
mele interioare ca invitat la Festivalul
Avangarda XII. 

~ntocmai a[a, cu toat\ modestia o
spun, ca `n cuvintele marelui sf=nt, m\
simt, fie c\ rostesc versuri, fie c\-i as-
cult pe al]ii, poe]i unul [i unul, Pantea,
Ioanes, Aretzu, Vulturescu, Simona,
citind. 

Are Bac\ul darul \sta, mai exact
Victor Munteanu & Comp., de a ne
reuni [i `nflori suprem. 

Dup\ prea multa laud\ `ncasat\ anul

trecut, de la Biserica „Sf=ntul Ioan”,
anul acesta am ales smerenia neimpli-
c\rii contra duhului slavei de[arte. Nu
[tiu dac\ am f\cut bine. Dar ce primi-
re, ce binecuv=ntare sf=nt\ ne-au f\cut
cei patru slujitori ai Domnului!  

Iar copiii, ah copiii!, ce minun\]ie a
rena[terii continue, a `nvierii moldave
ne`ntrerupte! ~nc\ o dat\, jos p\l\ria `n
fa]a maestrului Nicolae Popa, la patru
decenii de activitate: mul]i ani, zeleti-
nenilor!

(Continuare `n pag. 14)

Poezia ca 
suferin]\ a 
c\ut\rii de sine
Acest titlu ar putea avea o variant\

mult mai plauzibil\, [i anume: poezia ca
bucurie a g\sirii de sine. ~n fond, a scrie
poezie nu este o boal\. Este adev\rat c\
poezia poate implica o suferin]\ metafizi-
c\, `n sensul unei `ncord\ri a g=ndirii [i al
unui efort de selec]ie lexical\ c=t mai
apropiat de spiritul comunic\rii. Pe de alt\
parte, c\utarea de sine este un scop al `n-
tregii existen]e. Numai o bun\ cunoa[tere
de sine `l poate pune pe om `n armonie cu
`ntreaga crea]ie. C\utarea de sine, `ns\, se
poate realiza doar prin con[tientizarea c\-
ut\rii de Dumnezeu, adic\ a principiului
ontologic. Or, c\utarea de Dumnezeu se
realizeaz\ pe cale teologic\ sau pe cale
mistic\, acord=ndu-se un beneficiu pentru
forma din urm\, `n care omul trebuie s\ se
implice direct.

Afl\m din volumul al patrulea al
Filocaliei P\rintelui Dumitru St\niloae, [i
anume din Talasie Libianul, c\ `naintarea
pe urcu[ul duhovnicesc are drept condi]ie
cuno[tin]a sau ra]iunea, singura `n m\sur\
s\-l fac\ pe om s\ fie virtuos. Monahul li-
bian sus]ine c\: „Fericit este cel ce a ajuns
la nesf=r[irea f\r\ margini; [i a ajuns acela
care a trecut peste cele m\rginite” (I: 56).
Tr\irea ascetic\ [i virtuoas\ conduce la
isihie, adic\ la lini[tea sufleteasc\. Dedu-
cem astfel c\, pentru a atinge starea de fe-
ricire (la oamenii de r=nd, de bucurie) tre-
buie acceptate suferin]e purificatoare (o
tr\ire ascetic\). Acestea nu sunt provoca-
toare de nefericire, ci sunt trepte sau con-
di]ii ale cunoa[terii de sine [i, implicit, ale
cunoa[terii lui Dumnezeu. 

(Continuare `n pag. 2)
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Poezia ca suferin]\ a c\ut\rii 
de sine

Asceza este, `n fond, o desprindere de lu-
mea valorilor `n[el\toare [i ispititoare, [i o
concentrare asupra echilibrului interior, asu-
pra `n]elegerii finalit\]ii existen]ei. O aseme-
nea stare este numit\, `n acela[i volum, de c\-
tre Isihie Sinaitul [i de Filotei Sinaitul, trezvie
permanent\. Str\duin]a omului credincios es-
te de a cunoa[te Adev\rul.

Nu foarte departe de acest model se afl\ cel
al poetului. {i la acesta, ob]inerea bucuriei es-
te condi]ionat\ de acceptarea unor forme de
ascez\, const=nd `n desprinderea de lumea
factologic\ [i p\trunderea `n dimensiunea ei
spiritual\, dar [i `n renun]area la o via]\ obi[-
nuit\, prin asumarea mai multor priva]iuni.
Timpul poetului este, indiscutabil, altul dec=t
al omului obi[nuit. Prin crea]ia sa, [i el urm\-
re[te g\sirea adev\rului, adic\ g\sirea de sine.
Un scriitor este con[tient de culturalitatea tra-
valiului s\u [i, deci, [i de responsabilitatea
care `i revine. Finalizarea muncii poetului es-
te congruent\ cu isihia misticului. Numai c\-
utarea de sine [i cunoa[terea de sine, `ntru
adev\r, dau autenticitate operei de art\. Pre-
lu=nd o expresie eminescian\, poezia poate fi
numit\ o suferin]\ dulce.

Poezie autentic\ nu poate fi dec=t aceea ca-
re este `n m\sur\ s\ converteasc\ suferin]a `n
bucurie, `n contempla]ie. Scrierea poeziei nu
poate fi un act de idolatrie, pentru c\ ea r\m=-
ne `n sfera abstrac]iei, constituind numai un
mijloc de cunoa[tere. ~n cadrul poeziei, un
loc special `l reprezint\ lirica de inspira]ie re-
ligioas\. ~n aceasta, c\utarea de sine se identi-
fic\ total cu g\sirea de Dumnezeu. ~ntotdeau-
na, poezia [i muzica au `nso]it sincretic prac-
tica religioas\. Mozaicul alc\tuit de stilurile
artistice din toate timpurile [i din toate locu-
rile d\ o imagine a harului creator neobosit al
omului. ~n fond, c\utarea de sine [i, implicit,
c\utarea de Dumnezeu nu `nseamn\ dec=t vo-
ca]ia pentru frumos a omului. Starea de fru-
muse]e absolut\ a cre[tinului o constituie `n-
dumnezeirea, adic\ intrarea `n `mp\r\]ie. ~n
teologie, spune Paul Evdokimov, prototipul
frumuse]ii `l reprezint\ Duhul Sf=nt, des\v=r-
[it `n armonia Sfintei Treimi. Frumuse]ea lui
Dumnezeu se concretizeaz\ [i se manifest\ `n

iubire `ntrupat\. C\utarea de sine `nseamn\
c\utarea chipului lui Dumnezeu, adic\ a mie-
zului omenesc de frumos [i de iubire. Sf=ntul
Vasile cel Mare acorda Duhului Sf=nt [i vo-
ca]ia poeticit\]ii. Prin Duh, to]i oamenii sunt,
astfel, poetici. O spune [i Martin Haidegger,
cit=ndu-l pe Novalis. Descoperirea chipului
lui Dumnezeu `n sine este cea mai mare bu-
curie a omului.

Prin poezie, omul face, la nivelul condi]iei
sale de crea]ie, exerci]iul ontologiei. El face,
totodat\, o mic\ experien]\ a ~nvierii. ~n tex-
tul poetic se practic\, desigur, un joc al ab-
stractiz\rii, care corespunde, respect=nd pro-
por]iile, Cuv=ntului preschimbat `n euharis-
tie. De[i, uneori, frumuse]ea literar\ poate fi
am\gitoare, poate avea influen]e negative,
responsabilitatea ]ine de voin]a autorului.
Suntem tenta]i s\ asem\n\m poe]ii cu sfin]ii.
Diferen]a este indiscutabil\, ca dintre cer [i
p\m=nt. Pe c=nd sf=ntul tinde s\ ajung\, prin
via]a sa, prin contemplare mistic\ a lui Dum-
nezeu, la `ndumnezeire, poetul are numai har
dumnezeiesc, pe care `l poate fructifica, f\r\
tr\ire duhovniceasc\ `n profund, f\r\ ca opera
sa s\-l schimbe metanoic. Cultura poate fi,
`ns\, o form\ de umanizare a crea]iei, o inter-
fa]\ `ntre om [i Dumnezeu. F\r\ `ndoial\, arta
religioas\ este o form\ superioar\, teandric\.
De fapt, orice form\ de cunoa[tere a adev\ru-
lui reveleaz\ chipul sau icoana lui Dumnezeu
s\dit\ `n suflet. ~n spirit, arta [i poezia pot de-
veni valori liturgice. 

Poezia ca suferin]\ [i bucurie a c\ut\rii [i a
g\sirii de sine trebuie s\ aib\ voca]ie m=ntui-
toare, `n toate sensurile, estetic [i duhovni-
cesc. Arta adev\rat\ trebuie s\ fie o `ntrep\-
trundere de har, [tiin]\, intui]ie sacr\, simpli-
tate, emanare de energie, transfigurare, sim-
bolistic\, integrare cosmic\ [i, totodat\, for-
m\ de manifestare a unei subiectivit\]i stilis-
tice. ~n acest fel, arta laic\ se desparte clar de
icoan\ [i de imnografia liturgic\.

________________________________

De vorb\ cu Dumnezeu la 
Biserica „Sf=ntul Ioan”

~n b\taia unei adieri pl\cute de toamn\, s=m-
b\t\, 3 octombrie a.c., la ceasurile amiezii,
participan]ii la Festival s-au `ndreptat cu sme-
renie [i credin]\ la Biserica Ortodox\ „Sf=n-
tul Ioan” din centrul Bac\ului. Aici a avut loc
colocviul „Poezia ca suferin]\ a c\ut\rii de

sine”, ce a fost deschis de c\tre poetul Victor
Munteanu cu cuvintele „s\ ne bucur\m su-
fletele cu lumina versurilor [i a m\rturisiri-
lor `mp\rt\[ite `n lini[tea acestei biserici”.
Preotul paroh Marius Popescu a urat „spor
`n cele binef\cute de Dumnezeu, cu folos `n
toat\ lucrarea cea bun\”, iar moderatorul co-
locviului, poetul Marian Dr\ghici, a deschis
[irul prezent\rii participan]ilor la acest eveni-
ment amintind c\ „suntem `n alt\ dimensiune
spiritual\”. Faptul c\ scriitorul Aurel Pan-
tea a fost laureat al Premiului Uniunii Scrii-
torilor pentru Poezie pe acest an, M. D. a
venit cu provocarea c\ „trebuie s\ se vad\ [i
s\ se simt\ lucrul acesta”, astfel c\, `n fa]a al-
tarului, poetul premiant a dat glas unui fru-
mos psalm din crea]ia sa. Dup\ ce `nsu[i
Marian Dr\ghici a sus]inut un recital liric de
o mare `nc\rc\tur\ spiritual\, auzindu-se [i
incanta]ia „Doamne al Luminilor, Iart\-ne!”,
au r\sunat [i ritmurile muzicii liturgice, inter-
pretate cu deosebit talent [i m\iestrie artistic\
de preotul Marian V\t\m\nescu (care a sus-
]inut mai multe momente muzicale pe par-
cursul desf\[ur\rii acestui eveniment).  

Poetul, criticul [i eseistul Paul Aretzu s-a
referit chiar la tema colocviului („Poezia ca
suferin]\ a c\ut\rii de sine”) [i, `ntre altele, a
men]ionat: „C\utarea de sine este un scop al
`ntregii existen]e [i se poate realiza prin c\u-
tarea de Dumnezeu. Cuno[tin]ele sau m\sura
lucrurilor `l fac pe om s\ fie virtuos. Pentru a
atinge <<starea de fericire>>, trebuie acceptat\
suferin]a purificatoare... Str\duin]a omului
credincios este de a cunoa[te adev\rul [i nu
departe de acest model este [i poetul. Talen-
tul poetului este altul dec=t al unui om obi[-
nuit. Numai c\utarea [i cunoa[terea de sine
dau <<aura>> de autenticitate. ~n lirica religioa-
s\ c\utarea de sine se idendific\ cu c\utarea
de Dumnezeu. Aceasta nu `nseamn\ dec=t
<<voca]ia pentru frumos a omului>>, dup\ cum
deslu[im [i `n scrierile Sf=ntului Vasile. Prin
duh to]i oamenii sunt [i poetici, pentru c\ prin
poezie omul face <<o mic\ experien]\>> a ~n-
vierii! Suntem ten-
ta]i s\ asem\n\m po-
e]ii cu sfin]ii, ce `[i
doresc `ndumnezei-
rea. 

Ion MORARU

(Continuare 
`n pag. 3)
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Poetul `n schimb, are har [i dar dumnezei-
esc, ce `l poate `ntruchipa f\r\ evlavie duhov-
niceasc\. ~n spirit, arta [i poezia pot deveni
valori liturgice iar arta adev\rat\ ar trebui ca
s\ fie o `ngem=nare”.

Dup\ ce poetul Ioan Es. Pop a citit poemul
„~ngerul”, a luat cuv=ntul Nicolae Dabija,
care a `nc=ntat de-a dreptul `ntreaga asisten]\
prin puterea mesajului ce l-a transmis. 

Tr\ire [i `nfl\c\rare

„~ntr-o discu]ie cu vrednicul de pomenire
Bartolomeu Anania am aflat c\ 70 la sut\  din
textul <<Bibliei>> este `n versuri” - a men]io-
nat Nicolae Dabija pentru a continua cu o
adev\rat\ „incanta]ie” a frumosului: „Pe acest
p\m=nt, florile, arborii, p\s\rile, oamenii,
sunt <<metafore ale lui Dumnezeu>>. Am citit
<<Psalmii>> [i am z\rit c\ Dumnezeu are  a-
ripi! Concluzia mea: primii oameni au avut
aripi. C=nd le-au pierdut? Ceea ce face poe-
zia este s\ redea  aripile oamenilor! Iar poe-
zia, ca [i rug\ciunea, vor restitui omului ari-
pile pierdute!” 

Fiorii unor emo]ii puternice au str\b\tut din
mijlocul Parohiei „Sf=ntul Ioan” din Bac\u
sufletele celor prezen]i atunci c=nd Nicolae
Dabija a afirmat c\, `n anii socialismului so-
vietic, „~n Basarabia, din aproape 2.000 de
biserici, au r\mas 30 [i o singur\ m\n\stire.
Prin anii 1940 existau <<bande>> prin sate,
<<de oameni f\r\ Dumnezeu>>. Ne rugam la
icoane, dar [i acestea ne-au fost luate [i ne
ajuta cuiul `n care au fost puse icoanele s\ ne
rug\m! Una din icoanele ce nu au mai fost
repuse a fost Limba rom=n\, literatura rom=-
n\!”

Dup\ aceste cutremur\toare m\rturii, a citit
poemul Psalm: „Nu am, Doamne, nimic, [i-s

bogat. / Sunt, Doamne, cel mai bogat c\ te
am. / Cu fiecare mugur ce iese din ram / Te-am
aflat, / cu cerul ce-mi intr\ `n cas\ prin geam!
// Nu te sup\ra, Doamne, c\ port roua-n gene,
/ c\ cel mai fericit am fost, f\r\ s\ [tiu: / c=nd
sf=[iat eram de fiare `n arene / Tu m\ str=n-
geai la pieptu-}i, ca un fiu... // {i ce u[oare-s
lan]urile grele / [i piatra de sub cap mi-e
pern\ moale - / `n locul unde lacrimile mele /
se `nt=lnesc cu r=urile Tale!” 

(Nicolae Dabija a mai mi[cat auditoriul [i
la festivitatea de premiere a Festivalului, un-
de a men]ionat: „Unirea Republicii Moldova
cu Rom=nia depinde de noi, nu de oamenii
politici! Simt c\ sunt un om privilegiat pentru
c\ eu mi-am ales limba `n care s\ scriu, tim-
pul `n care s\ tr\iesc! Am fost martor la pr\-
bu[irea grani]ei de la Prut, care este cea mai
ru[inoas\ grani]\ a lumii, ce desparte rom=-
nii de rom=ni! Am scris c\r]ile pe care am
vrut s\ le citesc. Dac\ vrei `n via]\ s\ fii feri-
cit, s\ fii bun [i harnic. <<Ca s\ meri]i totul
trebuie s\ fii bun [i harnic!>>, `mi spuneau
p\rin]ii mei. Este o re]et\ la `ndem=na fiec\-
ruia!”

Cu „flac\ra patriotismului arz=nd ca o v=l-
v\taie”, Nicolae Dabija a mai declarat: „La
Chi[in\u poe]ii au fost cei care au f\cut re-
na[terea na]ional\! La 7 noiembrie 1989
erau tancurile `n strad\ [i noi (Grigore Vieru,
eu, Leonida Lari [i al]ii), am `nceput s\ spu-
nem poezii, iar tancurile s-au oprit! Noi cu
poezia am `nvins, eram cu versurile lui Adri-
an P\unescu, Anei Blandiana, ale lui Mircea
Dinescu, Ioan Alexandru... P=n\ la 31 august
1989, noi, 150 de scriitori, trebuia ca s\ vor-
bim ruse[te pentru 4 scriitori de limba rus\!
A fost o minune <<Podul de flori!>>... Atunci
c=nd poezia de aici se va uni cu poezia de
dincolo de Prut, atunci se va `nt=mpla un
miracol... Nu este vorba de unirea formal\,
pentru c\ noi ne-am reg\sit `n scris!” 

Eseistul Dan Iacob, autor [i al unei „monu-
mentale” c\r]i despre credin]\ (Iisus Hristos.
Cre[tinismul. Biserica. O antologie de au-
tori, texte [i teme din al II-lea mileniu cre[-
tin), a recitat mai multe versuri scrise de
Costache Ioanid, poet cre[tin din Bucovina,
iar universitarul Constantin Parascan (Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i) a vorbit
despre „fratele nostru, Ion Creang\” adu-
c=nd mai multe „`ntregiri relevante” ale bio-
grafiei acestui clasic al literaturii rom=ne.
„Ion Creang\ a slujit 13 ani `n biseric\ [i es-

te o blasfemie s\ se spun\ c\ acesta <<a tras
cu pu[ca `n ciori!>> Totul a fost o calomnie `n
pres\. Ion Creang\ a suferit pentru fapte o-
mene[ti. A avut o nevast\ frumoas\, pe care
<<a pus ochii>> stare]ul de la M\n\stirea
Socola, ce a activat apoi [i la M\n\stirea
Golia. Acesta l-a adus pe Ion Creang\ la M\-
n\stirea Golia... Au fost lucruri lume[ti;
Creang\ nu mai era `n bun\ `n]elegere cu ne-
vasta [i preo]ii ortodoc[i nu au voie s\ divor-
]eze... La v=rsta de 35 de ani Ion Creang\
s-a mutat la bojdeuca din }ic\u. Ion Slavici a
notat `n scrierile sale: <<El (I. Creang\) nu
s-a lep\dat de apuc\turile luate `n preo]ie>>,
`n timp ce [i Negruzzi men]iona <<r\spop\,
dar `n sufletul s\u ]ine la diaconie!>>”

Constantin Parascan a `ncheiat aceast\ po-
veste chiar cu cuvintele lui Ion Creang\: „S\
nu-[i fac\ nimeni n\luc\ despre morile de
v=nt! Dumnezeu, dac\ nu ne-ar fi g\urit pie-
lea `n dreptul ochilor, nu am fi v\zut relele
din jur!”

La tema colocviului s-au referit [i scriitorul
bistri]ean Olimpiu Nu[felean (ce a eviden]i-
at faptul c\ „prin rug\ciune poate ne `nt=l-
nim dreptul cu sinele adev\rat, poezia  pu-
n=nd `n calea sa un anumit orgoliu”) [i pro-
zatorul [i medicul roma[can Dan-Gabriel
Arv\tescu. El a men]ionat: „Noi ne c\ut\m
r\d\cinile, <<starea adamic\>> din care se
spune c\ am fost alunga]i... ~n via]\ oamenii
se deosebesc prin alegerile f\cute, dar [i prin
puterea de a realiza lucruri deosebite... Pen-
tru a nu mai fi <<reci>>, trebuie s\ `nv\]\m s\
conjug\m verbul a face!”  

Preotul [i poetul Cornel Paiu, Simona
Dumitrache (de dou\ ori laureat\ a Festiva-
lului „Avangarda XXII”), Nina De[liu,
Dumitru Br\neanu [i Tincu]a Horonceanu
Bernevic au continuat „interludiul” poetic, `n
timp ce Daniel Nicolescu a afirmat c\ „prin
tot ceea ce face, omul poart\ `n el nostalgia
<<paradisului>> pierdut”.

La aceast\ `nt=lnire cu poezia au citit din
crea]ia proprie Mioara B\lu]\ (Bac\u), Ana
Sofian (din Br\ila, ce ne-a f\cut [i surpriza
interpret\rii versurilor sale pe ritmuri muzi-
cale), Raluca-Oana Ciceu (din Bistri]a). Re-
citalul liric religios a fost `ncheiat de Cecilia
Moldovan, iar, cu emo]iile poeziei ca sufe-
rin]\ a c\ut\rii de sine, a fost tras\ [i o con-
cluzie: „~nceputul este poezie, via]a este o
poezie... finalitatea e poezie!”

Poezia 
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Scriitorii prezen]i au citit c=te o poe-
zie, `n acea interpretare unic\ a creatoru-
lui [i imediat a debutat dialogul dintre e-
levi [i oaspe]i, care a fost unul relaxat [i a
vizat teme surprinz\toare, l\rgind-o, la pro-
punerea moderatorului, pe cea anun]at\
„Destinul literaturii rom=ne `n epoca
Facebook [i Linkedin”. Elevii au v\zut
`n aceast\ deschidere [i spre alte subiecte,
oportunit\]i de rela]ionare, exprim=ndu-[i
p\rerile liber [i cu o curiozitate `ndr\znea]\.

Centrul de greutate l-a constituit tirul
de `ntreb\ri adresate invita]ilor, mai ales
c\ fiecare `ntrebare interesant\ era r\spl\-
tit\ cu c\r]i cu autograf. S-au pus `n dis-
cu]ie chestiuni de maxim\ actualitate: da-
c\ site-urile enun]ate mai sus promoveaz\
incultura; dac\ literatura pe aceste site-uri
va avea vreun viitor; „de unde v\ inspi-
ra]i?”; `ntreb\ri legate de activitatea artis-
tic\ [i publicistic\ a oaspe]ilor.

La `ntrebarea „Ce este un scriitor?”,
Nicolae Dabija a r\spuns printr-o fabul\
pe care to]i participan]ii la colocviu au `n-
]eles-o [i aplaudat-o: „Fabula cu musca: o
musc\ a c\zut `ntr-o c\limar\ cu cerneal\,
dup\ ce a ie[it cu greu de acolo, [i-a scu-
turat aripioarele pe o coal\ alb\ de h=rtie,
s-a uitat lung [i a exclamat: <<Mare lucru
s\ fii scriitor!>>”.

„Unii dintre noi, cei care citim, suntem
uneori marginaliza]i. Ce ne `ndemna]i s\
facem?” - a `ntrebat o elev\. Victor
Munteanu a fost franc: „Genera]ia mea
nu va fi  niciodat\ `n concordan]\ perfect\
cu genera]ia voastr\. Asta nu `nseamn\ c\
ne excludem reciproc [i c\ nu ar exista `n-
tre noi un liant, un soi de `n]elegere tacit\.
(...) Pe internet poezia nu este `ntotdeau-
na autentic\”. La alt\ `ntrebare venit\ din
sal\, Aurel Pantea a fost direct: „Tehno-
logic, comunicarea `ntre oameni are loc
`n cadrul unei concuren]e `ntre dou\ gala-
xii: Gutenberg [i Bill Gates, chiar a unui
r\zboi `ntre spiritele conservatoare [i cele
moderne. Po]i citi o carte pe Facebook,

dar trebuie s\ ai spirit selectiv pentru a
elimina agresivitatea [i alte tare, `n con-
cluzie, trebuie s\ ai educa]ie [i atunci po]i
citi [i pe internet [i c\r]i tip\rite. P\rerea
mea este c\ Bill Gates va c=[tiga. Peste
100 de ani - cine va avea o bibliotec\ va
fi un om bogat!”

Dup\ o `nt=lnire cu elevii la biblioteca
institu]iei pe tema anun]at\ a colocviului,
am spicuit [i prezentat c=teva r\spunsuri,
unele g=ndite, mature, iar altele de `nca-
drat la A[a nu! Iat\ c=teva:

Chifani Elena-Diana: „Acum multe
c\r]i se pot g\si online sau rezumate, iar
tinerii sunt mai tenta]i s\ citeasc\ rezuma-
tul dec=t cartea (…). Internetul este so-
lu]ia pentru noi deoarece, `n ziua de azi,
g\sim tot ce ne intereseaz\ pe internet,
fiind o alternativ\ mai scurt\”.

Sm\u Valentin: „Ceea ce nu `n]eleg
tinerii e c\ de multe ori informa]ia nu este
totdeauna bun\ pe internet, deoarece pos-
t\rile sunt f\cute de persoane nu tocmai
avizate sau chiar de anonimi, ceea ce nu
ne ofer\ o siguran]\ a informa]iilor, pe
c=nd c\r]ile vor avea mereu o informa]ie
bogat\, girat\ de semn\tura autorului care
`[i asum\ responsabilitatea pentru ceea ce
a scris”.

Rostior M\d\lina: „Societatea din zi-
ua de azi `mpinge tinerii `ntr-o direc]ie
gre[it\, spre o lume `nchipuit\ `n care, da-
c\ nu postezi ceva pe internet, `nseamn\
c\ nu exi[ti, `n care num\rul de like-uri
este mai important dec=t num\rul c\r]ilor
citite… {i, totu[i, de[i lumea este a[a, unii
dintre noi nu pierdem nicio ocazie s\ ne
oprim asupra unei c\r]i bune, un prieten
cu file sub]iri… (…). Consider c\ desti-
nul literaturii rom=ne a fost [i va fi mereu
neschimbat, indiferent de epoc\, acela de
a `ndruma tinerii, de a `nfrumuse]a via]a
viitoarelor genera]ii, transmi]=nd idei [i
g=nduri ce vor r\m=ne ve[nic `n amintirea
unor lumi uitate”.

Borcea Alina are un punct de vedere
corect: „Cultura pe care ne-o form\m cu

ajutorul lecturii [i corectitudinea limbaju-
lui este mult mai complex\ [i bogat\ de-
c=t cea pe care o dob=ndim acces=nd site-
urile `n discu]ie, care pot genera de multe
ori erori ale limbajului”. 

Dumitriu Georgiana: „Epoca Face-
book [i Linkelin este foarte cunoscut\ `n
r=ndul popula]iei. Datele [i informa]iile
de pe acestea circul\ foarte repede [i se
fac cunoscute `n doar c=teva momente.
De exemplu, dac\ o anumit\ persoan\
apreciaz\ un comentariu despre o carte, o
poate `mp\rt\[i pe Facebook cu prietenii.
Adolescen]ii nu mai sunt atra[i de lectura
c\r]ilor, ci de cea de pe calculator, laptop
sau tablet\, deoarece exist\ mai multe
variante ale unei povestiri, mai multe
rezumate [i numeroase comentarii despre
acestea. (…). Pe de alt\ parte, clasica lec-
tur\, recunosc, poate fi mai avantajoas\
fiindc\ te po]i concentra mai bine pe ac-
]iune, pe subiect, po]i urm\ri r=nd pe r=nd
orice detaliu [i este cea mai sigur\ surs\
de informa]ii”.

~n `ncheiere, scriitorul Marian Dr\ghici
a oferit revista „Via]a Rom=neasc\” unei
eleve pentru a trimite un fragment din ce-
ea ce a scris deja, [i c=teva sfaturi despre
etapele prin care un t=n\r debutant poate
ajunge, de la prima povestire publicat\ `n
mediul virtual la primul roman tip\rit pe
h=rtie. Scriitorul Ioan Es Pop a recoman-
dat tuturor s\ acceseze site-ul www.liter-
aturadeazi.ro, coordonat de Daniel
Cristea Enache, site care pune lucrurile `n
ierarhie [i unde se g\sesc valori certe [i
puncte de vedere valabile pentru prob-
leme la care publicul caut\ r\spunsuri. 

Amfitrionul `nt=lnirii, C\lin-Leon
Boamb\, directorul colegiului, a mul]u-
mit oaspe]ilor pentru prezen]\ [i pentru
„activitatea care s-a `n\l]at la standarde
valorice maxime printr-o comunicare
autentic\ a spiritului poetic, iar elevii au
putut aprecia frumuse]ea l\untric\ a
crea]iei [i creatorilor”.

Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie „Avangarda
XXII”, edi]ia a XIV-a, Bac\u, 2 - 3 octombrie 2015, a debu-
tat cu un colocviu: „Destinul literaturii rom=ne `n epoca
Facebook [i Linkedin”, itinerat prin colegiile b\c\uane.

Colegiul Na]ional „Vasile Alecsandri” s-a bucurat de
prezen]a unor scriitori cunoscu]i: Marian Dr\ghici, redac-
tor-[ef adj. al revistei „Via]a Rom=neasc\” (Bucure[ti),
Nicolae Dabija, academician, redactor-[ef al revistei „Lite-

ratura [i arta” (Chi[in\u), Aurel Pantea, pre[edinte al Uni-
unii Scriitorilor - Filiala Alba Iulia, director al Centrului
Cultural din aceea[i localitate [i redactor-[ef al revistei
„Discobolul”, Ioan Es. Pop, consilier editorial al Editurii
„Paralela 45” din Pite[ti, Daniel D\ian, poet din Alba Iulia
[i Victor Munteanu, pre[edintele Funda]iei Culturale
„Georgeta [i Mircea Cancicov” - organizatorul festivalului
[i director al Revistei „Via]a b\c\uan\” - ca moderator.

Colegiul Na]ional „Vasile Alecsandri”
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Aurel Pantea: „Cine va avea o
bibliotec\ va fi un om bogat”
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Colegiul Na]ional „Vasile
Alecsandri” s-a bucurat de prezen]a
unor scriitori de mare valoare prin in-
termediul activit\]ii inaugurale a
Festivalului-Concurs Na]ional de
Crea]ie Literar\ „Avangarda XXII”.
Afla]i `n interac]iune cu elevii cole-
giului nostru, pe tema „Destinul lite-
raturii rom=ne `n epoca Facebook [i
Linkedin”, echipa de scriitori a r\s-
puns `ntreb\rilor elevilor no[tri, `ntre-
b\ri complexe [i iscoditoare care au
antrenat `ntreg amfiteatrul pe durata a
dou\ ore. Scopul a fost atins: s-a intrat

`ntr-o „atmosfer\ a abstractului [i a
metaforei”, timpul s-a oprit `n loc prin-
tr-o dedublarea a sa, l\s=nd loc timpu-
lui psihologic valorizator. 

Comunicarea a fost una vie, bariera
genera]iilor a disp\rut, iar seva inspi-
ra]iei ne-a umplut pe to]i cei prezen]i.
Fiecare a devenit `ntru Fiin]\ [i Poezie
mai bogat, iar memoria ne va p\stra
prezentul momentului printr-o para-
bol\ augustinian\. 

De fapt, `ntregul Festival, care l-a a-
vut inim\ [i creier pe Victor Munteanu,
a fost o splendoare a spiritualit\]ii.

Emo]ia temei de a doua zi ne-a putut
aduce `n pragul revela]iei. Dac\ poe-
zia porne[te de la c\utarea de sine, iar
finalitatea ei este reg\sirea de sine, `n-
ceputul este poezie, iar Finalul este
poezie. Ca un arc peste timp, ca o spi-
ral\ elevatoare, r\spunsul filosofului
ar putea fi: Via]a este poezie!

Apropierea de esen]a crea]iei ne `n-
deamn\ s\ mul]umim pentru existen]a
acestor momente prin care se `mple-
tesc i]ele culturale spre un tot care, de
fapt, reprezint\ `n\l]\toarea crea]ie ro-
m=neasc\.

~nt=lnirea scriitorilor cu
elvii [i cadrele didactice de la
C. N. „Vasile Aleecsandri” a
debutat cu prezentarea fiec\-
rui invitat, urmat\ de recitarea
unei crea]ii proprii din partea
acestora, cei prezen]i mani-
fest=ndu-[i aprecierile cu ro-
pote de aplauze. Atmosfera a
fost una degajat\, neconfor-
mist\, f\r\ discursuri scrise
sau replici `nv\]ate, ceea ce
i-a f\cut pe liceeni s\ se simt\
`ntr-un cadru prietenesc `n ca-
re p\rerea lor era cu-adev\rat
luat\ `n seam\. Tineri ce au
avut ocazia de a sta `n fa]a
unor scriitori de seam\, iar `n-
treb\rile lor au curs una dup\
alta. P\rerile au fost `mp\r]ite,
iar bibliotecara Colegiului a
prezentat mai multe dintre a-
cestea, printre care se afirma
sau infirma necesitatea c\r]i-
lor `n secolul XXI. „Face-
book-ul nu ne pune imagina-
]ia la contribu]ie. Oricine are
internet se consider\ scriitor,
iar site-urile de acest gen
sunt pline de oameni care nu
[tiu s\ scrie corect.”, a spus o
elev\. Un elev a fost de p\rere

c\ nu `n]elege scopul c\r]ilor
atata timp c=t exist\ Google,
acolo unde po]i g\si tot ceea
ce ai nevoie. 

~ns\ „ghea]a” de `nceput a
`ntreb\rilor a fost spart\ de
B`rgu Maria din clasa a X-a
E. Aceasta a fost urmat\ de
V\d\voiu Carina (IX B),
care a concluzionat r\spunsul
scriitorilor la `ntrebarea
Mariei, spun=nd c\ ea prefer\
c\r]ile: „Prefer s\ simt car-
tea, s\ o r\sfoiesc, s\ o respir,
s\ o tr\iesc...”. Pe l=ng\ con-
cluzia adus\, a cerut un sfat
invita]ilor, inform=ndu-i c\ ea
se afl\ `ntr-un proces de pu-
blicare a unei c\r]i de debut
de tip SF. „Care este cel mai
greu lucru la publicare?”, a
`ntrebat. Fiecare scriitor a a-
vut o p\rere, dar, `ntr-un final,
cu to]ii au c\zut de acord asu-
pra faptului c\ editarea tre-
buie s\ fie autorizat\ de o per-
soan\ competent\ `n materie
de crea]ie literar\.

Dintre elevii care au adresat
`ntreb\ri invita]ilor - Cojocaru
Alexandra, Antip Alexandra,
Hanganu Diana, But\ Bian-

ca, Ciuberea Andra [.a., s-a
remarcat Harja Teona, care
`[i dore[te s\ devin\ actri]\ [i
care a fost pus\ `ntr-o dilem\
de c\tre un regizor ce i-a spus:
„Dac\ vrei s\ fii artist, preg\-
te[te-te s\ mori de foame.”
„Dumneavoastr\ tr\i]i numai
din scris?”, a `ntrebat ea. In-
vita]ilor li s-a p\rut exagerat\
afirma]ia regizorului [i au fost
de p\rere c\ sunt rare cazurile
`n care te po]i `mbog\]i din
scris, dar meseria de scriitor
este una care se refer\ la bo-
g\]ia spiritual\ [i nu la cea
material\, care este inferioar\
[i se ob]ine mult mai u[or... 

Ultima `ntrebare a f\cut re-

ferire la existen]a c\r]ii `n se-
colele ce urmeaz\, la care
unul dintre invita]i a concis:
„Nu va muri cartea, dar va fi
mai rar\. Mai scump\ ca
obiect.”

Evenimentul a fost unul
inedit, care a oferit r\spun-
suri, dar a l\sat `n urm\ o
gr\mad\ de `ntreb\ri legate de
vremea `n care tr\im [i de
drumul pe care ar trebui s\-l
urm\m...

Colegiul Na]ional „Vasile Alecsandri”
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O atmosfer\ a abstractului
[i a metaforei

„Nu va muri cartea, dar va fi mai rar\. 
Mai scump\ ca obiect.”
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Ca [i `n anii preceden]i, prima parte a
edi]iei a XIV-a Festivalului-Concurs
Na]ional de Crea]ie Literar\ a fost dedi-
cat\ `nt=lnirii elevilor [i a cadrelor didac-
tice cu scriitorii sosi]i `n urbea bacovian\
cu acest prilej. P\stori]i de profesoara lor
de limba rom=n\, Claudia Benchea, lice-
enii, afla]i `ntr-un num\r apreciabil `n
amfiteatrul [colii, i-au primit pe ace[tia
cu aplauze [i cu `ndrept\]it\ curiozitate de
a-i cunoa[te pe cei cinci oaspe]i poposi]i
la „Anghel Saligny”: Andrei Moro[anu,
redactor al revistei „Literatura [i Arta”,
din Chi[in\u, Simona-Grazia Dima,
redactor la Revista Academiei Rom=ne,
Martin Culcea - membru al Uniunii
Scriitorilor - Filiala Ploie[ti, Nina De[liu -
director executiv al revistei „Pro Saecu-
lum” din Foc[ani, Maria Ni]u, laureat\ a
Festivalului, Timi[oara, [i subsemnatul,
`n calitate de moderator.

Pentru a le trezi interesul, le-am expli-
cat c\, de aceast\ dat\, vor participa la o
lec]ie de literatura rom=n\ mai altfel de-
c=t cea desf\[urat\ la clas\ dup\ canoa-
nele didactice ale pred\rii obiectului, pe o
tem\ neaflat\ `n programa [colar\, dar in-
tens vizitat\ de tinerii de ast\zi, [i anume:
„Destinul literaturii rom=ne `n epoca
Facebook [i Linkedin”.

Dup\ ce m-am prezentat, i-am rugat pe
cei cinci invita]i s\-mi urmeze exemplul. 

Andrei Moro[anu: Sunt redactor la
s\pt\m=nalul „Literatura [i arta”. Tr\itor
de o via]\ la Chi[in\u, am purtat perma-
nent `n suflet dorul pentru Rom=nia [i
pentru limba str\mo[easc\ pe care ru[ii
ne-au suprimat-o. Prin 1968, eram militar
[i, cu ajutorul unei doctori]e din
Rom=nia, m-am abonat la cotidianul
„Rom=nia liber\. Unul dintre comandan-
]ii ru[i, v\z=nd c\ citesc acest ziar, m-a
`ntrebat: Ce mai scriu imperiali[tii ro-
m=ni? Secondat de Alexandru Mih\il\,
redactor la ziarul „Curentul din
Bucure[ti”, am fost corespondent de r\z-
boi `n timpul conflictului de pe Nistru.

Sunt implicat, `mpreun\ cu al]i basara-
beni unioni[ti, `n organizarea [i desf\[u-
rarea unor manifesta]ii de amploare pen-
tru revenirea Basarabiei la patria mam\.

Simona-Grazia Dima: Sunt membr\ a
Uniunii Scriitorilor, Filiala Timi[oara,
care, `n 1998, mi-a decernat premiul pen-
tru cartea de poeme Confesor de tigri.
Am publicat 11 volume de poezie [i dou\
antologii. Pentru mine scrisul a devenit o
profesiune de credin]\, oxigenul prin care
fiin]a mea respir\ zi de zi. Cuv=ntul con-

tribuie decisiv la transformarea lumii [i
poate crea un climat sufletesc, pentru ca
via]a s\ fie frumoas\. Cuv=ntul este o for-
m\ a rezisten]ei noastre prin cultur\, el
av=nd puterea de a transforma lumea `n
care tr\im. E o necesitate interioar\ de a
m\ exprima prin mai multe modalit\]i li-
terare: poezie, eseu critic\ literar\, tradu-
cere. Dar poezia poate fi mai important\
dec=t via]a material\, ea purific\ sufletul
lumii, purific\ via]a de noxele existen]ei.

Martin Culcea: Am emo]ii. Tinere]ea
teribil\ din jur nu poate dec=t s\ m\ fac\
invidios [i s\ meditez la condi]ia trec\toa-
re a omului aici, pe p\m=nt. Dragi tineri,
bucura]i-v\ de via]\, bucura]i-v\ de toate!
Este cea mai frumoas\ parte a existen]ei
trec\toare. Tr\im o vreme `n care nu d\
bine s\ spui c\ e[ti poet, pentru c\ toate
p\catele lumii se abat asupra lui. De ace-
ea prefer s\ fiu Poet sub acoperire, titlul
recentului meu volum de versuri. Scriu
dintr-o acut\ nevoie sufleteasc\, pentru c\
n-am `ncotro. 

Maria Ni]u: Pentru c\ am predat timp
de 10 ani limba rom=n\ [i francez\, `mi
era dor de o `nt=lnire cu elevii. Ca elev\,
m-am `ndr\gostit profund de profesoara
de rom=n\. Am debutat, elev\ fiind, `n re-
vista liceului, „Cenaclu”. Am publicat [a-
se volume de cronici literare de `nt=mpi-
nare [i alte c\r]i aflate la grani]a prozei cu
poezia. Scriitura mea `mbin\ ironia cu au-
toironia [i ludicul, anuleaz\ grani]ele din-
tre genuri [i specii literare, l\s=nd citito-
rului impresia unei proze insolite f\r\ ac-
]iune [i personaje. 

Nina De[liu: Revista „Pro Saeculum”,
al c\rei director executiv sunt, a trecut de
num\rul 100 `n 2015. Are un colegiu di-
rector format din nume prestigioase ale
literaturii [i culturii rom=ne: Ioan Adam,
Radu C=rneci, Nicolae Gheran, Irina
Petra[, D. R. Popescu, Liviu Ioan Stoi-
ciu, Magda Ursache. 

Pe 4 iulie a.c., `n cadrul Zilelor munici-
piului Foc[ani, revista a organizat o `n-
t=lnire cu prietenii publica]iei, pentru a-l
s\rb\tori pe acad. D. R. Popescu la `mpli-
nirea v=rstei de 80 de ani, prilej cu care
[i-a lansat volumul Corul morilor de v=nt,
realizat cu editorialele publicate de-a lun-
gul timpului `n „Pro Saeculum”. Revista
are colaboratori prestigio[i at=t din ]ar\,
c=t [i din str\in\tate.

Secven]a urm\toare a `nt=lnirii cu poe-
zia a stat sub semnul `ntreb\rilor adresate
de liceeni scriitorilor.

Cerbu Nicoleta, clasa a XI a E: Pasi-
unea pentru scris devine un viciu? Dac\
s-ar pune problema, a]i putea renun]a?

Martin Culcea: Scrisul este felul meu
de a exista. Cum pot renun]a la mine `n-
sumi?

Simona-Grazia Dima: To]i avem o me-

serie, nu tr\im din scris. Po]i fi pl\tit oca-
zional. Scrisul este un risc asumat. Re-
nun]i la foarte multe lucruri, dar nu cu
triste]e `n suflet. Consider\m c\ lumea
poeziei este una real\. Sim]im nevoia de
a tr\i [i `ntr-o alt\ lume dec=t cea real\.

Maria Ni]u: Pentru noi, scrisul devine o
nevoie sufleteac\.

D\nil\ Denis, XI E: ~n literatura de
fic]iune v\ inspira]i din tr\irile proprii
sau/[i din tr\irile altora?

Simona-Grazia Dima: Depinde de ge-
nul literar `n care te manife[ti. Inspira]ia
din tr\irile altora apar]ine, `n special, pro-
zei epice.

Lucaci Georgiana, XI E: O `ntrebare
adresat\ d-lui Moro[anu. Care este mo-
dul/timpul `n care scrie]i proz\?

Andrei Moro[anu: C=nd `mi vine muza.
De regul\ scriu povestiri pe teme cre[tine
pentru copii, pe care le public `n revista
„Scara spre cer”. ~n cur=nd `mi va ap\rea
cartea Gorunii Domnului.

Sofrone Andrei, XI E: C=nd scrie]i o
carte, sunte]i sigur de impactul pe care o
s\-l aib\?

Simona-Grazia Dima: Literatura nu es-
te o chestiune la care s\ se priceap\ fieca-
re, a[a, dup\ ureche. Pl\cerea de a citi
presupune, `n general, un cititor avizat.
Literatura formeaz\ un covor uria[ unitar;
prezentul modific\ trecutul, trecutul mo-
dific\ prezentul. Literatura sesizeaz\ fru-
mosul nu prin `nfrumuse]area realit\]ii, ci
chiar [i valorific=nd ceea ce se consider\
a fi ur=t. Pentru un scriitor adev\rul nu
este eu [i altul, ci este al nostru. Univer-
sul este receptat ca pe propria mo[tenire
[i credin]\.

Maria Ni]u: Orice carte are o melodie
interioar\.

Lucaci Georgiana. Care este destinul
literaturii `n epoca Facebook [i Lin-
kedin?

Maria Ni]u. Foarte mul]i au cont pe
Facebook, unde fiecare intervine dup\
bunul plac. E un fel de autoreglaj. Aici se
promoveaz\ o literatur\ slab\. Valoarea
nu trebuie contabilizat\ `n func]ie de nu-
m\rul like-urilor. Literatura `n sens este-
tic este altceva. E nevoie de cultur\, iar
sim]ul estetic se cultiv\. Literatura are un
s=mbure de eternitate. Exist\ bloguri de
valoare, dar [i multe altele ale unor dile-
tan]i, f\r\ valoare estetic\. Textele aces-
tea nu au corporalitate, ele vin [i trec. O
carte este [i un proiect pentru lumea cul-
turii. Ca nou mijloc de comunicare, Face-
book-ul nu anihileaz\ cultura.

Mul]umim doamnelor profesoare,
Elena Popa (director general) [i Elena
Frunz\ (director adjunct), care ne-au pri-
mit `n liceu cu mult\ c\ldur\ [i amabilita-
te, semn c\ [i-au asumat adev\rul c\ [coa-
la este `n primul r=nd o institu]ie de cul-
tur\.

~nt=lnire cu st\p=nitorii cuv=ntului

Grupul {colar [i Tehnic „Anghel Saligny”
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„Scriitorii sunt necesari”

Colegiul „Mihai Eminescu”

~n ziua de vineri, 2 octombrie a.c., `n
amfiteatrul Colegiului Tehnic de Comuni-
ca]ii „Nicolae Vasilescu Karpen”, Catedra
de Limba [i literatura rom=n\ a organizat o
`nt=lnire a elevilor [i cadrelor didactice cu
urm\torii distin[i oameni de cultur\: poeta
Simona Dumitrache, criticul [i istoricul li-
terar Ioan Holban, directorul Teatrului
Na]ional „Luceaf\rul” din Ia[i, poetul [i cri-
ticul literar Paul Aretzu. Discu]ia a fost mo-
derat\ de c\tre Calistrat Costin, pre[edin-
tele Filialei Bac\u a Uniunii Scriitorilor. Te-
ma aleas\ pentru colocviu a fost „Destinul
literaturii rom=ne `n epoca Facebook [i
LinkedIn”. 

Stimula]i de `ntreb\rile elevilor prezen]i
`n sal\, distin[ii invita]i s-au lansat `n diver-
se considera]ii [i opinii mai mult sau mai
pu]in subiective despre rolul [i destinul cul-
turii [i al scriitorului `ntr-o lume contempo-
ran\ din ce `n ce mai lipsit\ de valori [i repe-
re de substan]\. S-au remarcat prin curajul [i
priceperea de a pune `ntreb\ri mai ales elevi
ai claselor a IX-a G [i a X-a J. Ei i-au provo-
cat pe oaspe]i s\-[i deschid\ inima, dest\i-
nuind c=te ceva din preaplinul interior, `ntru 

formarea discipolilor de azi care vor deveni,
poate, oamenii de cultur\ de m=ine. 

~ntreb\ri legate de importan]a literaturii `n
ziua de ast\zi, de rolul c\r]ii favorite `n for-
marea scriitorilor prezen]i, de capacitatea
genera]iei actuale de intelectuali de a salva
Rom=nia, de avantajele [i dezavantajele fo-
losirii re]elelor de socializare (Facebook [i
Linkedin) [i-au aflat r\spunsuri de substan-
]\ pe buzele distin[ilor oaspe]i, care au lan-
sat un mesaj optimist de speran]\ [i de `n-
credere `n soarta culturii `n secolul XXI. Ti-
nerii au primit `ndemnul de a citi, de a se-
lecta c\r]ile preferate, de a `nv\]a din gre[e-
lile istoriei, de a c\uta modele `n art\ [i lite-
ratur\ care s\ le influen]eze via]a `ntr-un
mod decisiv. 

Concluzia dezbaterii a fost necesitatea
apelului la valorile durabile, care nu se ero-
deaz\ `n timp, cu scopul de a forma caracte-
re de valoare, care s\ asigure perenitatea
acestei ]\ri. Tinerii au mul]umit c\lduros
pentru sfaturile primite [i experien]ele de
via]\ [i crea]ie cu care au intrat `n contact,
exprim=ndu-[i dorin]a ca aceste `nt=lniri
rodnice s\ aib\ loc c=t mai des. 

Dialog `ntre scriitori [i elevi la
C.T. C. „N.V. Karpen”

Itinerariile „Avangardei” prin liceele
b\c\uane au inclus [i Colegiul „Mihai Emi-
nescu”, o unitate [colar\ `n care literatura
este la ea acas\, profesori [i elevi deopotri-
v\ num\r=ndu-se, de-a lungul timpului,
printre autorii de carte. 

~nso]i]i de profesoara Constantina Hulea,
directoarea institu]iei, [i de redactorii Tele-
viziunii Literare, grupul de scriitori coor-
donat de poetul Dumitru Br\neanu a avut
un dialog incitant cu elevii prezen]i `n am-
fiteatrul colegiului, interesa]i de „Destinul
literaturii rom=ne `n epoca Facebook [i
Linkedin”, dar [i de rela]ia scriitor-cititor,
tot mai degradat\ `n ultimele decenii, c=nd
criza lecturii [i, implicit, a c\r]ii s-a acuti-
zat, `n detrimentul ambelor tabere.

~nc=ntat c\ `n mediul online prime[ti
imediat r\spunsul, scriitorul [i publicistul
Gheorghe Neagu a dat exemplul publica-
]iei pe care o editeaz\, Oglinda literar\,
accesibil\ at=t `n varianta print, c=t [i `n cea
virtual\, dar convingerea sa ferm\ e c\,
orice am face, calculatorul `]i d\ doar ima-

gini, nu te oblig\ [i la imagina]ie, indispen-
sabil\ `n orice act de crea]ie.

„Cet\]ean universal, izolat la Roman”,
dup\ cum s-a autocaracterizat, poetul Cor-
nel Paiu, preot `n via]a de toate zilele, a in-
vocat pronia divin\ `n procesul de crea]ie,
f\r\ de care nici Eminescu, nici Arghezi,
nici Goga sau Co[buc nu ar fi ceea ce sunt
ast\zi. Felicit=nd organizatorii Festivalu-
lui-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\
„Avangarda XXII”, i-a `ndemnat pe tine-
rii din sal\ s\ aib\ curajul de a scrie, invi-
t=ndu-i s\ publice `n revista Clepsidra,
editat\ de funda]ia omonim\, pe care le co-
ordoneaz\.

Conjude]eanul s\u, scriitorul Dan Iacob,
a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ pe Facebook ai
sentimentul c\ e[ti „buricul p\m=ntului”,
`ns\ nu tot ce este postat pe aceast\ re]ea e
demn de re]inut, chiar dac\ textele sunt `n-
so]ite de o avalan[\ de chipuri serafice.

Fost p=n\ de cur=nd profesor al colegiu-
lui, esteticianul Ioan Neac[u a r\mas cre-
dincios c\r]ii, cu care po]i avea un dialog,
`n timp ce cu monitorul calculatorului, nu.
Acesta, dup\ opinia lui, `]i d\ doar impre-
sia de comunicare, `n timp ce paginile unei
c\r]i te pun `n rela]ie direct\ cu scriitorul.
Marc=nd centenarul revistei Orizonturi
noi, a prezentat apoi edi]ia anastatic\ a se-
riei [colare, `n paginile c\reia a debutat
Vasile Baghiu, binecunoscutul scriitor de

azi.
Amintindu-ne c\ „venim dintr-o eterni-

tate, f\r\ s\ [tim ce a fost, [i ne `ntoarcem
`n alt\ eternitate”, criticul [i prozatorul
Constantin Parascan a insistat pe necesi-
tatea cunoa[terii trecutului [i a drumului
spre care ne `ndrept\m, amintind de Emi-
nescu, Sadoveanu, Creang\, de preocup\-
rile sale muzeistice [i de iminenta deschi-
dere a Muzeului R\ze[ilor G\zari din co-
muna M\gine[ti, de care s-a ocupat.

Dup\ ce subsemnatul am prezentat, pe
scurt, obiectivele noii Televiziuni Literare,
iar poetul Dumitru Br\neanu a semnalat un
nou desant literar `n cadrul Toamnei
Bacoviene, omul de radio [i televiziune
Eugen Ungureanu a fost singurul care a
vorbit aplicat despre Facebook [i Linkedin,
prezent=nd avantajele, dar mai ales perico-
lele ce ne p=ndesc atunci c=nd nu cunoa[-
tem regulile ce guverneaz\ aceste re]ele.

De[i firave, vocile din sal\ nu au lipsit,
Bianca, de pild\, sus]in=nd c\ „scriitorii
sunt necesari”, Vlad c\ „scriitorii contem-
porani trebuie mai bine cunoscu]i”, `n
timp ce, mai curajos, Mihai Rusu a citit un
poem propriu direct de pe ecranul telefo-
nului mobil.

O `nt=lnire benefic\, ce va r\m=ne mult\
vreme `n inimile celor prezen]i.
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Itinerariile „Avangardei” din cadrul
Festivalului-Concurs Na]ional de Crea]ie
Literar\ cu acela[i nume, care a transformat
Bac\ul `ntr-o veritabil\ Capital\ a poeziei
rom=ne[ti, au sosit [i la Colegiul Na]ional
„Ferdinand I”, cea mai veche [i mai impor-
tant\ institu]ie de `nv\]\m=nt secundar din
jude]. Astfel, vineri 2 octombrie a.c., grupul
de scriitori a ajuns cu Destinul literaturii
rom=ne `n epoca Facebook [i Linkedin (te-
ma colocviului simultan desf\[urat în cole-
giile b\c\uane) la prestigioasa institu]ie, un-
de oaspe]ii au fost `nso]i]i de directorul N.
Harasenciuc, profesorul Gruie Piticar [i
de doamna bibliotecar\, care a organizat o
expozi]ie de volume ale invita]ilor [i cu e-
xemplare din revistele editate de ace[tia.
Moderator al `nt=lnirii a fost subsemnatul,
care am prezentat, succint, personalitatea [i

crea]ia fiec\ruia dintre cei patru oaspe]i,
sosi]i din toate col]urile ]\rii: George Vul-
turescu - director al Direc]iei Jude]ene pen-
tru Cultur\ Satu Mare [i al Revistei „Poe-
sis”, Olimpiu Nu[felean - director al Re-
vistei „Mi[carea literar\”, Bistri]a, Lucian
Strochi - director al revistei „Asachi”, P.
Neam] [i Dan Bogdan Hanu - prof. la Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” Ia[i.  

Fiecare invitat [i-a prezentat apoi realiz\-
rile scriitorice[ti, ilustr=ndu-[i afirma]iile cu
lecturi selective din propriile crea]ii. ~n a-
cest fel, manifestarea, `n ansamblul ei, s-a
transformat `ntr-o admirabil\ lec]ie de lite-
ratur\ „pe viu”, atractiv\, interesant\ [i inci-
tant\ deopotriv\ pentru ambele p\r]i - elevi
[i autori.

Nu putem `ncheia f\r\ a exprima sincere
felicit\ri organizatorilor, dar [i participan]i-
lor, pentru reu[ita acestei ac]iuni, precum [i
pentru ideea mediatiz\rii ei la nivel local [i
na]ional, `ntre reporteri afl=ndu-se [i Nelu
Bro[teanu, gazetar de talent, cu vechi state
de serviciu `n domeniu. 

L
iv

iu
 C

h
is

co
p O lec]ie de literatur\ la

C.N. „Ferdinand I”

M
ih

a
i 

A
rd

ei



Via]a b\c\uan\ l Nr. 475 / octombrie 2015 Pag. 8

Juriul Festivalului „Avangarda XXII” - 2015. Premiile

Ioan Holban - pre[edinte Paul AretzuIoan Es. Pop Victor MunteanuGheorghe Neagu

Marian Dr\ghici

Aurel Pantea

George Vulturescu

Nicolae Dabija

Maria Ni]u

Simona-Grazia Dima Nina De[liu

{tefania-Carmen Luca

Olimpiu Nu[felean Raluca-Oana Ciceu

Ana Sofian

M. B. Ionescu-Lupeanu

Gabriela Lasl\u

Claudiu-Nicolae {imona]i Liviu Dorob\]

Pentru tinerii care nu au 
debutat editorial `n anul 2014 [i 
nu au dep\[it v=rsta de 47 de ani:

Poezie
Premiul I: nu s-a acordat
Premiul II [i Premiul Revistei 
„Via]a Rom=neasc\”: 
{tefania-Carmen Luca, 
inginer, Bac\u
Premiul II [i Premiul Revistei 
„Poesis”: Ana Sofian, profesor,
Br\ila                                    
Premiul III [i Premiul Revistei 
„Oglinda literar\”: Violeta 
Preda, lector univ., Bac\u, 
Liviu Dorob\], profesor, 
Bac\u                

Proz\
Premiul I: nu s-a acordat
Premiul II [i Premiul Revistei
„Oglinda literar\”: M. B. 
Ionescu-Lupeanu, avocat, 
Bucure[ti 

Premiul II [i Premiul Revistei 
„Discobolul”: Gabriela Lasl\u,
profesor, Bac\u                           

Premiul III [i Premiul Revistei

„Pro Saeculum”: Claudiu-
Nicolae {imona]i, func]ionar, 
Geoagiu - Hunedoara.

Critic\ literar\/eseu
Premiile I, II [i III: Nu s-au 
acordat.

Pentru tinerii care au debutat 
editorial `n anul 2014 [i nu au 
dep\[it v=rsta de 47 de ani:

Poezie
Premiul Revistei „Mi[carea 
literar\”: Raluca Oana-Ciceu.
Sfaturi pentru tinerii 
muribunzi, Ed. „Grinta”, 
Cluj-Napoca, 2014. 

Proz\: Nu s-a acordat.

Pentru scriitori profesioni[ti

Premiul de Excelen]\ pentru 
calitatea presta]iei culturale la 
Revista „Via]a Rom=neasc\” `n 
anul 2014: Marian Dr\ghici. 

Premiul de Excelen]\ pentru
cartea de poezie a anului 2014: 
Aurel Pantea. O `nserare 

nep\m=ntean\, Ed. „Arhipeleag 
XXI”, Tg. Mure[, 2014, 
George Vulturescu. Negur\ [i
caligrafie, Ed. „Eikon”, Cluj, 
2014.

Premiul de Excelen]\ pentru 
cartea de proz\ a anului 2014: 
Nicolae Dabija. Nu v\ 
`ndr\gosti]i prim\vara, Ed. 
pentru Literatur\ [i Art\, 
Chi[in\u, 2014, 
Maria Ni]u. Reciclare la cubul
Rubik: prozoeseme [i alte 
farafast=curi, Ed. „Eubeea”, 
Timi[oara, 2014.

Premiul de Excelen]\ pentru 
cartea de eseu a anului 2014: 
Simona-Grazia Dima. Micelii 
Solare, Ed. „Tracus Arte”,
Bucure[ti, 2014, 
Olimpiu Nu[felean. S\ furi 
raiul cu ajutorul cuv=ntului, 
Ed. „Charmides”, Bistri]a, 2014

Premiul de Excelen]\ pentru
revista de literatur\, art\ [i 
cultur\ a anului 2014: 
„Pro Saeculum” - Foc[ani, 
director executiv: Nina De[liu.

S=mb\t\, 3 octombrie a.c., la Sala „Ateneu” a
Filarmonicii „Mihail Jora” din Bac\u a avut loc fes-
tivitatea de decernare a premiilor celei de-a XIV - a
edi]ii a Festivalului-Concurs Na]ional de Crea]ie

Literar\ "Avangarda XXII". 
Juriul, alc\tuit din scriitorii Ioan Holban -

pre[edinte, Ioan Es. Pop, Paul Aretzu, Gheorghe-
Andrei Neagu [i Victor Munteanu - membri, a
acordat urm\toarele premii:
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Premiile Anuale ale Funda]iai Cancicov
[i Asocia]iei Culturale „Familia Lecca”

Pentru cartea de proz\ a anului 
2014: 
Dan-Gabriel Arv\tescu. Eu, 
Chirurgul... monologuri 
dialogate, 
Ed. „Papirus Media”, Roman,
2014

Adrian Lungu. Eroarea,
Ed. „Rovimed Publishers”, Bac\u, 
2014;

Pentru cartea de critic\ literar\ a 
anului 2014: 
Liviu Chiscop. Destine literare.
Portrete [i medalioane,
Ed. „Rovimed Publichers”, 
Bac\u, 2014;

Pentru cartea de `nv\]\m=nt a 
anului 2014: 
Gabriel Stan (coordonator). 
Strategii de consiliere 
educa]ional\ pentru  p\rin]i,
Ed. Casei Coprului Didactic,  
Bac\u, 2014

Pentru promovarea folclorului 
rom=nesc: 
Nicolae Popa, dirijor al 
Ansamblului Folcloric 
„Privighetorile Zeletinului”
Mitic\ Pricopie, instructor al 
Ansamblului Folcloric 
„Ciucurelul” al C. N. „Vasile 
Alecsandri”Bac\u
Pentru cartea de memorii a anului 
2014:
Eduard {traub. Puterea de a 
d\rui, [ansa de a te `mplini,
Ed. „Egal”, Bac\u, 2014;

Pentru cartea de monografie a 
anului 2014: 
Col (r) Mihai Purcaru. Cartea de 
aur a comunei P=rjol din jude]ul 
Bac\u, Ed. „Magic Print” One[ti;

Pentru calitatea cronicilor de 
cenaclu  din „Via]a b\c\uan\”: 
Ion Moraru Delac\iu]i.

Premiile Anuale ale Asocia]iei 
Culturale „Familia Lecca”

Comitetul director al Asocia]iei
Culturale „Familia Lecca” din
Bucure[ti (pre[edinte, Dumitru G.
Lecca) a acordat urm\toarele pre-
mii:

Pentru cartea de debut editorial `n 
poezie a anului 2014: 
Mioara B\lu]\. ~n c\dere voi 
r=de,
Ed. „Eurostampa”, Timi[oara,
2014.

Pentru cartea de istorie cultural\ 
a anului 2014:
Daniel Nicolescu. De gard\ la 
Avangard\. Ed. Funda]iei 
Culturale Cancicov, Bac\u, 2014.

Festivitatea de premiere a fost pre-
fa]at\ de un interesant spectacol sus-
]inut de ansamblurile folclorice
„Privighetorile Zeletinului” din
Podu Turcului (dirijor, Nicolae
Popa) [i „Ciucurelul” al C.N. „V.
Alecsandri” din Bac\u, precum [i de
soli[ti ai Colegiului Na]ional de Art\
„George Apostu”.

Mioara B\lu]\

Dan-Claudiu Arv\tescu

Adrian Lungu

Liviu Chiscop

Daniel Micolescu

Col (r) Mihai Purcaru Ion MoraruEduard {traub Mitic\ Pricopie Nicolae  Popa Gabriel Stan

Juriul Premiile Anuale ale
Funda]iei Culturale „Georgeta [i
Mircea Cancicov”, alc\tuit din Victor

Munteanu - pre[edinte, Calistrat
Costin [i Dumitru Br\neanu - mem-
bri, a acordat urm\toarele distinc]ii:
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(Urmare din pag. 16)

La Verona, `n Italia, 80 la sut\ din venitul ora[ului
este asigurat de <<Balconul Julietei>>. La un t=rg
interna]ional de carte, Lituania era prezent\ cu 300
de titluri de c\r]i, Ucraina [i Ungaria cu foarte multe,
iar Rom=nia, doar cu c=teva! Este elocvent [i faptul
c\ Eminescu este tradus `n 68 de limbi, `n timp ce
{evcenko `n 232 limbi str\ine! Noi avem ni[te dato-
rii... ~n primul r=nd pentru cei care vin dup\ noi! Ve-
nim `ntr-un context `n care a existat un Miron Costin
decapitat... Ceea face Victor Munteanu, reconstruind
<<Rom=nia Mare a Culturii>>, a f\cut [i Ioan Holban
prin realizarea unei <<Istorii a literaturii>> `n care,
dincolo de <<Pruturi, Tise [i Ceremu[uri>>, ne-a inclus
[i pe noi, poe]ii de limb\ rom=n\, ce tr\im dincolo de
fruntariile ]\rii. 

Dac\ s-ar acorda Premiul Nobel pentru suferin]\,
acesta ar trebui dat Basarabiei! ~n 1937 au fost `m-
pu[ca]i intelectuali pentru c\ <<au `ngunuio[at limba
moldoveneasc\ cu limba rom=n\>> spun=nd strad\ `n
loc de uli]\, drapel `n loc de steag, popor `n loc de
norod. Nicolae }urcanu, autor al unei frumoase poe-
zii <<Salut, Maic\ Rom=nie!>> a fost condamnat la
moarte, `n 1947, pentru o strof\ cu o aluzie la Stalin!
Eminescu este mai mult dec=t un poet [i, `n materie de
poezie, <<Rom=nia este un mare imperiu>> (vorba lui
Nichita St\nescu), deoarece aici sunt scrise cele mai
bune poezii (la fel ca cele polone [i s=rbe), este poezie
adev\rat\! S\ invit\m oameni din alte ]\ri s\ o vad\,
tradi]iile bune ne pot ajuta s\ ne populariz\m mai bi-
ne ceea ce avem!” 

Ioan Es. Pop (membru al juriului) a `nc=ntat asis-
ten]a cu citirea unui splendid poem scris dup\ „ani
mul]i de umblat” prin Bucure[ti, `n timp ce scriitorul
Gheorghe-Andrei Neagu (membru [i el al juriului [i
redactor [ef al revistei „Oglinda literar\”) a apreciat
cuv=ntul academicianului Nicolae Dabija. Eviden]iind
„jertfa pe care basarabenii o aduc limbii rom=ne, ce
este <<o nimica toat\>>  pentru c\ [i azi au de luptat”.
El nu a pierdut prilejul de a aminti c\ „noi ne lupt\m
`ntre noi!” 

Un alt membru al juriului Festivalului, Paul Aretzu,
a vorbit despre meritul lui Miron Kiropol, ce l-a tradus
excelent pe George Bacovia `n limba francez\ `n urm\
cu 2 - 3 ani. Acest scriitor rom=n de limba francez\
locuie[te la Paris [i cunoa[te la fel de bine ca franceza
[i limbile german\ [i englez\. ~n leg\tur\ cu martirajul
suferit de intelectualitatea rom=n\ din Basarabia, Paul
Aretzu a men]ionat c\ „acolo s-au petrecut acte de
mare barbarie, dar [i `n Rom=nia anilor 1950 a avut
loc un martiraj al <<rugului aprins>>, un genocid  al
intelectualit\]ii”. 

Scriitori, c\r]i [i idei la 
dimensiunea prezentului

Venit din jude]ul Bistri]a N\s\ud, Olimpiu Nu[fe-
lean - directorul Revistei „Mi[carea literar\”, a remar-
cat c\, „de[i se spune c\ azi c\r]ile nu prea se citesc -
fapt ce nu [tiu dac\ este adev\rat sau nu! ~n continu-
are se scriu c\r]i, ce trebuiesc promovate. Important
este s\ cre\m momente de receptare a c\r]ii! M-am
bucurat s\ vin `ntre at=]ia scriitori cunoscu]i [i s\ aflu
c=t mai multe lucruri despre fenomenul cultural de la
Bac\u”. El a fost prezent la Salon... cu volumul de
eseuri S\ furi raiul cu ajutorul cuv=ntului [i a mai
m\rturisit publicului prezent c\ scrie „poezie, proz\,
eseu `ntr-un <<joc al limbajului>> `n care cuv=ntul
construie[te lumi”.

Prozatorul [i poetul Lucian Strochi din P. Neam],
care, `n anul 2014, a realizat mai multe c\r]i de proz\,
a `ntrebat retoric: „Cum reu[e[te Bac\ul s\ adune at=-
tea energii, cum de nu se epuizeaz\? Explica]iile sunt
multiple... Acest fapt se realizeaz\ dintr-o solidaritate
[i importante sunt aceste momente `n care ne vedem [i
ne recunoa[tem peste ani”. ~n [irul altor `ntreb\ri pro-
zatorul nem]ean a mai „punctat” un lucru nevralgic:
„Cum mai este treaba cu scriitorii? Mai `nseamn\ ei
ceva azi? Crede]i c\ era mai bine `nainte? C=t de `na-
inte?” La aceste `ntreb\ri „f\r\ r\spuns” a fost amintit
faptul c\ „`n perioada interbelic\ `n func]ia de prim -
ministru al Rom=niei au activat scriitorii Nicolae
Iorga [i Octavian Goga”. 

De la Timi[oara a venit la manifestarea cultural\ de
la Bac\u prozatoarea Maria Ni]u, care scrie [i critic\
literar\ de `nt=mpinare. „~mi place s\ cred c\ reu[esc
s\ promovez c\r]ile dragi. Reprezint conceptul de
<<geografie literar\>> lansat de criticul literar Cornel
Ungureanu.  Consider c\ nu exist\ <<literatur\ femini-
n\>> [i nici <<literatur\  masculin\>>. Am realizat car-
tea Lecturi la fileu cu cronici de `nt=mpinare pentru
c\ sunt de p\rere c\ acesta este un mod inedit de a
crea istorie literar\”, a men]ionat ea.

O prezen]\ cu totul deosebit\ la acest „regal cultu-
ral b\c\uan” a fost cea a doctorului roma[can Dan-
Gabriel Arv\tescu, autor al volumului de debut Eu,
chirurgul... monologuri dialogate. Cu sobrietatea
„prozatorului de curs\ lung\”, el a men]ionat: „~n sin-
gur\tatea s\lii de opera]ie semiologia micilor semne
este foarte important\, astfel c\ tr\iesc o bucurie deo-
sebit\ s\ v\ pot privi aici. Mi[cat de discursurile ros-
tite amintesc o vorb\ a magnatului Iosif Constantin
Dr\gan, ce spunea: <<de trezit ne-am trezit, dar, de
sculat, c=nd ne scul\m?>>.

(Continuare `n pag. 11)

Salonul C\r]ii „Avangarda XXII”



(Urmare din pag. 10 )

Noi, rom=nii, avem probleme noi cu noi `n[ine. Nu
dezvolt\m suficient dimensiunea interioar\ creatoare.
Aceasta trebuie s\ constituie o preocupare  constant\,
fapt  sesizat [i de cei din jurul nostru. Noi <<nu am fost
alunga]i din rai>>, am pierdut capacitatea de a-l ve-
dea! Cultura rom=n\ este o cultur\ primitoare, sinteti-
c\, ce acumuleaz\ din multe zone. Trebuie s\ avem
<<blazonul nobiliar>> a ceea ce facem. Destinul scrii-
torului este `n afara a ceea ce a[teapt\ societatea de
la noi! Boala se poate defini, dar starea de normalita-
te este greu de definit!”

Simona-Grazia Dima ne-a m\rturisit c\ a scris
„eseuri despre poezie ce iau [i aspect de critic\ litera-
r\. Totul este o c\utare [i fixeaz\ limitele cuv=ntului `n
sensul s\u propriu, de proximitate. Ce anume are `n
ea poezia s\ influen]eze oamenii de sute de ani? <<Sa-
cralitatea este divinul>> - spunea Eugene Ionesco. Iar
`n carte <<rotunjesc>> cu confesiuni din propria exis-
ten]\. Confesiunea este <<profesiune de credin]\>> [i nu
cred c\ a[ mai putea scrie o asemenea carte.”

Ea a mai f\cut o referire [i la organizatorul Festiva-
lului, Victor Munteanu, subliniind faptul c\, „de[i pa-
re sever, este un om cu sim]ul valorii, ce iube[te cu
adev\rat creatorii”. 

Periplu editorial „cu greutate”
~n decorul deosebit de pitoresc al salonului, cu r=n-

duri frumos aranjate `n cercuri concentrice, din mijlo-
cul c\rora r\zb\tea „lumina de slov\” a c\r]ilor, o co-
ple[itoare m\rturisire a f\cut prof. univ. Constantin
Parascan. „M-am sim]it aici ca la <<Junimea>> Ia[i,
pe care am re`nfiin]at-o cu criticul literar Daniel
Dimitriu `n 1975. Via]a m-a dus la Memorialistic\.
Am dat doctoratul, dar nu m-am legat de muzeografie
(activ=nd mul]i ani la Bojdeuca lui Ion Creang\ din
}ic\u), ci m-am `ntors la catedra universitar\ ie[ean\
[i peste dou\ s\pt\m=ni doresc s\ inaugurez la
Pr\je[ti (com. M\gire[ti) <<Muzeul r\z\[ilor g\zari>>,
`ntr-o cas\ ce a fost f\cut\ de bunicul meu. ~ncet -
`ncet, Bac\ul m\ recupereaz\ [i am fost uimit de fru-
moasa atmosfer\ a acestui festival!”

~n „idilicul amfiteatru” de la Hotelul Decebal, s-a
auzit, dup\ glasul poe]ilor Calistrat Costin, Aurel Pan-
tea, George Vulturescu, Ioan Es. Pop, Marian
Dr\ghici, a moderatorului Victor Munteanu, [i  vocea
Mioarei B\lu]\, autoare a volumului de versuri ~n c\-
dere voi r=de. Ea a men]ionat cu modestie c\ „am d\-
ruit ce am avut... iar ceea ce se `nt=mpl\ aici este o
adev\rat\ poezie... Mul]umesc c\ m-a]i l\sat s\ v\ fiu
aproape”.

~n cadrul Salonului... au fost eviden]ia]i prozatorul

Adrian Lungu (autor al volumului Eroarea - scris
„la modul liber, cu mult\ patim\” - dup\ cum el `nsu[i
a afirmat, Liviu Chiscop, prezent cu volumul Destine
literare. Portrete [i medalioane, care p\streaz\ amin-
tirea debutului literar `n revista „Ateneu”, `n februarie
1965), Dan Iacob (ce a f\cut m\rturisirea c\ „anul li-
terar rom=nesc `ncepe la 15 ianuarie, iar frumuse]ea
acestei `nt=lniri cu dialoguri, lans\ri de carte este da-
t\ de un fapt inedit: <<cuminec\m>> `ntru cuv=nt!). 

Au mai fost prezen]i poetul Cornel Paiu (autorul
volumului de versuri Paznicii pere]ilor. Secundus),
Nina De[liu (director executiv al Revistei „Pro Saecu-
lum”), Daniel Nicolescu (semnatarul volumului De
gard\ la Avangard\ - o istorie vie a Cenaclului literar -
artistic „Avangarda XXII”, condus de poetul Victor
Munteanu). 

Emo]ionante au fost `nt=lnirile cu Eduard {traub
(prezent cu volumul de memorii Puterea de a d\rui,
[ansa de a te `mplini - despre care a men]ionat c\ este
„cea de-a [asea carte scris\ dup\ 42 de ani de munc\
la catedr\. Ea are `n centrul aten]iei o tem\ importan-
t\ a societ\]ii contemporane, ce se potrive[te la toate
categoriile sociale - virtutea [i puterea de a d\rui”),
cu Cornel Galben (prezent la acest salon de carte cu
al [aptelea volum Personalit\]i b\c\uane). El ne-a
m\rturisit c\, `n anul 2000, a realizat primul volum nu-
mit Personalit\]i b\c\uane [i c\ „`n cele [apte care
au ap\rut p=n\ acum nu se g\sesc <<VIP-uri>> de la te-
leviziune, ponderea de]in=nd-o scriitorii, majoritatea
dintre ei fiind din cei care au deschidere na]ional\”. 

O prezen]\ demn\ de luat `n seam\ este Cartea de
Aur a comunei P=rjol din jude]ul Bac\u, realizat\ de
col. (r) Mihai Purcaru. Tip\rit\ `n condi]ii grafice de-
osebite, a fost lansat\ la „Ziua Eroilor” din luna mai
2015, `n prezen]a a peste 2000 de persoane. „Sunt
m=ndru c\ am reu[it s\ dau locuitorilor comunei
P=rjol o carte pentru educarea patriotic\  a fiilor nea-
mului - un capitol deficitar, ce `l sim]im cu to]ii”, a de-
clarat cu `nfl\c\rare col (r) Mihai Purcaru. 

„Regalul” oferit de Salonul C\r]ii „Avangarda XXII”
s-a `ncheiat cu un splendid moment poetic `n care
Marian Dr\ghici (redactor [ef-adj. al revistei „Via]a
Rom=neasc\”) [i b\c\uanul Theodor George Calcan
au citit din crea]iile proprii. 

~n final, este de apreciat perseveren]a „programato-
rului” acestei manifest\ri - dup\ cum l-a numit pe Victor
Munteanu pre[edintele Filialei Bac\u a U.S.R., Calis-
trat Costin. 

~n acela[i „ton al admira]iei” pentru cel care a pus
mult suflet `n organizarea Festivalului, not\m [i m\r-
turisirea poetului George Vulturescu: „Iat\-m\ aici,
la Bac\u, tot mir=ndu-m\ cum poate un om, ce ne cu-
prinde cu c\ldura sufletului s\u, s\ ne adune la aceas-
t\ aleas\ s\rb\toare a culturii!”      
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Nicolae Dabija

George Vulturescu

Olimpiu Nu[felean Daniel D\ianu Estera NicolescuDan Iacob Dan Gabriel Arv\tescuDan Bogdan Hanu

Ioan Es. POP

Orice festival îi extrage pe cei
care particip\ la el din timpul obi[-
nuit, liniar [i repetitiv [i îi plaseaz\
într-un timp ritualic, al celebr\rii,
din care au disp\rut mai toate refle-
xele si servitu]ile cotidiene. Un ase-
menea festival a fost, anul acesta,
Avangarda XXII de la Bac\u, iar
alunecarea în timpul s\rb\torii s-a
dovedit a fi cu atât mai rapid\, cu
cât vehiculul acestei c\l\torii în
timp a fost poezia, iar c\l\tori au
fost poe]ii. Sub comanda unui [ef
de echipaj el însu[i poet, deci crea-
tor de lumi paralele: Victor
Munteanu. 

Paul ARETZU

Un festival pentru suflet, minte 
[i literatur\

La jum\tatea toamnei, poezia se
mut\, pentru c=teva zile, `n ora[ul
singuraticului [i ve[nic `ntristatului
Bacovia. Aici, se desf\[oar\ un fes-
tival special, „Avangarda XXII”, a-
juns deja la a XIV-a edi]ie. Numele
s\u nu este legat, neap\rat, de cu-
noscuta mi[care literar\ de la `nce-
putul secolului al XX-lea, care de-
finea, mai mult, o atitudine estetic\
[i existen]ial\, c=t de inten]ia ini]ia-
torilor de a `ntrevedea valori litera-
re autentice, durabile, cu viitor.
De-a lungul timpului, au fost invi-
ta]i scriitori dintre cei mai repre-
zentativi, apar]in=nd unor direc]ii
estetice [i unor genera]ii diferite.

Anul acesta, festivalul a avut loc
`n zilele de 2 [i 3 octombrie. Pe `n-
t=i, c=nd au sosit oaspe]ii, era o vre-
me posomor=t\ [i friguroas\, cu un
v=nt p\trunz\tor, dar s-a schimbat
radical, parc\ `n deplin\ consonan]\
cu vivacitatea amfitrionului, scrii-
torul Victor Munteanu. Evenimen-
tul a reunit autorii veni]i din diferite
col]uri ale ]\rii, cu cei din ]inutul
b\c\uan. ~ntotdeauna, asemenea
momente consolideaz\ prietenii,
produc apropieri, repun scriitorii,
at=t de desconsidera]i `n vremea
noastr\, `n starea lor de demnitate.
`ntotdeauna, la `nt=lniri de acest fel,
echilibrate [i cordiale, impresia este
de elegan]\, relaxare, considera]ie,
temeinicie, jovialitate.

Programul festivalului a fost va-
riat, cuprinz=nd `nt=lniri cu elevi [i
profesori din colegiile ora[ului (cu
care s-au purtat discu]ii despre
„Destinul literaturii rom=ne `n epo-
ca Facebook [i Linkedin”), un bo-
gat salon al c\r]ii, cu lans\ri [i dez-
bateri, un colocviu sus]inut, dup\ o
tradi]ie deja consolidat\, `n prea-
frumoasa Biseric\ „Sf=ntul Ioan”,
av=nd ca tem\ „Poezia ca suferin]\
a c\ut\rii de sine”, iar, `n final, fes-
tivitatea decern\rii premiilor anuale
acordate de „Festivalul-Concurs
Na]ional de Crea]ie Literar\, Avan-
garda XXII”, de Funda]ia Cultural\
„Georgeta [i Mircea Cancicov” pen-

tru Literatur\, Cultur\, Arte [i ~nv\-
]\m=nt, precum [i de Asocia]ia Cul-
tural\ „Familia Lecca”, moment des-
f\[urat `n Sala „Ateneu” a Filarmo-
nicii „Mihail Jora” [i `nso]it de un
excelent program artistic.

Au definit, `ntregul festival, soli-
daritatea de breasl\, buna comuni-
care, destinderea, dezbaterile aprin-
se pe teme de actualitate, buna dis-
pozi]ie. Organizatorul [i armoniza-
torul `ntregii ac]iuni a fost scriitorul
Victor Munteanu, un om cu un tem-
perament furtunos, autoritar, perse-
verent [i consecvent, [tiind s\ coop-
teze multe institu]ii locale, un per-
fec]ionist, ridic=nd [tacheta valori-
c\ de la an la an [i, mai ales, un om
cu o credin]\ neab\tut\, st\p=nit tot
timpul de bucuria [i febrilitatea s\r-
b\torii pe care a organizat-o, `ntru
totul cultural\ [i spiritual\.

Gheorghe-Andrei 
NEAGU

R\mas cu certitudine drept unul
dintre cele mai importante festiva-
luri de poezie, „Avangarda XXII”
mi-a f\cut onoarea ca la edi]ia din
acest an s\ fac parte din juriul con-
dus de Ioan Holban, care, `n cali-
tate de pre[edinte, a `nnobilat sub-
stan]ial evaluarea participan]ilor la
concurs.

M-am bucurat s\-l rev\d pe Victor
Munteanu, la fel de plin de vigoare
[i de inventivitate. Am fost pl\cut
surprins de gentile]ea lui Paul Aret-
zu [i gra]ia doamnei Simona Gra]ia
Dima.

Pot s\ spun c\ m-am bucurat c=nd
am putut s\ fiu al\turi de cei care au
considerat c\ revista „Pro Saecu-
lum” merit\ un premiu. 

Peste majoritatea participan]ilor
cobor=se toamna. Oare eram mai
`n]elep]i? Sunt convins c\ eram mai
lini[ti]i, mai plini de `n]elepciunea
acumulat\ la at=tea particip\ri care
ne-au `nnobilat existen]a.

Despre Victor nu putem avea de-
c=t cuvinte de laud\, `nso]ite de spe-
ran]a c\ va mai g\si for]a necesar\
desf\[ur\rii unor alte edi]ii, la fel de
interesante [i de bine organizate.

Pelerinajele, oferite de organiza-
tori, ne-au f\cut s\ cunoa[tem [i via-
]a spiritual\ din Bac\u, dar [i Bac\ul
`n alc\tuirea sa.

A[ fi dorit s\-i v\d pe scriitorii b\-
c\uani slujind cu mai mult\ r=vn\
demersul cultural oferit de acest ini-
mos [i inteligent b\rbat de cultur\  -
Victor Munteanu, pentru c\, spre
deosebire de alte manifest\ri cultu-
rale, unde participan]ii sunt adesea
umili]i, mai ales la capitolul organi-
zatoric, la Avangarda XXII a exis-
tat o preocupare aparte cu un con-
cept european de asigurare a condi-
]iilor participan]ilor la nivel ce ]ine
de demnitatea uman\, pentru care
se cuvine s\ aducem mul]umire
domnului organizator.

Prezen]a pre[edin]ilor filialelor
Uniunii Scriitorilor din Rom=nia de
la Alba, Cluj [i  Bac\u a f\cut s\
creasc\ [i pre]uirea scriitorilor din

aceast\ parte de ]ar\ rom=neasc\ fa-
]\ de uniune `n sine.

Iar prezen]a de excep]ie a lui
Nicolae Dabija de la fra]ii no[tri
basarabeni, chiar dac\ a fost scurta-
t\ cu o zi de evenimentele de la
Chi[in\u, ne-a r\mas `n suflet ca o
ran\ vie, ca o m\rturie de con[tiin]\
na]ional\, pentru care `i sunt recu-
nosc\tor. ~n aceste momente se sim-
te vibra]ia rom=neasc\ la cele mai
`nalte cote. Tocmai de aceste `nt=l-
niri dintre scriitori se tem oamenii
politici. Iat\ de ce, spre deosebire
de Festivalul Interna]ional al
Academiei Eminescu, desf\[urat lu-
na trecut\, unde pre[edintele Consi-
liului Jude]ean Ion Prioteasa [i pri-
marul Olgu]a Vasilescu nu s-au li-
mitat doar s\ onoreze `nt=lnirea
scriitorilor invita]i din peste patru-
zeci de ]\ri ale lumii ci chiar au ofe-
rit un dineu participan]ilor, `n timp
ce la Avangarda XXII Bac\u auto-
rit\]ile n-au fost prezente nici m\-
car la nivelul celor r\ma[i `n liber-
tate.

Nicolae DABIJA,
laureat

Bac\ul e bacovian, se afirm\ a-
tunci c=nd vine toamna `n acest ora[.

De la o vreme el e [i „victormun-
tean” - de la Victor Munteanu care
organizeaz\ aici unul dintre cele mai
importante festivaluri de poezie din
tot spa]iul rom=nesc.

Ori de c=te ori noi, cei de dinco-
lo de grani]e, venim la acest festi-
val, avem sentimentul c\ mai de-
grab\ Rom=nia, Bac\ul, Poezia
Rom=neasc\ au trecut grani]a `n
Basarabia.

Ca s\ ne spun\ c\ }\rii i-i dor de
noi!

Ca s\-i spunem }\rii c\ ni-i dor
de ea!

Aurel PANTEA,
laureat

Am fost la Bac\u, toamna asta, la
invita]ia poetului Victor Munteanu,
al\turi de c=]iva confra]i. Nu mi-am
f\cut iluzii [i bine am f\cut, deoare-
ce `nt=mpl\rile scriitorice[ti de aco-
lo au dep\[it a[tept\rile mele. Poe-
tul Victor Munteanu, prin proiecte-
le domniei sale, se dovede[te un
spirit devotat difuziunii literaturii
contemporane `n mediile celor mai
tineri cititori. ~nt=lnirea cu elevii de
la Colegiul „Vasile Alecsandri” e o
prob\ ilustratoare pentru ce spu-
neam mai devreme. Am putut con-
stata c\ receptarea literaturii conte-
mporane depinde `ntr-o foarte mare
m\sur\ de calitatea profesorilor.
Dialogul scriitorilor invita]i cu ele-
vii a fost mai mult dec=t `ncuraja-
tor. Recitalurile poe]ilor prezen]i au
`ntregit o atmosfer\ de camaraderie
literar\. R\m=n la ce am spus. Cu
profesori de literatur\ precum cei
`nt=lni]i la colegiul mai devreme
pomenit, literatura rom=n\ contem-
poran\ nu va r\m=ne necunoscut\.
Gra]ie [i unui spirit entuziast ca
poetul Vicor Munteanu.                 

Simona-Grazia DIMA,
laureat\

~nc\ o toamn\ la Bac\u

Fiecare participare la Festivalul
„Avangarda XXII” ([i au fost dou\
p=n\ acum, `n cazul meu, la edi]iile
din 2011 [i 2013) m\ uime[te, de[i
ritualul e aproape acela[i (nu identic,
`ns\; anul acesta mai relaxat, mai o-
dihnitor, favorizant al sediment\rii im-
presiilor `n cuget): Victor Munteanu,
ini]iatorul [i sufletul evenimentului,
reu[e[te s\ ]in\ treaz\ pasiunea pen-
tru art\, literatur\, cultur\, spirituali-
tate. Spiritul s\u iscoditor nu obose[-
te `n a interoga, a se interoga `n pri-
mul r=nd pe sine `n privin]a rosturi-
lor poeziei. Copil mare, `n sens br=n-
cu[ian, el nu [i-a pierdut bucuria de a
citi, de a descoperi noi sensuri ale ar-
tei, ale vie]ii. 

Edi]ia de anul acesta a `nceput `n-
tr-o zi friguroas\, dar cu aer bun, de
care am profitat pentru a face o scur-
t\ plimbare p=n\ în Parcul Cancicov.
Bac\ul tomnatic m\ delecteaz\ prin
frumuse]e [i cur\]enie. Scriitorii s\i
afilia]i cenaclului patronat de Victor
Munteanu, dar [i al]ii, distin[i oas-
pe]i, ne a[teapt\, niciodat\ melanco-
lici, plini, `n schimb, de m=ndrie
pentru realiz\rile lor, unii dornici s\
fie citi]i [i `n]ele[i parc\ mai mult
dec=t a-i citi [i a-i `n]elege pe al]ii.
La [coala unde am descins (benefici-
ind din nou, ca `n 2011, de talentul
de moderator al profesorului-c\rturar
Daniel Nicolescu), un liceu de con-
struc]ii norocos prin profesori d\rui]i,
chiar [i elevii sunt diferi]i - c=]iva
aten]i, al]ii infatua]i. Unul dintre ei
[tie exact ce vrea: s\ c=[tige bani din
texte puse apoi pe muzic\, a[a c\ se
gr\be[te s\ scrie un text f\r\ valoare
estetic\ [i plin de gre[eli de ortogra-
fie, tocmai `n timp ce vorbim, prilej
ca s\ nu ne asculte, dup\ care ne inte-
rogheaz\ nemilos ce beneficii avem
din arta noastr\ [i cum reac]ion\m
dac\ a[tept\rile noastre materiale
legate de crea]ia literar\ (despre care
nu se `ndoie[te c\ le nutrim `n cel
mai `nalt grad) nu sunt `mplinite.
Restul clasei `l prive[te cu infinit res-
pect, convins\ c\ acesta e drumul:
graba de a scrie oricum, cel mai ade-
sea aproximativ (profit=nd de bun\-
voin]a profesorului-corector, care,
`ns\, prin firea lucrurilor, nu va dura
c=t via]a), de a avea blog, de a folosi
scrisul (`ndeosebi pe re]elele sociale,
pe Facebook) ca pretext al `mp\un\-
rii, al sporirii orgoliului, `n lipsa `n-
su[irii gramaticii, pe care ar trebui s\
o [tie la perfec]ie `nc\ din clasa a pa-
tra, `ntruc=t mai t=rziu caren]ele nu
se mai pot recupera dec=t printr-un
miracol. Valoare estetic\? Nu au au-
zit de a[a ceva! Lectur\? Nu au timp.
Trebuie s\ se arate pe sine, s\ explo-
deze de talent, s\-[i arate impolite]ea
[i dispre]ul fa]\ de scriitori, privi]i
doar ca trambuline ale propriei pro-
p\[iri, dat\ ca sigur\. Acesta va fi fi-
ind spiritul timpului. 

(Continuare în pag. 13)

Avangarda XXII: Impresii, g=nduri, st\ri, opinii, atitudini... 
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(Urmare din pag. 13)

Literatur\ a devenit, literal, tot ce se
poate citi, inclusiv reclamele sau tex-
tele de pe etichetele m\rfurilor. Ar fi
prea mult s\ lupt\m [i s\ fim [i victo-
rio[i `n acest turnir dus cu arme ine-
gale, `n care nu exist\ punct comun
de discu]ie. Vorbim, d\ruim, dar p\-
rerea mea este c\ semin]ele sem\nate
aici nu vor rodi. 

Insist asupra cunoa[terii [i cultiv\-
rii limbii, un proces care ar trebui s\
dureze toat\ via]a, fiindc\ este unicul
mod de apropiere cinstit\ de Cuv=nt.
Mai mul]i colegi au exprimat la `n-
t=lnire dezideratul lecturii [i credem
c\ se scrie prea mult [i se cite[te prea
pu]in, `n condi]iile `n care `ntre citit
[i scris ar trebui s\ se stabileasc\ un
delicat echilibru. Personal, a[ dori ca
nu orice g=nd s\ fie scris pentru a fi
prezentat ca mostr\ de literatur\, ci
doar intui]iile care conteaz\ prin vi-
bra]ia lor estetic\. Visez la o ]ar\ de
intelectuali, nu la una de scribi frene-
tici, amatori. Marii no[tri savan]i din
trecut au fost [i scriitori autentici, f\-
r\ a avea vreun orgoliu. Mai bun\ ar
fi o ]ar\ cu oameni care s\ respecte
proprietatea limbii [i s\ o m=nuiasc\
la perfec]ie, fiind totodat\ performeri
`n domeniul lor, dec=t una invadat\
de impostori, autori de maculatur\.
~ncerc\rile literare sunt bune, dar ele
nu este cazul s\ devin\ neap\rat act
public. Un exemplu pentru mine sunt
germanii de pe vremea lui Goethe,
dintre care mul]i au r\mas pe acelea[i
pozi]ii [i ast\zi: ei se adunau/se adu-
n\ s\ c=nte `n familie, pentru bucuria
lor, aveau/au albume `n care-[i no-
tau/noteaz\ poezii, caiete cu `ncer-
c\ri pentru sufletul lor. Nu orice lu-
cru scris trebuie ar\tat [i altora, iar
a-]i cunoa[te limitele este un semn de
realism [i de bun-sim].

Foarte mul]i copii au fost `nv\]a]i
de mici s\ lupte, s\ se str\duiasc\
prin toate mijloacele s\ „devin\ cine-
va”. Dar c=]i, oare, vor fi `nv\]at c\
esen]ialul e s\ devii un om bun, plin
de respect [i compasiune, iubitor al
lucrului f\cut temeinic? Cred c\ toc-
mai de aceea poezia lipse[te tot mai
mult din via]\ - nimeni nu vrea s\
mearg\ la nesf=r[it, ci doar s\ ajung\
undeva (unde, se `n]elege, s\ fie ono-
rat). Iar poezia este calea `ns\[i, este
darul f\cut f\r\ a a[tepta r\splat\, o-
franda ce-[i afl\ primordial r\splata
`n sine. Cum s\ ne mir\m atunci c\
via]a se gole[te de poezie din ce `n
ce? 

~n aceste condi]ii `l admir pe
Victor Munteanu pentru optimismul
nicic=nd sl\bit. El crede, sper\, f\p-
tuie[te, adun\ spirite afine, premiaz\
[i, `n primul r=nd, cite[te neobosit, se
mir\, exult\, ceart\, grupeaz\ la [e-
din]e foto autorii invita]i, ordoneaz\
[i disciplineaz\ orice escapism [i bo-
emie. Poate c\ este un om de mod\
veche, un romantic, dar ceea ce pot
afirma cu precizie e c\ este un spirit
fascinat de valoare, unul dintre halu-
cina]ii ei. Pentru mine Victor
Munteanu este un exemplu c\l\uzi-
tor: ]ara `ns\[i ar ar\ta cu certitudine
altfel dac\ ar exista mai mul]i entuzi-

a[ti ca el. ~n plus, i s-a dat marele no-
roc de a fi urmat de familie, ceea ce
denot\ c\, `n pofida aparen]elor inti-
midante, are un suflet bun. 

~nt=lnirea de acum a fost, cu sigu-
ran]\, una de `nalt prestigiu intelectu-
al [i valoric. Nu m\ pot exprima de-
c=t elogios despre norocul de a-i ve-
dea aici pe criticul Ioan Holban, ca
pre[edinte al juriului, al\turi de Ioan
Es. Pop ori Paul Aretzu [i Gheorghe
Neagu, membri ai acestuia; pe scrii-
torii Aurel Pantea, Marian Dr\ghici,
Maria Ni]u, Olimpiu Nu[felean, pe
editori precum Nina De[liu - colegi
premia]i, pe care m-am bucurat s\-i
(re)`nt=lnesc - ori pe inimo[ii oameni
de cultur\, notabilit\]i ale locului,
precum Carmen Mihalache [i
Calistrat Costin; dar [i pe alte cu-
no[tin]e dragi: Dan Bogdan Hanu,
Theodor George Calcan, Cornel
Paiu [i at=]ia al]ii.

Am spus, `n cuv=ntul rostit atunci
c=nd am primit, din m=inile marelui
critic de poezie Ioan Holban, pre-
miul pentru cartea mea de eseuri
Micelii solare (Bucure[ti, Ed. Tracus
Arte, 2014), c\ marea bucurie tr\it\
`n acel moment provine din certitudi-
nea c\ distinc]ia exprim\ at=t lectura
autentic\ a volumului meu, c=t [i res-
pectul netrucat din partea prestigio-
sului juriu. Nu conteaz\ s\ iei premii
`n sine, multe premii, ci acestea s\ fie
justificate [i s\-]i fie acordate din
toat\ inima, ca `nsemn al valorii cre-
a]iei tale. ~n acest sens, am tr\it la
Bac\u o bucurie ce va reverbera me-
reu, nealterat\ de timp. 

Maria NI}U, 
laureat\

Trei zile la Castel

C=nd `nv\]am `n liceu [i facul-
tate despre Bacovia, `mi `nchipuiam
Bac\ul,  ora[ul s\u, sub semnul clasi-
cizatului spleen simbolist, sub frunze
palide [i ap\sare de plumb. Parado-
xal, `ns\, `n momentele de „spleen”,
recit=nd din Bacovia, nu mi se ac-
centua starea de „plumb”, ci versuri-
le m\ eliberau, m\ luminau parc\,
precum atingerea m=inii unui sf=nt.
(Efectul terapeutic al poeziei adev\-
rate!)

Nu-mi fusese dat p=n\ acum s\ a-
jung cu adev\rat (nu doar cu `nchi-
puirea!) `n ora[ul lui Bacovia. R\m\-
sese un ora[ imaginar! Citisem mai
demult pe internet diverse impresii
incitante de la Festivalul „Avangarda
XXII” de la Bac\u-Tescani. ~mbina-
rea cu Tescani - un alt dominion
nevizitat, sub semnul Maruc\i [i al lui
Enescu, accentua mirajul [i atrac]ia
de t\r=m special. 

De aceea m-am av=ntat s\-mi tri-
mit participarea la concurs. F\r\ s\
sper la un reply! Pentru c\ nu cuno[-
team pe nimeni din staff-ul organiza-
toric. Nici nu colaborasem cu ceva la
publica]iile din Bac\u, s\ merit vreo
aten]ie, nici nu locuiam prin apropie-
re (c=nd `]i mai cuno[ti dintre veci-
ni!). Eram o anonim\ de h\t, de de-
parte, o Jeanne d'Arc f\r\ de ]ar\, a-
ciuat\ din `nt=mplare prin Timi[oara.

[i apoi, urm\rind `n timp „cardiogra-
ma” premiilor de aiurea, `mi forma-
sem („prejudecata”, zic acum!) c\ se
urma `n subteran un „protocol” de
Camorra, cu recompense reciproce,
adaptat economiei de pia]\, bazat pe
cerere [i ofert\, rela]ii [i sfere de in-
fluen]\... Eram convins\ c\ Prin]ul
Cenu[\resei era doar `n poveste!

Am b\tut, totu[i, la poarta Castelu-
lui! A[a, de frumuse]ea [i poezia ges-
tului, cu voluptatea gratuit\]ii actului
artistic! {i mi s-a deschis! Chiar am
fost invitat\ `n\untru ca premiat\! De
la prima vedere, `n holul hotelului
„Decebal”, cu str=ngere de m=n\  non-
[alan]\, prietenoas\, familiar\, un fi-
resc `ntru comuniune de parc\ eram
de-a casei dintotdeauna! Mul]umesc,
domnule Victor Munteanu! (organi-
zatorul impetuos, d\ruit, D'Artagnan
al trupei de muschetari [i de domni]e,
n\r\va[ uneori dar necesar intransi-
gent, f\r\ ezit\ri [i toleran]e p\guboa-
se, `ntru reu[ita programului dens [i
la altitudine spiritual\!)

Astfel c\ s-a d\r=mat scenarita
mea din c\r]i de joc false! Se poate,
deci, un premiu chiar „pe bune”! Iar
componen]a juriului, de notorietate,
cu Ioan Holban - „juristul” [ef, apoi
cu Ioan Es. Pop,  Paul Aretzu, Gh.
Neagu [i Victor Munteanu, din
„cele patru z\ri”, a dat o valoare cu
greutate de premiu na]ional. 

Chiar dac\ (pute]i spune c=rcota[!),
dincolo de competen]a critic\ a ju-
riului, r\m=ne `n subsidiar relativis-
mul lui Einstein pentru acele clipe de
pe scena laurea]ilor - cu haloul lor
prelungit un timp, m-am sim]it (ca
orice premiant!) deosebit\, o fiin]\
special\, capabil\ de minun\]ia oric\-
rui vis, mai aproape de cer, ca printre
ale[ii lui Dumnezeu `nduhovnici]i cu
putere tainic\. {i `nc\ m\ mai simt
a[a (sper ca pentru c=t mai mult timp!),
`nc\ am senza]ia c\ nicio bomb\ ato-
mic\ nu-mi va schimba starea! (Pe-
semne Marian Dr\ghici, redactorul
[ef-adjunct de la „Via]a Rom=neas-
c\”, o s\ comenteze c\ sunt farisee,
pentru c\, `ntr-o discu]ie `n grup, la o
cafea prelungit\ t=rziu, m\ recunos-
cusem cu hornurile spre cer `mb=c-
site de funingine! M\ salvez, `ns\, cu
„ajut\, Doamne, necredin]ei mele!”)

Fiind `n redac]ia revistei „Pro
Saeculum” - `nnobilat\ de asemenea
cu „Diplom\ de Excelen]\”, bineîn-
]eles c\ m-am sim]it tare m=ndr\, de
dou\ ori premiat\!

Dar dincolo de premii, clipele au
fost unice pentru atmosfera de con-
vivialitate [i comuniune spiritual\
unic\, de prietenie [i armonie perfec-
t\, `n discu]ii non[alante [i mustind
de sev\, f\r\ st=njeneli `ntre  comple-
xe de vip ori de second hand (de fapt,
mesele din sal\ chiar erau rotunde,
f\r\ locuri la col]uri ori  na[i [i [efi `n
capul mesei -  to]i eram „Cavaleri ai
Mesei Rotunde”!).  

Orice prim\ `nt=lnire e o experien-
]\ `n plus, cu un sipet de cuno[tin]e
noi, care te fac mai frumos `ntru bo-
g\]ie spiritual\. Cum  literatura e do-
meniul cel mai fertil pntru aceste
metamorfoze, un Festival literar de
asemenea anvergur\ e un turbion de

resurse energetice, parc\ ]=[nind din-
tr-un izbuc de magie. O demonstra]ie
c\ se poate tr\i solidar [i frumos `n
cultur\, sans frontières, dincolo de
limit\rile de timp, spa]iu, orgolii. 

Pentru trei zile, m-am sim]it `ntre
privilegia]ii „de gard\ la Avangard\”
(dup\ expresia fericit\ a lui Daniel
Nicolescu, cronograful Festivalului) -
`n fapt, un exerci]iu `ntru continuarea
misiunii la literatura care e, prin sine,
un perpetuum mobile `n avangarda
vie]uirii `ntru noble]e spiritual\. 

Olimpiu NU{FELEAN,
laureat

Literatura `[i poate g\si cale
spre public

Organizarea unui festival lite-
rar, mai ales a unuia de anvergur\
na]ional\, nu este un lucru u[or.
Trebuie s\ pui `n oper\ o serie de
elemente, unele aproape disparate,
s\ le „armonizezi” `n evolu]ia de la
proiectare la realizare, cu toate dis-
func]iile care incumb\ unui aseme-
nea demers, disfunc]ii de multe ori
descurajante. O asemenea organi-
zare ]ine de o anumit\ temeritate,
este incomod\ `n multe sensuri, dar
serve[te literatura, promovarea a-
cesteia `n spa]iul public, [i acest
lucru conteaz\. Festivalul-Concurs
Na]ional de Crea]ie Literar\
„Avangarda XXII”, edi]ia a XIV -
a, de la Bac\u, din 2 - 3 octombrie
2015, este deja o manifestare litera-
r\ de tradi]ie, managerul s\u, poe-
tul Victor Munteanu, are experien]\
[i o dezinvoltur\ aparte `n orches-
trarea manifest\rii. 

Bac\ul este un centru cultural pu-
ternic, care merit\ cunoscut [i pro-
movat c=t mai bine, benefic pentru
punerea `n valoare a personalit\]i-
lor culturale de aici, gazd\ ospitali-
er\ pentru cei care vin spre el ca
spre un reper literar important. M-a
impresionat num\rul mare de invi-
ta]i veni]i din diverse col]uri ale
]\rii, ca [i din ]ara-sor\, promovarea
actului cultural-literar `n mai multe
loca]ii, identificarea unui public-
]int\ format din scriitori, oameni de
cultur\, ziari[ti, profesori, elevi.
Dezbaterile, prezent\rile de c\r]i,
lecturile publice, jurizarea [i premi-
erea unor c\r]i au avut menirea s\
atrag\ aten]ia asupra fenomenului
literar din actualitate, s\ cultive
gustul cititorilor, s\ induc\ nevoi de
lectur\ `ntr-un moment `n care sun-
tem responsabili - scriitori, profe-
sori, deciden]i din politic\ [i admi-
nistra]ie - de soarta acesteia. Nu e
pu]in lucru ca un asemenea Festi-
val-Concurs s\ aib\ un juriu format
din scriitori importan]i ai literaturii
actuale, criticul [i istoricul literar
Ioan Holban - pre[edinte, poetul
Ioan Es. Pop, poetul [i criticul lite-
rar Paul Aretzu, ca [i Gheorghe-
Andrei Neagu [i Victor Munteanu -
membri. 

(Continuare în pag. 14)
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Sau s\ ai ca invita]i pe Nicolae Dabija
(Chi[in\u), Simona-Grazia Dima [i Marian
Dr\ghici (Bucure[ti), Dan Bogdan Hanu
(Ia[i), Aurel Pantea (Alba Iulia), Lucian
Strochi (P. Neam]), George Vulturescu
(Satu Mare) [.a. Dezbaterile din saloanele
Hotelului „Decebal”, `nt=lnirile cu elevii
din liceele b\c\uane, lectura [i muzica spe-
cific\ de la Biserica „Sf=ntul Ioan”, specta-
colul [i lu\rile de cuv=nt de la Filarmonic\
mi-au `nt\rit sentimentul c\ literatura `[i
poate g\si cale spre public, dac\ o aseme-
nea cale este c\utat\ cu dragoste [i profe-
sionalism. 

Se spune c\ elevii nu prea citesc, nu sunt
interesa]i de cultur\, `n spe]\ de literatur\,
dar elevii trebuie ghida]i spre actul cultural
[i ini]ia]i `n actul cultural-literar. Aproape
din `nt=mplare, `n situa]ii dintre cele mai di-
verse, putem `nt=lni tineri care se `ncearc\
`n crea]ia literar\, de multe ori `ntr-un dis-
curs minor. Ace[tia trebuie ajuta]i s\-[i
identifice [i cultive talentul `ntr-un relief de
a[tept\ri care s\ evite mocirla mediocrit\]ii,
s\ devin\, mai ales, buni cititori de litera-
tur\, o calitate nobil\, cu care se pot `nnobi-
la mul]i tineri [i pot evolua pe un parcurs
asistat de o component\ cultural\. Cultura
nu e disfunc]ional\ [i de lep\dat, `n sensul
c\ nu produce bani [i bunuri materiale.
Func]ia ei se verific\ `n privilegiul de a te
situa `n lume ca om care iube[te cultura [i
cartea indiferent de destinul t\u social, de
meserie sau profesie. ~ntr-o lume care `[i
pierde criteriile umaniste, cultura reface le-
g\turile de substan]\ ale fiin]ei cu proximi-
tatea lumii umane sau general naturale...

E mare lucru s\ po]i „mixa” interesul
scriitorului (de a fi cunoscut [i apoi citit,
desigur) cu interesul form\rii gustului pen-
tru citit la tineri!... Formarea (continu\) a
cititorului ]ine [i ea de condi]ia [i destinul
literaturii. Literatura nu este doar o afacere
a scriitorului [i editorului (v. producerea
c\r]ii), ci [i a cititorului.

Nu-i u[or [i simplu s\ a[ezi lucrurile `n-
tr-o arhitectur\ atractiv\ [i func]ional\. Poe-
tul Victor Munteanu a dovedit experien]\ [i
ambi]ie cultural\ `n realizarea unei aseme-
nea manifest\ri cum este Festivalul „Avan-
garda XXII”. Merit\ felicit\ri, ca [i familia
sa, care i-a fost al\turi, membri Funda]iei
Culturale „Georgeta [i Mircea Cancicov”,
pe care o conduce [i, mai ales, institu]iile
care i-au acordat un sprijin ferm [i bi-
nevenit, precum Consiliul Jude]ean, Paro-
hia „Sf. Ioan” din Bac\u, Filarmonica
„Mihail Jora”, Asociatia Cultural\ „Familia
Lecca”, Inspectoratul {colar Jude]ean,
colegiile!

Dan IACOB

Liturghiile cârîii

Anul acesta am tr\it privilegiul de a m\
num\ra printre invita]ii „Avangardei XXII”,
un Festival de Crea]ie Literar\ destinat at=t
tinerilor creatori dar [i profesioni[tilor scri-
sului, organizat de Funda]ia Cultural\
„George [i Mircea Cancicov”, manifestare
ce a avut loc, la `nceputul lunii octombrie,
la Bac\u. Inimosul Victor Multeanu s-a `n-
trecut pe sine, reu[ind s\ adune, `n cele do-
u\ zile ale manifest\rii, scriitori de prim
rang ai literelor rom=ne din ]ar\ [i de peste
Prut. 

Programul a fost dens, incluz=nd `nt=lniri
ale scriitorilor cu elevii de liceu, expozi]ii
de carte, gala premiilor, colocvii [i, `n ceea
ce m\ prive[te, am avut prilejul s\ cunosc
scriitori din diferite zone ale ]\rii, sau s\

ad=ncesc rela]ii stabilite cu ei, cu alte oca-
zii. Dincolo de momentele oficiale, `ntre
participan]i s-au legat, firesc, dialoguri, ce
s-au prelungit `n noapte, n\sc\toare de prie-
tenii. Manifest\ri ca cea organizat\ la Bac\u
te fac s\ sim]i, ca scriitor, c\ nu e[ti singur
pe lume, c\ truda ta `ntru a g\si „cuv=ntul
ce exprim\ adev\rul” este `nso]it\ de truda
celorlal]i scriitori, `ntr-o solidaritate subte-
ran\, ce se materializeaz\ `ntr-un imens flu-
viu de cuvinte care, la r\stimpuri, se revars\
`n libr\rii, prin trupurile de h=rtie ale c\r-
]ilor. {tii c\ scriitorii exist\, dar c=nd ai oca-
zia s\-i vezi, fa]\ c\tre fa]\, se na[te miraco-
lul; miracolul `nt=lnirii `ntru Cuv=nt. ~mi
place, mai nou, s\ vorbesc despre ceea ce
am putea numi „liturghiile c\r]ii”. A[a cum
`n centrul liturghiei Bisericii st\ Sf=nta
Euharistie [i a[a cum anul bisericesc `ncepe
la 1 septembrie, `n centrul „liturghiilor c\r-
]ii” st\ trupul de cuv=nt al crea]iei scriitori-
lor, iar anul cultural, cum bine [tim, `ncepe,
pentru noi, rom=nii, la 15 ianuarie. Ne-am
adunat, la `nceput de octombrie, la Bac\u,
spre a s\v=r[i o „liturghie a c\r]ii”, `ntru zi-
sa marelui poet Nichita St\nescu: „Cuv=n-
tul care-l spun e pus pe mas\ [i de m=ncare
este”. {i a fost, v\ asigur, un festin de cu-
vinte, `ntru Cuv=nt. 

Pr. Cornel PAIU

Militantismul `n specific na]ional, inepu-
izabil [i alimentat de o energie de nest\vilit al
poetului [i scriitorului Nicolae Dabija, gen-
erosul schimb de c\r]i dintre participan]i,
osteneala organizatorilor, emo]ia cople[itoare
a discursului, multiplicat pe mai multe voci,
tinz=nd `ns\ s\ fie un `ntreg unificator, armo-
nic, simfonic, intui]ia sacralit\]ii actului de
crea]ie, bucuria vederii, revederii [i `ntreve-
derii `ntr-un spa]iu absolut normal, smuls din
trunchiul celui anormal, din nefericire, `n ca-
re se zbate societatea actual\... 

Acestea ar putea fi spuse `ntr-o succint\
cronic\ de festival avangardist b\c\uan, ajuns
la a paisprezecea edi]ie, dar [i multe altele,
precum aceste portrete-crochiu gravate direct
pe suflet: Marian Dr\ghici, odihnitor, lin ca
o pas\re-n zbor, plan=nd `ntru `nalt, peste ro-
tunjimi de metafore; Paul Aretzu, precis, sa-
cadat ca un metronom, lucid `n revelarea sa-
crului `n manifest\rile-i cotidiene, senin [i ha-
lucinant, bizantin [i serafic `n prelungirea
chipului / fe]ei, celest `n privire, iscodind l\-
untrul [i-n afar\; Ioan S. Pop, pl\tind tribut
nimicului, obtur=nd sau, dimpotriv\, deschi-
z=nd simetriile perfecte dintre cer [i p\m=nt;
Aurel Pantea, privire interioar\, triste]e me-
tafizic\ `n contemplarea direct\ a efemerului,
vis=nd la O `nserare nep\m=ntean\, nostal-
gic al clipei ve[nice [i nu prea; George Vul-
turescu, gladiator rebel [i m\re], de paz\ la
grani]ele poemei, de veghe la hotarele cuv=n-
tului, uneori `nce]o[ate, asediate de negur\;
Lucian Strochi, erudit, prolific, totdeauna
gata de un discurs magnific, catifelat, miste-
rios, baroc [i mai surprinz\tor dec=t un cire[
`nflorit `n mijlocul iernii; Calistrat Costin,
oracular, spontan, autoritar, condensat `n dis-
curs, condescendent [i totdeauna pe replic\;
Dan-Bogdan Hanu, prezen]\ peren\, bine-
voitoare, pa[nic\ [i descriptiv-pozitiv\; Con-
stantin Parascan, entuziast [i robust creator
de muzee, `mbibat cu melancolia rememor\-
rii celor doi mari prieteni, Ion Creang\ [i
Mihai Eminescu, pedagog des\v=r[it cu su-
flet de copil [i de poet; Gheorghe Andrei
Neagu, energie ludic\, munte de bun\tate, sa-
dovenian `n voio[ie, literat [i transliterat care
`nc\ nu [i-a aflat comentatorul, recenzorul,
criticul; Theodor George Calcan, `n c\uta-
rea onestit\]ii, surprinz\tor [i mereu proasp\t
`n discursivitatea poemului; Daniel Daian,

rebelul aflat permanent `n lupt\ cu sinele, fr\-
m=ntat de gravele `ntreb\ri ale existen]ei,
fracturat de spiritul ludic al postmodernit\]ii,
dar poet, aparent damnat, dar, de fapt, o `ntru-
pare a unui celt de demult, `nc\ nu `n totalitate
real; m-am convins de asta `n urma unei `nde-
lungi ascult\ri confesive, aparent telurice, dar
de fapt cu adev\rat incendiat\ de sensuri a-
d=nci; Ioan Holban, cu voce [optit\, dar au-
zit\ `n `ntreaga istorie a literaturii rom=ne de
peste toate p=r=ia[ele, fluviile [i oceanele lu-
mii; Dan Iacob, eseist interesat de vaste arii
tematice, `n semantic\ religioas\, poet [i in-
terpret de poezie, c\ci este un veritabil actor,
convie]uind firesc cu zecile, poate sutele de
versuri memorate; Martin Culcea, `ntru totul
subjugat de Poezie, fiin]=nd [i exist=nd prin
Poezie; Olimpiu Nu[felean, m\rturisind des-
chis dorin]a de a „fura raiul cu ajutorul cu-
v=ntului”, furt care ne d\ de g=ndit [i de me-
ditat, `n ordinea moral\ tradi]ional\ [i, desi-
gur, mai mult `n dezordinea imoral\ a prezen-
tului `n care se zbate societatea actual\, `n ca-
re furtul este supralicitat, minimalizat, aproa-
pe reformulat ca no]iune cu caracter de lege,
de[i `n]elegem `ntru totul inten]ia pietist\ a
m\rturisirii; Daniel Nicolescu, observator fin,
sensibil [i delicat, memor=ndu-[i `n minte st\-
rile pentru ca mai t=rziu s\ le cearn\ `n croni-
c\ de eveniment; Raluca Oana Ciceu, laure-
at\ pentru debut liric, sensibil\, dar de emo]ie
lucid\, grav\ [i atent\ la triste]ile lumii, tr\in-
du-le c=nd acestea trebuiesc tr\ite, c\ci altfel
nu se poate, de unde [i capacitatea rar\ de a
da sfaturi pentru muribunzi; Simona-
Grazia Dima, iscodind ne`ntrerupt realitatea,
`ntr-o form\ de visare, aflat\ permanent parc\
`n starea de poezie; Maria Ni]u, f\r\ grab\ fi-
losof=nd, cu migal\ [i magistral recicl=nd cu-
bul rubik; Nina De[liu, duc=nd mai departe
proiectul revistei „ProSaeculum”, cu genero-
zitate [i mul]umire sufleteasc\; maestrul
Nicolae Popa, la 40 de ani de priveghere l=n-
g\ privighetori, cu privighetorile [i chiar `n
gu[a lor, mai t=n\r [i mai nins de senin ca
niciodat\; Andrei Mure[anu, inim\ de frate
de peste Prut; Dumitru Lecca, personalitate
de o distinc]ie rar\, adev\rat\ emblem\ a au-
tenticit\]ii [i valorii; Ioan D\nil\, discret,
elevat, sensibil, avocat de n\dejde [i de te-
mut, autonumit sau numit din oficiu, al truba-
durului Vasile Alecsandri; Ioan Neac[u, re-
stituind „Orizonturi noi” cu noi speran]e de
normalitate, de evolu]ie...; Catinca Popescu,
mereu z=mbitoare, dar [tiu eu de ce, pentru c\
ne`ncetat compune `n minte picturi cu poe]i [i
scriitori `mbr\ca]i `n costume na]ionale, i]ari
[i c\m\[i `nflorate; Mioara B\lu]\, con[tient\
de sacralitatea Poeziei, de aceea penduleaz\
grav, `ntr-un fel f\r\ a se putea hot\r` vreoda-
t\, `ntre t\cere [i c\derea `n cuv=nt; Cornel
Galben, meditativ, sur=z=nd c\tre lumile lui
interioare, isihaste [i imuabile; Dan-Gabriel
Arv\tescu, medic scriitor cum pu]ini au fost,
cum pu]ini mai sunt, erudit, elevat, des\v=r[it
orator de forma]ie baroc\; premiul ob]inut
pentru volumul Eu, Chirurgul..., pe deplin
meritat, confirm\ un talent literar [i o voca]ie
cultural\ de excep]ie; Eugen Ungureanu, un
„geniu” inspirat al „Televiziunii literare”;
Dumitru Br\neanu, repet=nd parc\ pentru
viitoarea edi]ie a Festivalului „Toamna
Bacovian\” (Edi]ia a V-a, Bac\u, 5-10 oc-
tombrie 2015), la care am [i participat, bucu-
r=ndu-m\, a[a cum am f\cut-o [i la festivalul
avangardist, de fiecare moment `n parte, de
fiecare vedere, revedere [i `ntrevedere. 

Schi]a de portret a poetului, gazetarului,
editorului [i managerului cultural Victor

Munteanu ar trebui s\ fie cea mai ampl\. A[a
se cuvine ini]iatorului [i organizatorului neo-
bosit a paisprezece edi]ii de festival. Liniile
din care am `ncerca s-o compunem ar putea
face referire la echilibrul manifest\rii, ]inuta
`nalt\ a actului cultural, gustul rafinat pentru
valoare, la revers amendarea inesteticului,
generozitatea promov\rii crea]iei literare, so-
brietatea [i seriozitatea `n fa]a sacrului, luci-
ditatea `n fa]a autenticului, intu]ia necesit\]ii
elitelor `n domenii dintre cele mai variate. A-
cestor linii mai trebuie s\ le ad\ug\m dou\
consisten]e: Alina Munteanu, vice-pre[edinta
festivalului, [i Silvea Munteanu, prim sfet-
nic de tain\ [i `n]eleapt\ balan]\.

De aceea, am l\sat la final schi]a sa de por-
tret, „`n c\rbune aprins”, ne st\ pe limb\ a
spune, dup\ formula care-i apar]ine, pentru
a-l felicita pentru aceast\ nou\ edi]ie reu[it\ a
festivalului [i pentru a-i ura succes deplin [i
la viitoarele edi]ii. Se cuvine, desigur, s\ ada-
ug [i vreascurile aprinse ale unor recunosc\-
toare [i adev\rate mul]umiri [i propunerea ca,
din partea participan]ilor, s\ le fie oferite or-
ganizatorilor „Diplome de Onoare” [i „Tro-
fee de Excelen]\”.

Dan-Gabriel ARV|TESCU,
laureat

Prima mea participare la un festival liter-
ar de anvergura celui de la Bac\u mi-a produs
o impresie aparte. Totu[i, nu aveam a[tept\ri
deosebite, av=nd `n vedere experien]ele ante-
cedente. Mai mult, un prieten prozator mi-a
urat `n glum\ mult succes la o nou\ „cumetrie
literar\”. Ei bine, recunosc c\ m-am `n[elat. A
fost un veritabil regal, iar oamenii `nt=lni]i cu
acest prilej nu numai c\ mi-au stimulat o cu-
riozitate total\, dar [i o admira]ie pe m\sur\.

Au fost multe momente deosebite de-a lun-
gul celor dou\ zile, `ns\ pe retina amintirii
mele va r\m=ne imaginea unei bisericu]e
sc\ldate `n lumina soarelui unde, plutind `ntr-
o magie subtil\, inimile noastre s-au deschis
`ntr-o realitate magic\. Am privit via]a nu a[a
cum o vedem, ci a[a cum o sim]im c=nd fa-
cem pasul magic dincolo, unde faptele simple
ale lumii v\zute str\lucesc `ntr-o lumin\ stra-
nie a sensibilit\]ii. Ochiul `nchis spre lumea
vizibil\ [i deschis `n interiorul fantastic al lu-
mii sim]ite, abia perceput\ `n fugare sclipiri
dedublate. Am descoperit acolo, `ntre icoane-
le sfinte, resorturile interioare creative ale
fiec\ruia dintre noi. M\ uitam din col]ul meu
la acei oameni minuna]i ca-re-[i deschideau
petalele sufletului `ncerc=nd s\ g\seasc\ f\-
r=ma de divin din interior, ochiul lui Dumne-
zeu ascuns `n ei, cel care e m\sur\ [i ferment
crea]iei, [i prin vitralii multicolore raze de lu-
min\ str\luceau ici [i colo lumin=nd episodic
chipuri care atunci `mi p\reau ale unor sfin]i
de alt\dat\.

~n acea biseric\ un grup de scriitori mi-a
dat imaginea unui col] uitat de Rai cum nu
mai credeam c\ `n lumea noastr\ anonimiza-
t\, materialist\ [i desacralizat\ ar putea s\ mai
existe. 

C=ndva, `n Roma antic\, Mithridate, regele
Pontului, dup\ o via]\ de lupt\ contra romani-
lor, a fost constr=ns s\ devin\ vasal. B\tr=nul
leu a venit `n senatul roman s\ se supun\. La
ie[ire, impresionat de ce v\zuse, a spus: „Am
avut impresia c\ am asistat la o adunare de
regi”! Unde mai g\se[ti `n lumea noastr\ o
asemenea adunare? Eu, pentru o clip\, `n mi-
ca bisericu]\ din Bac\u mi s-a p\rut c\ sunt `n
Senatus Populusqve Romani. Pentru acest lu-
cru le mul]umesc tuturor. 

(Urmare din pag. 1)

Domnului doctor Dan Gabriel Arv\tescu,
autor al romanului Eu, chirurgul..., mul-
tumiri pentru cuvintele spuse de fa]\ cu pri-
etenul meu, dragul p\rinte Cornel Paiu.
Sunt acelea cuvinte ce te amu]esc pur si
simplu, nu [tii cum s\ le prime[ti `n veci. 

V\ mul]umesc tuturor, cu recuno[tin]\,
pentru prilejul/privilegiul de-a respira alt-
fel, dou\ zile, aerul urbei voastre, aerul ur-
bei liceenilor de la „Vasile Alecsandri”, ae-

rul urbei lui Solomon Marcus, George
B\l\i]\, Ovidiu Genaru, Petru Cimpoe[u,
Bogdan Hanu, dar mai ales aerul urbei ce-
lui ce-a scris, cu o sensibilitate divin\, in
ille tempore:

„Am ajuns acum pe un c=mp cu ape.
~n lunc\, medita un poet cunoscut.
P\rea c\ de oameni nu mai `ncape.
De aceast\ `nt=mplare at=t de r\u mi-a 

p\rut.”

(G. Bacovia, Sc=ntei galbene)
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Minun\]ia rena[terii continue



Raluca-Oana CICEU,
laureat\

Se spune c\ din suferin]\ se nasc cele mai
bune crea]ii literare. Se poate s\ fie adev\rat.
Nu [tiu cum se face, dar la festivaluri [i eve-
nimente unde se celebreaz\ crea]ia literar\
mereu se adun\ poe]ii [i prozatorii, îns\ nici
m\car unul nu pare a fi suferind, ci chiar
foarte fericit. Asta m\ îndeamn\ s\ cred c\,
totu[i, suferin]a poate aduce [i fericire atunci
când este fructificat\ [i a[ezat\ pe foaie din
m\rinimia creatorului sau. Exact a[a s-a în-
tâmplat [i la Bac\u la Festivalul Na]ional
„Avangarda XXII”, unde fericirea a fost în

sufletele participan]ilor la festival, dup\ atâta
suferin]\ pus\ pe hârtie. Nu [tiu al]ii ce au în-
]eles din cele câteva zile de festival, dar pe
mine invita]ia si, implicit, participarea, m-au
f\cut s\ în]eleg c\ poetul poate aduce în pro-
pria fiin]\, dar numai în raport cu ceilal]i po-
e]i, o stare de fericire care nu corespunde cu
experientele omene[ti obi[nuite. Eu, cea mi-
c\, am fost primit\ între oamenii mari. Aceas-
t\ îmbr\]i[are a mea ca poet\ prin prisma de-
rul\rii acestui festival m\ determin\ s\ cred
cu convingere c\ exist\ p\stori ai creatorilor
literari, iar unul dintre ace[tia este cu siguran-
]\ domnul Victor Munteanu.

Mioara B|LU}|,
laureat\

~n sinea mea recunosc c\, `n aceste vre-
muri cosmopolite, sunt unul dintre consuma-
torii de poezie contemporan\, unul dintre `n-
seta]ii c\rora poezia le-a transformat `ntuner-
icul `ntr-o splendid\ noapte de var\, astfel `n-
c=t mersul prin via]\ s\ le fie mai curajos, mai
liber… 

Salonul de Carte „Avangarda XXII” m-a
pus fa]\ `n fa]\ cu Ioan Es. Pop, Aurel Pan-
tea, Nicolae Dabija, Paul Aretzu, Simona
Grazia Dima, Marian Dr\ghici, Olimpiu
Nu[felean, George Vulturescu, Dumitru G.
Lecca, Ioan Holban, Dan Iacob, Maria
Ni]u, Gheorghe Neagu [i al]i oameni de cul-
tur\, printre cuvintele c\rora m\ caut uneori.
Autori veni]i de departe `ntru bucuria priete-
nului lor. A[a au spus. {i am sim]it `n privirea
lor `mbr\]i[area unor vechi prieteni. Ei cu
st=lpii lor de lumin\, eu plimb=ndu-mi copi-
l\ria poeziei mele printre ei.

A doua zi, „Poezia ca suferin]\ a c\ut\rii
de sine” a umplut Biserica „Sf=ntul Ioan”. Pe
sub arcade din flori vii [i voaluri de ieder\, pe
l=ng\ ziduri [i vitralii vibr=nd de lini[te,
mi-am dus poezia la Sf=ntul Altar. S-a recitat.
S-a ascultat. S-a t\cut. S-a vorbit despre cuie
r\mase f\r\ icoane. Despre binecuv=nt\ri.
Despre Cuvinte ca st=ncile de care ne prin-
dem c=nd sufletul trage de sfoara unui clopot
imaginar [i despre Cuvinte fragile ca p=nza
paingului pe care alunec\ lumina `n amiezile
de toamn\. Cineva a spus ca este convins c\
oamenii au avut c=ndva aripi [i c\ poate unii
mai au aripi [i acum, dar nu oricine poate s\
le vad\. Eu spun c\ nu exist\ un manual mai
bun din care s\ `nv\]\m apropierea de Om sau
s\ exers\m `n\l]area spiritual\ dec=t aura pul-
s=nd\ a cuvintelor noastre. 

Din Avangard\ am r\mas cu o list\ deschi-
s\ de g=nduri care [i-ar pierde farmecul dac\
le-a[ scrie sau rosti. Mai p\strez entuziasmul
unui glas care, ghicindu-mi emo]ia primei
clipe `n care am dat cu ochii de ei, a spus
„vezi tu, Mioara, eu vin la Avangard\ de
drag, nu pentru premii sau diplome. Pentru
mine astea nu `nseamn\ nimic pe l=ng\ fap-
tul c\ sunt l=ng\ oamenii ace[tia (Dr\ghici,
Dabija, Holban, Pantea, Vulturescu, Es Pop,
Aretzu)… s\ le simt energia, s\ m\ bucur c\
sunt contemporan cu ei”…

Restul nu e dec=t praful de aur l\sat peste o

amintire. 
Sau literatur\. 
Sau istoria ei…

Carmen-{tefania LUCA,
laureat\

Festivalul „Avangarda XXII” mi-a oferit
bucuria de a m\ afla pe scen\ al\turi de mari
scriitori [i poe]i români atât de la noi din ]ar\
cât [i de peste Prut. În mod deosebit mi-a pla-
cut discursul lui Nicolae Dabija, care de fie-
care dat\ reu[e[te s\ ating\ sufletul într-o ma-
nier\ subtil\ [i inedit\. M-am bucurat de pre-
miu la rându-mi [i de posibilitatea pe care mi-
au oferit-o organizatorii, juriul acestei edi]ii,
de-a ie[i din umbr\ prin cuvintele mele. Am
observat o bun\ organizare a evenimentului,
implicare pân\ la cele mai mici detalii, mi-a
pl\cut împletitura dintre biseric\ [i poezie,
precum [i activit\]ile desf\[urate la Filarmoni-
c\. A[tept cu emo]ie urm\torul festival!

Ana SOFIAN,
laureat\

Cu emo]ia `ncep\torului am p\[it pe ur-
mele unui festival de al c\rui nume se leag\ o
frumoas\ tradi]ie. ~ntr-o toamn\ cu accente
de melancolie, oameni pasiona]i de literatur\
au orchestrat un minunat concert `n care po-
ezia [i proza s-au ]inut str=ns de m=n\, unde
talentul a c=ntat la unison cu pasiunea [i unde
voca]ia scriitoriceasc\ [i-a c\utat pe deplin
esen]ele. Cu o organizare de excep]ie, cu un
ambient potrivit subiectelor tratate, festivalul
mi-a oferit ocazia de a cunoa[te oameni noi,
de a-mi st=rni interesul pentru ceea ce `n-
seamn\ stiluri noi de abordare, dar [i de a m\
autodep\[i `n ceeea ce prive[te activitatea de
crea]ie literar\.
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(Urmare din pag. 1)

La Bac\u, de exemplu poe]ii, debutan]i [i profesioni[ti, se
adun\ `n jurul Funda]iei „Georgeta [i Mircea Cancicov” [i
festivalului „Avangarda XXII”, un eveniment de excep]ie al
debuturilor absolute, dar [i al excelen]ei poeziei `nalte. La
chemarea lui Victor Munteanu, au venit [i `n toamna at=t de
frumoas\ a acestui an c=teva zeci de manuscrise - poezie,
proz\, eseu - ale unor tineri care caut\ u[a stelar\ pe unde se
intr\ `n lumea literaturii, `n superbia ei (at=t de adev\rat\!)
sau `n nimicnicia ei, dup\ cum spun vulpile prin jur ce
nimeresc mereu strugurii acri ai lipsei de talent; s-au selec-
tat cei valoro[i, iar palmaresul edi]iei din 2015, impecabil
organizat\ de tenacele amfitrion b\c\uan, consacr\ numele
„norocos” al prozatorului M. B. Ionescu - Lupeanu, premi-
antul de la „Avangarda XXII” debut=nd, iat\, cur=nd, cu
volumul Strigoii lui {u]u la Editura „Junimea” din Ia[i:
festivalurile - concurs nu-l vor mai primi (debut `n volum!),
dar a dob=ndit, `n schimb, drept de reziden]\ `n lumea liter-
aturii.

Tinerii au scris c=ntece de supravie]uire; poe]ii din isto-
ria literaturii noastre contemporane, veni]i la Bac\u - Aurel
Pantea, George Vulturescu, Marian Dr\ghici, Ioan Es.
Pop, Simona- Grazia Dima - au scris c=ntece de pieire: `n
fond, at=t [i astfel este poezia `ns\[i: pieire [i supravie]uire.
Debutan]ii [i locuitorii „cu acte” ai lumii literaturii scriu

poezie, parc\ sfid=nd pedeapsa scris\ `n Apocalipsa lui
Ioan. Iat-o (`n traducerea, excep]ional\, a lui Petru Cre]ia):
„1. {i am v\zut apoi un alt `nger puternic cobor=nd din cer
`nf\[urat `ntr-un nor: un curcubeu `i `nconjura capul, iar
chipul lui era ca soarele, picioarele ca ni[te st=lpi de foc; 2.
{i avea `n m=n\ micul sul desf\[urat al unei c\r]i; [i piciorul
drept [i 1-a pus pe mare, piciorul st=ng pe p\m=nt; 3. {i a
dat strig\t mare, ca un r\get de tun, [i, c=nd a strigat el, cele
[apte Tunete au vorbit cu glasul lor; 4. Iar dup\ ce au vorbit
cele [apte Tunete, eu eram pe cale s\ le[in, c=nd am auzit un
glas din cer spun=ndu-mi <<Pune pecetea t\cerii pe cuvintele

celor [apte Tunete [i nu le scrie>>; 5. Apoi `ngerul pe care l-
am v\zut st=nd pe mare [i pe p\m=nt [i-a ridicat dreapta spre
cer; 6. {i a jurat pe cel care tr\ie[te `n vecii vecilor, cel care
a f\cut cerul cu toate c=te se afl\ `n el [i p\m=ntul cu toate
c=te se afl\ pe el [i marea cu c=te se afl\ `n ea a jurat c\ n-
are s\ mai fie timp de a[teptare; 7. C\ci `n zilele c=nd se va
auzi glasul celui de al [aptelea `nger, c=nd va avea s\ sune
din tr=mbi]i, taina voin]ei lui Dumnezeu se va `mplini,
`ntocmai cum a dat vestea cea bun\ prin robii s\i, proorocii;
8. Iar glasul pe care `l auzisem din cer l-am auzit din nou
vorbindu-mi [i spun=ndu-mi: „Haide, ia sulul desf\[urat `n
m=na `ngerului care st\ pe mare [i pe p\m=nt”; 9. {i m-am

dus l=ng\ `nger, spun=ndu-i s\-mi dea cartea aceea alb\ `n
form\ de sul; iar `ngerul mi-a spus: <<Ia-o [i m\n=nc-o pe
toat\; p=ntecele ]i-1 va umple de amar, `ns\ `n gura ta va fi
dulce ca mierea>>; 10. {i eu am luat cartea din m=na `ngeru-
lui [i am m=ncat-o pe toat\ [i `n gura mea era dulce ca
mierea; iar dup\ ce am m=ncat-o am sim]it `n p=ntece amar;
11. {i mi-a spus: <<Trebuie s\ prooroce[ti din nou noroade-
lor [i neamurilor [i limbilor [i `mp\ra]ilor celor mul]i>>”. 

Aceasta este una dintre ultimele pedepse - printre cele
mai `nfrico[ate - pe care le anun]\ Ioan `n Apocalips\. De ce
e cartea [i dulce [i amar\? La `ntrebarea pe care o ive[te
Ioan Teologul nu va putea r\spunde dec=t Poetul; a `ncer-
cat, de exemplu, Ioanid Romanescu, astfel, `n Noul Adam:
„Da, era noapte -/ `ns\ o noapte `n care toate se mi[cau re-
pede/ acum aceast\ Lun\ b\l\ng\nindu-se/ `]i aminte[te nu-
mai de n\ucitoarele/ clipe-n care ai b\ut cu mor]ii/ <<Scrie!>>
te treze[ti spun=ndu-i/ umbrei de l=ng\ tine/ care chiar crede
c\ inventezi -/ greu s\ priceap\ c\ nu e[ti dec=t/ un meca-
nism al cerului,/ pe care numai Dumnezeu [tie s\-1 folo-
seasc\/ [i, `n timp ce dictezi ceea ce ]i se dicteaz\,/ mintea
`]i umbl\ aiurea, te `ntrebi/ de ce s\ mai fii fericit `ntre at=-
]ia/ neferici]i, ba `nc\ s\ devii prezent/ [i din moarte, l\s=nd
`n urma ta/ un fir de premoni]ii/ da, era noapte -/ `ns\, abia
[optit, `ntre buzele nop]ii umede/ se z\mislise un ideal/ de
care nu ai voie s\ vorbe[ti/ nici tu, ironicul, sofistul”.

Chiar, de ce cartea e [i dulce [i amar\, poete?

Ce mai fac tinerii?
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n Salonul C\r]ii 
„Avangarda XXII”

Vineri, 2 octombrie a.c.,  la Complex-
ul Hotelier „Decebal”, `ntr-o ambian]\
pl\cut\, a avut loc deschiderea Salonu-
lui C\r]ii „Avangarda XXII”. Calistrat
Costin, pre[edintele Filialei Bac\u a
Uniunii Scriitorilor, a declarat: „Este o
bucurie c\ ne `nt=lnim `n cadrul acestui
festival. E bine c\ ne manifest\m [i, ca
reprezentant al scriitorilor din Bac\u,
salut cu dragoste acest eveniment”.

~n continuare, auditoriul, l-a ascultat
cu interes pe Aurel Pantea, recent lau-
reat al Premiului Na]ional de Poezie al
Uniunii Scriitorilor din Rom=nia, pre-
[edinte al Filialei Alba Iulia a Uniunii
Scriitorilor [i redactor-[ef al Revistei
„Discobolul”. El [i-a prezentat volumul
de poeme O `nserare nep\m=ntean\,
m\rturisind c\ vrea s\ continue „obsesi-
ile din aceast\ carte”. „Unde sunt c\r]i
m\ simt foarte bine, ca  <<la mine aca-
s\>> Nu a[ folosi cuvinte mari, dar acest
moment este unul <<astral>>”

„M\ simt  foarte bine la Bac\u, la
aceast\ <<frumoas\ `nt=mplare>> [i fap-
tul c\ aduni ni[te scriitori s\ vorbeasc\
`ntre ei, s\ fac\ schimb de idei, sun\ bi-
ne”, a declarat  criticul [i istoricul lite-
rar Ioan Holban, pre[edintele juriului
acestei edi]ii a Festivalului, care a re-
marcat prezen]a la manifestare a unor
scriitori foarte valoro[i. 

Victor Munteanu, pre[edintele  Fun-
da]iei „Georgeta [i Mircea Cancicov”, a
prezentat invita]ii acestei edi]ii: Ioan
Holban, Aurel Pantea, Ioan Es. Pop,

Paul Aretzu, Nicolae Dabija, Marian
Dr\ghici, George Vulturescu, Gheo-
rghe Neagu, Constantin Parascan,
Dan Bogdan Hanu, Olimpiu
Nu[felean, Dan Iacob [.a.. 

Despre poetul George Vulturescu
moderatorul Salonului C\r]ii, Victor
Munteanu, a men]ionat: „Dac\ spui c\-i
poet, e pu]in. Dac\ spui c\ e director al
Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\ Satu
Mare [i al Revistei „Poesis”, tot nu e
de-ajuns. Nici dac\ spui c\ e realiza-
torul de mai bine de un sfert de veac al
celebrului Festival Interna]ional de
Poezie de la Satu Mare. Pentru c\ el es-
te, p=n\ la urm\, un lupt\tor pe arena
Culturii, un formator de opinie cultura-
l\ [i moral\, un om care las\ `n urma sa
o istorie a trecerii cu folos prin acest\
lume”. 

Scriitorul, academicianul [i unionis-
tul basarabean Nicolae Dabija, prezen-
tat de c\tre moderator drept „un rom=n
autentic, un mesaj al str\mo[ilor no[-
tri”, a participat la Salonul de Carte
cu volumele Psalmi de dragoste [i Nu
te `ndr\gosti prim\vara. ~ntr-o cuv=n-
tare ce a atins cele mai sublime [i pate-
tice tr\iri, Nicolae Dabija a declarat:
„Vin la <<Avangarda>> b\c\uan\ de la
<<avangarda>> de peste Prut, ce `nc\ ne
desparte! Vizit=nd `n var\ Spania am
aflat c\ `n aceast\ ]ar\ sunt 20.000 de
mori de v=nt! ~n 1812, `n Basarabia
erau mai multe (80 000), dar noi nu am
avut un <<Don Quijote>> s\ se bat\ cu
acestea  [i un Cervantes s\ scrie despre
ele! Iat\ de ce este important scrisul!

(Continuare `n pag. 10)

Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ „Avangarda XXII”, or-
ganizat de Funda]ia „Georgeta [i Mircea Cancicov”, cu implicarea Consiliului
Jude]ean, Inspectoratul {colar Jude]ean, Asocia]ia Cultural\ „Familia Lecca”, Paro-
hia „Sf=ntul Ioan”, Filarmonica „Mihail Jora” [.a., a fost manifestarea care, `n zilele
de 2 - 3 octombrie „a dat tonul” unor evenimente culturale autumnale deosebite la
Bac\u („Toamna  Bacovian\”, aniversarea a 25 de ani de la inaugurarea Centrului
de Cultur\ [i Arte „George Apostu”).
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Festivalul-Concurs Na]ional de Crea]ie Literar\ 
„Avangarda XXII”, edi]ia a XIV-a, Bac\u, 2015
l Funda]ia Cultural\ „Georgeta [i Mircea Cancicov”
l 15 octombrie 2015
Proiect realizat cu sprijinul 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” a reconstituit
„Rom=nia Mare” a Culturii


