
„Am cules folclor di-
rect de la surs\, de prin
sate `nc\ din adolescen]\.

Am `nv\]at c=ntece de la
rapsozii satului Emilia

Caroli]\ din Poieni
sau Ioan Boghian
din Medeleni, co-
muna Vultureni,
care demult nu
mai sunt printre

cei vii. Aceste co-
mori le-am p\strat cu

sfin]enie toat\ via]\.
De-a lungul vremii,

c=nt=nd pe la nun]i [i
cumetrii, lumea mi-a
d\ruit costume populare
din zona noastr\, foarte
valoroase, pe care azi le

`mbrac la spectacole cu
un soi de sfio[enie, dar [i

cu mare m=ndrie [i demni-
tate. ~mi iubesc satul natal,

locurile [i tradi]iile `n care am
crescut, `mi iubesc b\c\uanii

`n mijlocul c\rora s-a cl\-
dit casa sufletului

meu [i `n mijlocul
c\rora m\ simt
cel mai bine.”

Solist\ de muzic\ popular\M
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Un obicei r\sp=ndit `n
Moldova este Sfin]irea Mesei
de Ajun. Prin Nordul
Moldovei se preg\te[te masa
pentru Ajunul Cr\ciunului cu
m=nc\ruri de post. Preotul bla-
goslove[te masa de post, gust\
primul din bucate, apoi cei ai
casei.

~n vechime, la cur]ile dom-
ne[ti, era [i obiceiul numit
Ora]ii, devenind „Ura]ii” de la
„a ura”. „~n prima zi de
Cr\ciun, Domnul avea obice-
iul s\ cheme la mas\ pe boieri.
La mas\, Mitropolitul ridica
paharul cu vin, f\c=nd ora]ii
pentru a sl\vi pe Dumnezeu [i
pentru s\n\tatea familiei dom-
nitoare. A doua zi de Cr\ciun,
obiceiul ora]ilor se continua
astfel: veneau la palatul dom-
nesc dasc\lii [coalelor cu dis-
cipolii lor, care rosteau ora]ii
`nt=i `n grece[te [i apoi `n ro-
m=ne[te...” (Dan Simionescu).

~n Maramure[, `n seara de
Cr\ciun, ca [i `n noaptea de Sf.
Andrei se ung cu usturoi vitele
[i grajdurile, pentru a le feri de
strigoi [i alte duhuri necurate.

~n diminea]a de Cr\ciun e bi-
ne s\ ne sp\l\m pe fa]\ cu ap\
curg\toare, luat\ anume dintr-o
vale, `n care punem [i o mone-
d\ de argint, pentru ca tot anul
s\ fim cura]i ca argintul, feri]i
de bube [i bete[uguri.

Femeia care face colacul se
duce `n gr\din\ cu m=inile pli-

ne de aluat [i spune la fiecare
copac: „M\r (p\r, prun, etc.),
astfel de rodnic s\ fii cum st\
aluatul pe m=nile mele!”.

Fetele care vor s\-[i cunoas-
c\ viitorul lor ursit iau din fie-
care m=ncare c=te pu]in [i pun
`ntr-o ulcic\, iar `n seara de
Anul Nou `nconjoar\ goale ca-
sa de nou\ ori; a no-
ua oar\, uit=ndu-se
pe fereastr\, `l v\d pe
cel adorat m=nc=nd
din ulcic\.

~n ajunul Cr\ciu-
nului exist\ obiceiul
ca dasc\lii tineri bi-
serice[ti s\ umble cu
Icoana. Pe icoan\
este zugr\vit\ na[te-
rea lui Iisus Hristos
`n mijlocul staulului.
Unul din dasc\li intr\
`n cas\ [i a[az\ marginea de jos
a icoanei pe piept, ]in=nd m=i-
nile de cele dou\ col]uri de
sus, [i c=nt\ troparul Na[terii
M=ntuitorului.

~n Fran]a veche, str\lucirea
serb\rii Cr\ciunului (Noël) `n-
tunec\ pe aceea a Pa[tilor. ~n
biserici se `nf\]i[au scene din
Na[terea M=ntuitorului, `n ca-
re figurau grupuri de p\stori,
cei trei crai de la r\s\rit, arbori
[i altele, ceva asem\n\tor cu
Vicleimul rom=nilor. Drama
P\storilor era jucat\ de preo]i
[i credincio[i. Melodii diferite,
care se numeau noëls, erau
c=ntate de to]i `n ajunul s\rb\-

torii cre[tine.

Cr\ciunul englezilor e o s\r-
b\toare popular\ `n care copiii
devin... tiranii zilei. Sunt l\sa]i
`n voia lor s\ fac\ orice stric\-
ciuni. Totul se celebreaz\ `n
banchete ieftine [i foarte vese-
le. Sobele ard, brut\riile [i si-

migeriile gem de fel de fel de
tave cu fripturi. Ora[ele sunt
str\lucit luminate cu toat\ cea-
]a ce domne[te `n Anglia. Pud-
ding-a este regina serb\rii.

Germanii `i spun Cr\ciunu-
lui Weihnachtten, Christnacht.
De pe 25 decembrie p=n\ pe 6
ianuarie, zeii Vutan [i Berchta
treceau prin ]ar\ binecuv=n-
t=nd [i pedepsind. Vutan cu
oastea lui turbat\ prin v\zduh,
iar Berchta ca o femeie prin
case. Zeul Vutan, c\lare pe cal,
cu p\l\rie imens\ [i manta
neagr\, zbura pe aripile furtu-
nii, care aducea prim\vara
iarb\, [i cereale din bel[ug.

Pomii `nfloreau pe unde trecea
Vutan. Pomul `mpodobit
(Christbaum) este un cult al
germanilor, pe care l-au `m-
prumutat [i alte popoare. `n
seara de Cr\ciun (24 decem-
brie) pomul e `mpodobit cu da-
ruri [i lum=n\ri care se aprind
feeric. Se c=nt\ „O, Tannen-

baum!”.

Franciscanii ,
chema]i de c\tre
Papa Inochentie al
IV-lea s\ slujeasc\
la biserica Ara
Coeli din Roma,
aduser\ `mpreuna
cu ei o iconi]\ a
pruncului Iisus
cioplit\ dintr-un
trunchi de arbore
din gr\dina

M\slinilor de un c\lug\r.
Iconi]a este numit\ Il Santissi-
mo Bambino (Pruncul cel
Sf=nt), avea pu-teri magice de
vindecare. La serb\rile
Cr\ciunului din Italia, Il Bam-
bino este scos la vedere.
Vestm=ntul s\u este `mpodobit
cu pietre scumpe. Timp de opt
zile, copiii s\rb\toresc, `n felul
lor Na[terea Pruncului Iisus,
`naintea unei mul]imi care se
`nchin\ Pruncului Sf=nt.

~n mijlocul bisericilor spa-
niole se `nf\]i[au Misterele
Na[terii Domnului din secolul
al X-lea. Actorii misterelor
sunt travesti]i, c=nt\ cu chita-

rele, cu flautul, se prind `n
dans [i joac\ de se zguduie bis-
erica. ~n m=ini ]in lum=n\ri
aprinse, care, la sf=r[itul dan-
sului nebunesc, r\m=n `n bise-
ric\. Cr\ciunul ]ine 14 zile, p=-
n\ la Boboteaz\.  

La Curtea danez\, serbarea
se ]ine la castelul Amalienburg.
Bradul cel mare trebuie s\ fie
t\it din P\durea Bernstroff.
Darurile pentru copii sunt cum-
p\rate din Copenhaga.

~n Austria, de Cr\ciun, c=te
un fl\c\u se `mbrac\ `n ve[-
minte lungi [i albe, `[i pune pe
cap o mitr\ [i `n m=n\ are un
toiag. E Sf. Neculai, `nso]it de
doi `ngeri `n alb [i de o gr\ma-
d\ de draci negri [i `ncornora]i.
~n seara de  Ajun, Sf. Neculai
`ncepe colinda. Intr\ prin case
cei doi `ngeri, iar dracii stau
afar\. Copiii gazdelor sunt
chema]i la Sf. Neculai [i veri-
fica]i dac\ au cuno[tin]e religi-
oase. Dac\ reu[esc la „exa-
men”, Sf=ntul le d\ruie[te nuci
[i mere, l\ud=ndu-i. Dac\ nu
r\spund bine, sunt da]i pe m=-
na... dracilor de afar\, care-i
sperie.   

~n ajun, grecii nu dorm. La
miezul nop]ii `ncep focurile de
pu[ti, pistoale, rachete. Veselia
e `ntip\rit\ pe toate fe]ele.

Obiceiuri de Cr\ciun

Emanuel Elenescu nu
[tia c\ la Piatra Neam],
unde s-a n\scut `n 1911,
un concurs muzical `i va
purta numele. ~n 2003, la
sugestia doamnei profe-
soare de canto Elena
Botez, concursul, ce este
dedicat Zilei de 1 de-
cembrie, ia numele di-
rijorului, compozitorului
[i pedagogului Elenescu.  

~naintea marii s\rb\-
tori a  Cr\ciunului, s\ ne
amintim de-a pururi:
„pentru c\ un Fiu ni S-a
n\scut [i numele lui este
Emanuel, Dumnezeu es-
te cu noi”.

Elenescu este cu noi,
`n Bac\u unde din 1962
[i p=n\ `n 2002, a dirijat,
`n fiecare an, la Piatra
Neam], c=nd `l omagiem
`n fiecare sf=r[it de no-
iembrie la Radio, unde a
`nregistrat peste 5000 de
minute de muzic\ [i
multe, foarte multe lu-

cr\ri rom=ne[ti [i peste
tot acolo unde a adus bo-
nomia, bun\tatea, umo-
rul, vorba bun\ [i bucu-
ria de a c=nta.

M\ bucur s\ fiu la Pia-
tra Neam], unde totul es-
te organizat minu]ios de
profesorul Mih\i]\ Albu,
managerul acestui gran-
dios proiect, de colega
mea, muzicolog dr.
Vasilica Stoiciu-Frunz\,
unde pre[edinte de juriu
este prof. univ. Wolf-
gang Klos, de la Univer-
sität für Musik und
Darstellende Kunst din
Viena [i unde oficiali-
t\]ile particip\ la eveni-
mentele culturale. ~n
deschiderea Concursu-
lui, aflat la a XXV-a edi-
]ie, participan]ii s-au bu-
curat de recitalul Cvarte-
tului Voces. ~n juriu,
personalit\]i ale artei in-
terpretative, dasc\li de-
vota]i `n ale muzicii, o
echip\ ce a avut dificila
misie de a selecta pe cei
mai buni dintr-un num\r
impresionant de concu-
ren]i. Astfel, din 116

concuren]i la instrumen-
te de lemn, 52 la al\-
muri, 32 la instrumente
de coarde [i 10 forma]ii
de duo, 4 de trio, 1 cvar-
tet [i 1 cvintet, au fost
ale[i 7 finali[ti: Pethö
Kriszto, cls. XI, oboi
(Odorheiu Secuiesc),
{anea Adrian Ionu], cls.
XI, clarinet, (Bucure[ti),
Chirvas\ Ciprian, cls. X,
trompet\ (Ia[i), Ambros\
George Octav, cls. VIII,
corn (Ia[i), Ailenei
{tefan, cls. VII, percu]ie
(Ia[i), Stoica Florentina,
cls. IV, vioar\, (Ploie[ti),
Trofeul Emanuel Ele-
nescu fiind adjudecat de
Clara Sofia Lupa[cu,
cls. VIII, violoncel
(Colegiul Na]ional
Octav B\ncil\, Ia[i - pro-
fesor Florin Sandu).
Clara Lupa[cu a concer-
tat deja, de dou\ ori `n
compania orchestrei Fi-
larmonicii „Mihail
Jora”, colectiv unde sunt
promovate tinerele ta-
lente `n nenum\rate con-
certe.

Concursul Emanuel
Elenescu, edi]ia 25
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Ninge. Ca o lir\ din care
izvor\sc c=nt\rile lini[tii [i
ale p\cii, la fel, din cer co-
boar\ f\r\ grab\ mul]ime
de fulgi. Ninsoarea `mpo-
dobe[te `ntr-o s\rb\toare
sf=nt\ `ntreg p\m=ntul `n-
cep=nd cu satul, ora[ul,
muntele [i... oamenii, dar-
mai la urm\ [i f\r\ a li se
jerfi ca ve[m=nt. Este un
Botez al Crea]iei Domnului
ce aduce o stare de fericire
ce nu poate fi exprimat\.
P=n\ [i trufiei `i mai to-
pe[te din starea ei veninoa-
s\. Totu[i, de[i ne-am `m-
pietrit, o f\r=m\ de mil\
prinde o r\d\cin\ minuscu-
l\ `n inima tuturor odat\ cu
sosirea pe p\m=ntul ]\rii a
primilor fulgi. 

Stau la geam [i v\d vr\-
biile cum se av=nt\ ca s\-
ge]ile prin [oproane, c\u-
t=nd ad\post, culcu[ [i as-

cunzi[ din calea frigului [i
a umezelii.

Ar p\trunde [i `n cas\
dac\ nu le-ar `nsp\im=nta
r\utatea omului. Ninge [i
fulgii se joac\ veseli prin-
tre coroanele goale ale po-
milor. Fulgii cad `ntruna
peste toat\ `ntinarea lumii.
{i, cel pu]in c=t st\p=ne[te
ninsoarea, zgomotele [i
tensiunile lumii tac. Dar
din nou te prinde o `nduio-
[are pentru p\s\rile ceru-
lui [i pentru animalele p\-
durii. {i dac\ aproape lip-
se[te de la oamenii mari,
~NDUIO{AREA o  z\rim la
copii ca pe o raz\ de mil\
[i bun\tate ce se transfigu-
reaz\ `ntr-un altoi din care
vor `nflori pomii la prim\-
var\. {i poate c\ fr=ngerea
inimii o primim tot de la
p\s\rile cerului care, c=nd
nu mai pot lupta, `nt=mpi-
n\ moartea cu ale lor ve[-
nice c=nt\ri. 

Mul]umim, Doamne, c\
ne oferi `nc\ o posibilitate
s\ `n]elegem m\rimea f\r\

de margini a milei [i a iu-
birii ce o `ndrep]i c\tre noi!

~nchipuirea 
transfigur\rii

Nu e bine s\ ne fr=ngem
aripile min]ii

Pentru c\ nu [tim 
Dac\ le va mai a[eza 

cineva
~n icoanele lini[tii.

Cl\de[te-]i curajul, copile,
{i preg\te[te-te pentru 

atunci
C=nd ochii `]i vor fi

morminte!

Toate vin de la r\s\rit
Nu se poate s\ ajung
Hran\ [erpilor...
O s\ ]in genunchii
~n rug\ciune p=n\ 
C=nd din degetele m=inilor
Vor r\s\ri raze de lumin\.

(28 noiembrie 2015, 
Filioara)                        

Urare de Cr\ciun

~nduio[area
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Despre obiceiurile de Cr\ciun din satele
rom=ne[ti  s-a scris din cele mai vechi tim-
puri. Nefiind mai veche dec=t s\rb\toarea
Pa[telor, s\rb\toarea Na[terii Domnului
era schimb\toare, se celebra `n luna mai.

Abia din secolul al IV-lea, sub pontificatul
lui Iulius I-iul s-a hot\r=t ca dat\ neschim-
b\toare 25 decembrie.

~n secolul al VIII-lea, aceast\ noapte se
petrece `n biserica `mpodobit\ cu picturi

m\re]e [i splendid luminat\, `ntr-o atmos-
fer\ de c=nt\ri sfinte, `n citiri, `n felurite
rituri d\t\toare de via]\ [i pline de duioas\
poezie.  



- De c=nd c=nta]i?
- Din timpuri „imemo-

riale”, dac\ astfel a[ pu-
tea numi copil\ria. Ca
orice solist din ]ara asta,
„cariera” mi-am `ncepu-
t-o pe scen\, la serb\rile
[colii din satul natal N\s-
t\reni (ast\zi, Poieni, co-
muna Parincea). 

- De unde mo[teni]i
vocea, darul c=ntecului?

- Darul este talantul pe
care l-am primit de la
Dumnezeu, dar pe care
l-au primit [i p\rin]ii mei,
tata - Aristotel [i mama -
Elena, plecat\ la Domnul
cu doi ani `n urm\. A-
m=ndoi c=ntau [i aveau
ni[te voci deosebite, `ns\
totul se petrecea `n hota-
rele familiei, rareori par-
ticipau pe la evenimente
mai deosebite din sat.
Pentru c\ tot suntem `n
preajma Na[terii Domnu-

lui, c=ntau ni[te colinde
extraordinare.

- Ce ne pute]i spune
despre experien]a pe ca-
re a]i avut-o ca solist\
la Orchestra „Plaiurile
Bistri]ei”?

- A fost experien]a cea
mai bogat\ [i, totodat\,
cea mai interesant\ `n
evenimente culturale ma-
jore, dar [i `n peripe]ii.
Pe timpul veciului regim
exista o adev\rat\ aten]ie
asupra folclorului rom=-
nesc [i  se promovau ta-
lentele..

- Inclusiv la „C=nta-
rea Rom=niei”!

- Da. Inclusiv la
„Toamna Cultural\ B\c\-
uan\”, „Retorta de Cris-
tal” din One[ti, „Dobro-
ge, m=ndr\ gr\din\!” etc.
Festivalul Na]ional
„C=ntarea Rom=niei” a
fost o experien]\ unic\ `n
toat\ istoria noastr\. A-
cum, din p\cate, nu mai
avem „C=ntarea”, ci
„Bocirea Rom=niei”. Se
pare c\ nu mai interesea-
z\ pe nimeni aceast\ i-
dentitate a noastr\ care
este folclorul. ~n plus, pe
toate posturile de radio [i
televiziune se `ncearc\ s\

se distrug\ ultimile r\d\-
cini din care a izvor=t,
promov=ndu-se tot felul
de „soliste” c=t mai dez-
br\cate cu putin]\ [i c=t
mai departe de talent [i
valoare. Cu c=t nu [tii ce

presupune zesterea fol-
cloric\, cu at=t ai mai
mare audien]\ [i succes
la TV [i la public. ~nainte
se f\cea o selec]ie, o cen-
zur\ elementar\ a valori-
lor. Acum v\d c\ nimeni
nu se mai ocup\ cu
„sportul” acesta!

Asta nu `nseamn\ cu
nu avem folclori[ti, etno-
logi foarte importan]i,
universitari, somit\]i `n
domeniu care stau de
straj\ la vremurile astea
confuze [i tulburi, `ns\,
din p\cate, vocile lor nu
se aud, iar radiourile [i
televiziunile `i solicit\
din ce `n ce mai pu]in. 

Sunt lucruri pe care un
artist trebuie s\ le ros-
teasc\ cu voce tare! Cine
tace `n fa]a r\ului se `m-

p\rt\[e[te cu el.
- ~n perioada postde-

cembrist\, dup\ ce a]i
c=ntat patru ani la
Complexul Hotelier
„Decebal”, v-a]i anga-
jat la Orchestra

„Busuiocul”, finan]at\
de Consiliul Jude]ean.

- Da, aici am lucrat al]i
patru ani, din 2004 p=n\
`n 2008.

- ~n 1980, pe c=nd
era]i la „Plaiurile
Bistri]ei”, a]i c=[tigat
trofeul „Tezaur Fol-
cloric” la emisiunea
M\rioarei Mor\rescu,
iar, `n 1982, a]i f\cut
primele `nregistr\ri la
Radio Bucure[ti, ur-
m=nd, mai apoi, s\ c=[-
tiga]i cele mai mari
premii la festivaluri
folclorice na]ionale [i
interna]ionale (Polonia,
Germania, Olanda,
Italia [.a.). Ce premii
sau distinc]ii a]i primit
dup\ 1989?

- Nu am o eviden]\

strict\ a acestor premii.
~n 1996 am c=[tigat com-
peti]ia din cadrul „Topu-
lui Tinerilor Interpre]i”
de la T=rgu Jiu, organi-
zat\ de redactorul muzi-
cal Angela Marinescu [i
regretatul Gruia Stroie,
intr=nd iar\[i `n Tezaurul
Folcloric.

Cel mai recent premiu
este cel acordat de Fun-
da]ia Cultural\ „George-
ta [i Mircea Cancicov” la
„Cr\ciunul Scriitorilor”
din 12 decembrie a.c..

- V-a]i num\rat vreo-
dat\ apari]iile televizate?

- Da' de unde! {tiu
doar c\ pe 1 ianuarie
2016, la ora 14, voi c=nta
la TVR2 `mpreun\ cu
al]i colegi [i colege.

- Ce p\rere ave]i des-
pre publicul actual?

- Gustul pentru muzic\
al norodului a fost [i el
denaturat de mass-me-
dia. Explozia manelis-
mului e un rezultat al l\-
s\rii actului muzical la
voia `nt=mpl\rii. Nu po]i
prezenta pe un post de
radio sau televiziune tot
ce-]i tun\ prin cap! Se
spune c\ publicul sanc-
]ioneaz\ tot ceea ce nu-i
place, `ns\ el nu [tie `n-
totdeauna ce este valoa-
rea [i de aceea nu o poate
cenzura. Nu m\ refer
doar la muzica u[oar\
sau cult\, ci chiar [i le
cea popular\. Exsist\
persoane c\rora le place
mai mult fasolea ars\ de
la mama de-acas\ dec=t
cea bun\, preg\tit\ de
so]ie, cum zice un banc.
Pe acest fond al pro-
blemei s-a umplut ]ara
de manele [i de c=ntece
indecente, subculturale,
folclorul c\z=nd pe un
loc subsidiar. Dac\ se va
continua s\ se mearg\ pe
aceast\ direc]ie [i nu se
va lua nicio m\sur\, `n

vreo 20 - 30 de ani fol-
clorul autentic va disp\-
rea odat\ cu identitatea
neamului.

De aceea spun c\ la
„Plaiurile Bistri]ei” am
avut onoarea [i norocul
s\ lucrez cu „o mare le-
gend\ a folclorului”,
cum i se spune ast\zi
maestrului George
S=rbu. C=nd ai un diri-
jor de un asemenea cali-
bru, nu mai `ncape ama-
torismul, l=ncezeala, ba-
nalitatea, nicidecum lip-
sa de talent. Un profesio-
nist nu se poate forma pe
scen\ dec=t la o aseme-
nea [coal\. 

- Ansamblul „Plaiurile
Bistri]ei” se autofinan]a?

- Da, aveam plan de
spectacole pentru a ne
lua salariul. Vara c=ntam
pe litoralul rom=nesc [i
la Nisipurile de Aur din
Bulgaria [i pe oriunde se
organizau turnee. Am
c=ntat al\turi de Ion Do-
l\nescu, Angela Moldo-
van, Anton Achi]ei, Irina
Loghin, Gheorghe Ro[oga,
Narghita, Tiberiu Ceia,
Ileana Constantinescu,
Ionela Prodan, Mioara
Velicu, Tita B\rbulescu.
Dar oare cu cine nu am
c=ntat?! Se organizau
spectacole de anvergur\,
cu s\lile arhipline [i cu
un public foarte receptiv
la muzica popular\.

Victor MUNTEANU
(Continuare `n pag. 11)

„Nu mai intereseaz\
pe nimeni aceast\

identitate a noastr\
care este folclorul”

de vorb\ la o cafea cu

MARIA T|TARU-BODEA
Solist\ de muzic\ popular\ Bac\u

Personalit\]i contemporane la ora dest\inuirilor

„Cine tace `n fa]a r\ului 
se `mp\rt\[e[te cu el”

~mpreun\ cu so]ul, Gheorghe (Gelu) Bodea

Cu fiicele Georgiana [i Andra

Fiica, Vasilica T\taru

Fiica, Vasilica T\taru
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Finalul acestui moment euforic a
adunat toate aplauzele, el fiind preluat
la aceea[i tensiune emo]ional\ de „gla-
sul de `nger” al p\rintelui Marian
V\t\m\nescu, ce a `n\l]at o colind\  ar-
deleneasc\ p=n\ la lacrimi, f\c=ndu-i
ferici]i pe to]i martorii unei asemenea
binecuv=nt\ri. 

Cu nimic mai prejos a fost Corul
Colegiului Na]ional „Vasile Alecsan-
dri”, dirijat de prof. Irina Negrea, ce
[i-a f\cut prezen]a cu „duba[i”, chita-
ri[ti  [i interpre]i solo, cre=nd atmosfera
autentic\ de s\rb\toare. Un gest frumos,
venit din inim\, a fost cel `n care „ma-
gistrul a aplaudat discipolii”, t=n\ra
profesoar\ salut=nd evolu]ia str\lucit\ a
acestui cor pe dou\ voci! 

La ineditul [i splendidul „maraton”

cultural au mai luat cuv=ntul prof univ.
dr. ing. Doru Ciucescu, criticul literar
Petric\ Mihu (Sascut), Vasile {oiman
([eful V\mii Bac\u, care, entuziasmat
de momentele `n\l]\toare, a declarat:
„Mi-am umplut sufletul de atmosfera
Na[terii lui Iisus Hristos! E bine c\
exista]i!"), prof. Elena H\r\t\u (director
adjunct al {colii Gimnaziale „Domni]a
Maria" din Bac\u (ea transmi]=nd
urarea de „s\n\tate mult\ la minte, trup
[i suflet!”). De asemenea, s-au mai
adresat publicului prof. Irina Grety
Moroi (director adjunct la [coala Gim-
nazial\ "Georgeta Mircea Cancicov"),
prozatorul Adrian Lungu [i Eugen
Ungureanu - directorul Televiziunii Lit-
erare One[ti.   

Premiile de Excelen]\ la „Cr\ciunul
Scriitorilor" a fost un alt moment a[tep-
tat [i prefa]at prin acordarea Premiului

Asocia]iei "Familia Lecca" pentru Pro-
movarea Culturii. „~n <<Cetatea>>
Bac\ului, `n Rom=nia de azi, a promo-
va cultura este o munc\ de apostolat.
Un <<apostol>> al  acestei <<misiuni im-
posibile>> este Victor Munteanu, amfi-
trionul acestei manifest\ri”, a declarat
pre[edintele asocia]iei, antrenorul eme-
rit, profesorul Dumitru G. Lecca la `n-
m=narea acestui premiu. („Surpriza a
fost cu at=t mai mare cu c=t eu m-am
obi[nuit `n ultima parte a vie]ii s\ acord
premii, [i nu s\ primesc”, ne-a declarat
Victor Munteanu dup\ eveniment, `na-
inte de Te Deum, `nc\ plin de emo]ie).

Pentru  contribu]ia adus\ la crearea
climatului cultural b\c\uan a fost pre-
miat\ cunoscuta interpret\ de muzic\
popular\ Maria T\taru-Bodea, colabo-
ratoare de n\dejde a Funda]iei „George-
ta [i Mircea Cancicov", ea minun=ndu-
ne cu prezentarea `n chip maiestuos a
unui colind tradi]ional armonizat.

„De la tribuna acestei s\rb\tori a
Cr\ciunului Scriitorilor acord\m pre-
mii de excelen]\ pentru promovarea
culturii Coralei <<Filomelos>> a Biseri-
cii voievodale de la Borze[ti, cu men]i-
unea <<s\ o ]in\ tot a[a>>, Ansamblului

Folcloric <<Florile din Cucuie]i>>,
comuna Solon], [i profesorului C\lin-
Lon Boamb\, directorul Colegiului
Na]ional <<Vasile Alecsandri>> din
Bac\u, pentru felul exemplar de orga-
nizare a Itinerariilor <<Avangardei
XXII>> `n cadrul celei de-a XIV - a edi]ie
a Festivalului-Concurs de Crea]ie Lit-
erar\, `nt=lnirea scriitorilor cu elevii [i
cadrele didactice. A[ dori ca acest pre-
miu s\ fie un exemplu [i, totdat\, un
imbold pentru celelalte colegii b\c\ua-
ne.”, a declarat Victor Munteanu.

Luat prin surprindere [i v\dit emo]io-
nat, C\lin-Leon Boamb\ a considerat
premiul „una din marile sale surprize.
Ceea ce face]i dumneavoastr\ e de do-
rit s\ contribuie la crea]ia autentic\ na-
]ional\, care s\ duc\ `ntr-un mod valo-
ros la autenticitatea crea]iei universa-
le”. 

La cap\tul acestei frumoase edi]ii
2015 a „Cr\ciunului Scriitorilor” la
Avangarda XXII se distinge faptul c\,
la Bac\u, sunt unice momentele de
Cr\ciun, prezen]a a numeroase persona-
lit\]i ar\t=nd puternica rezonan]\ a cul-
turii [u a dialogului deschis ce bucur\ su-
fletele m=ng=iate de „cele scriitorice[ti". 

S=mb\t\, 12 decembrie a.c., la
Restaurantul „Decebal” din Bac\u
a avut loc festivitatea de decerna-
re a Premiilor Anuale de Exce-
len]\ ale Funda]iei Culturale
„Georgeta [i Mircea Cancicov” [i
ale Asocia]iei Culturale „Familia
Boierilor Lecca” pentru Promo-
varea Culturii. Evenimentul a
avut loc `n cadrul „Cr\ciunului
Scriitorilor” la Avangarda XXII,
manifestare de colinde prilejuit\
de Marea S\rb\toare a Na[terii
Domnului.

Pentru anul 2015, Funda]ia
„Georgeta [i Mircea Cancicov” a
acordat urm\toarele premii de ex-
celen]\ pentru promovarea cultu-
rii:
lSolista de muzic\ popular\

Maria T\taru-Bodea. 
lCorala „Filomelos” a Biseri-

cii voievodale „Adormirea Maicii
Domnului” din Borze[ti, instruc-
tor, prof. Paula Cernat .
lAnsamblul Folcloric „Florile

de la Cucuie]i” din comuna
Solon], instructor, pr. Irinel Cer-
nat.
lProf. C\lin-Leon Boamb\, di-

rector al Colegiului Na]ional
„Vasile Alecsandri” Bac\u.

De asemenea, Asocia]ia Cultu-
ral\ „Familia Lecca” din Rado-
mire[ti, Letea Veche - Bac\u, a a-
cordat Premiul de Excelen]\ pen-
tru calitatea promov\rii culturii
poetului Victor Munteanu, pre[e-
dintele Funda]iei Culturale
„Georgeta [i Mircea Cancicov”,
nu `nainte de a ]ine o scurt\ [i in-
teresant\ prelegere despre rolul
familiei boierilor Lecca `n Bac\ul
de alt\dat\.

D\nu] Voicu (administratorul
firmei Moldavtrex [i prim vice-

pre[edinte al Asocia]iei „Cultul
Eroilor” - Filiala Bac\u) a f\cut o
scurt\ prezentare a acestei impor-
tante organiza]ii ob[te[ti, iar
Mitic\ Pricopie a pus `n valoare
rolul Asocia]iei ASTRA - Desp\r-
]\m=ntul „Vasile Alecsandri”
Bac\u, al c\rui pre[edinte este,
una, de asemenea, dintre cele mai
nobile [i puternice organiza]ii ne-
guvernamentale din ]ar\. 

Au citit din crea]ia proprie poe-
]ii Cornel Paiu, Dan Iacob,

Theodor-George Calcan,
Mioara B\lu]\, Alexandru
Dumitru, Tincu]a Horonceanu
Bernevic, Viorica B\lu]\, Silvia
Miler, Vasile-George Puiu,
Doru Ciucescu, Cristina {tefan,
Mara Paraschiv, Dumitru
Br\neanu, Mihaela B\bu[anu-
Amalanci, {tefania Carmen
Luca [i au f\cut interpel\ri proza-
torul Adrian Lungu [i criticii li-
terari Daniel Nicolescu, Petre
Isachi, Ioan Neac[u, Liviu Chis-
cop, Cornel Galben, Petric\
Mihu. 

Interven]ii la lumina colindelor
au mai avut, printre al]ii, Mircea
Nicolae Rusu (fost director la
Hidroconstruc]ia „Siret” [i unul

dintre s\rb\tori]ii `n cadrul rubri-
cii speciale Portret `n c\rbune
aprins), Vasile {oiman ([eful
V\mii din Bac\u), Ioan Chiriac
(directorul firmei Rolex), Ana
Marchi[ ([efa Comisiei de cultur\
[i `nv\]\m=nt din cadrul Consiliu-
lui Jude]ean), Tincu]a Bondalici
(fost\ directoare a [colii „George-
ta Mircea Cancicov”) [i Irina-
Grety Moroi (director adjunct al
acestei  institu]ii), Elena H\r\t\u
(director adjunct al {colii
„Domni]a Maria”), precum [i jur-

nali[tii Eugen Ungureanu (direc-
torul „Televiziunii literare”),
Mihai Buznea, Eugen Verman,
{tefan Olteanu, Mircea Merti-
cariu [i Ion Moraru.

Premian]ii - coordonatorii coru-
rilor [i ansamblurilor folclorice -
au avut posibilitatea s\-[i dove-
deasc\ virtuozitatea [i talentul `n
interpretarea colindelor `n fa]a au-
ditoriului, fiind r\spl\ti]i cu apla-
uze vii [i `ndelungate.

Scriitorii, arti[tii, oamenii de
afaceri [i de cultur\ [i jurnali[tii
au mai fost colinda]i de pr. Mari-
an V\t\m\nescu, {tefana Radu
(elev\ `n clasa a XII - a la Colegiul
Na]ional „Gheorghe Vr\nceanu”),
Ansamblul Folcloric „Privighe-
torile Zeletinului” (dirijor, prof.
Nicolae Popa), Corul Colegiului
Na]ional „Vasile Alecsandri”
(dirijor, prof. Irina Negrea) [i
Grupul folk „Suflete senine”,
condus de cantautorul Liviu
Neagu. Ace[tia, `mpreun\ cu -
Maria T\taru-Bodea, Corala
„Filomelos” [i Ansamblul
Folcloric „Florile din Cucuie]i”,
au avut o presta]ie de mare ]inut\
artistic\, r\sp=ndind o autentic\ [i
`n\l]\toare lumin\ a Colindelor la
„Cr\ciunul Scriitorilor”.

Manifestarea s-a `ncheiat cu un
Te Deum `nchinat patronilor spi-
rituali ai Funda]iei Cancicov,
Eroilor Neamului, Familiei
Lecca [i scriitorilor [i arti[tilor
„Avangardei” care au trecut la
cele ve[nice: Ioan-Petru Viziteu,
Ion Ghelu Destelnica, Vasile
Sporici, Octavian Voicu, Ion
Lupu, Aurora Barcaru, Eugen
Bud\u, Marin Cosmescu-Dela-
sabar, Ioan Iftimie, Gabriel
Bacovia, Paul }ar\lung\, Al.
Ungureanu, Ion Ilie[, Sergiu
Adam, Gelu M\gureanu, Elena
Baciu, Elena Ungureanu, Dinu
Apetrei, Daniela Olariu, Florin
Cr\ciunescu, Anton Ciobanu,
Viorica Cocioiu.

La agapa cre[tin\, cortina s-a
tras dup\ deja consacrata „rulet\”
a Avangardei, unde s-au rostit
g=nduri [i ur\ri de Cr\ciun [i Anul
Nou.

Alina MUNTEANU
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Cr\ciunul Scriitorilor

Maria T\taru-Bodea

Solist\ de muzic\ 
popular\

Victor Munteanu

Pre[edinte al Funda]iei Culturale
„Georgeta [i Mircea Cancicov”

C\lin-Leon Boamb\

Director al Colegiului
Na]ional „V. Alecsandri”

Paula Cauti[

Dirijor al Coralei
„Filomelos” One[ti

Pr. Irinel Cernat

Instructor Ansamblul Folcloric
„Florile din Cucuie]i”

PREMIILE DE EXCELEN}|

PROMOVAREA CULTURII
ale Funda]iei Culturale „Georgeta [i Mircea Cancicov” [i ale Asocia]iei Culturale „Familia Lecca” pentru
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Sfintele s\rb\tori cre[tine de iarn\
`ncep cu un praznic mare [i se termin\
cu un praznic mare: Na[terea Domnului
- Cr\ciunul (25 Decembrie) [i Botezul
Domnului (6 ianuarie). Aceste s\rb\tori
sunt foarte apropiate ca dat\. La `nce-
puturile cre[tinismului, ele erau conto-
pite `ntr-una singur\: Epifania sau Ar\-
tarea Domnului. Chiar [i `n zilele noas-
tre, c=nd pr\znuim Na[terea [i Botezul
Domnului la date diferite, se poate ve-
dea, `n am=ndou\, c\ Domnul Se arat\,
ni Se arat\, ni Se face cunoscut. ~n tro-
parul Na[terii se spune: „Na[terea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru, r\s\rit-a
lumii lumina cuno[tin]ei...”; iar `n tim-
pul troparul Bobotezei m\rturisim
c=nt=nd c\ prin Botezul Domnului `n
Iordan „~nchinarea Treimii s-a ar\tat”.

Exist\ totu[i unele deosebiri `ntre
cele dou\ ar\t\ri ale lui Dumnezeu. La
Cr\ciun Dumnezeu Se arat\ oamenilor
ca om. Pruncul Iisus este vestit de `n-
geri unui grup mic de oameni, unui cerc
restr=ns de p\stori, [i magilor de la
R\s\rit care, v\z=nd steaua Na[terii, au
venit s\ se `nchine „Soarelui Drept\]ii”.
Lumea `nc\ nu-L [tia. „~n lume era [i
lumea prin El s-a f\cut, dar lumea nu
L-a cunoscut” (Ioan 1,10). Pruncul tre-
buia s\ creasc\, ocrotit de Maica Lui [i
de dreptul Iosif. Ace[tia `n[i[i p\strau
taina [i se minunau de Pruncul Care
cre[tea [i Se `nt\rea cu v=rsta (duhul).

La Botez, Acest Om Se arat\ ca Fiu al
lui Dumnezeu, vestit de ~nsu[i Tat\l:
„Acesta este Fiul Meu Cel iubit `ntru
Care am binevoit” (Matei 3,17) „{i
Duhul lui Dumnezeu S-a v\zut pogo-
r=ndu-Se ca un porumbel [i venind pes-
te El” (vers. 16). Acum Fiul lui Dum-
nezeu Se arat\ unui cerc mai larg. Dup\
ar\tarea Tainei Prea Sfintei Treimi [i is-
pitirea din pustie, `ncepe activitatea pu-
blic\ a Domnului.

Acest moment `n care Dumnezeu-
Tat\l L-a descoperit pe Fiul S\u a fost
preg\tit dinainte. Sf=nta Evanghelie ca-
re se cite[te `n duminica dinaintea Bote-
zeului ne descoper\ ceva din acest\ eta-
p\ de preg\tire a lumii pentru primirea
M=ntuitorului.

Figura central\ a acestei etape este

Sf=ntul Ioan Botez\torul, care anun]\ c\
lumea se afl\ `n pragul unei mari pref-
aceri. El face „~nceputul Evangheliei
lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.”
(Marcu 1,1). Ioan `nsu[i fusese prooro-
cit de Maleahi, dup\ care ne `ncredin-
]eaz\ Sf=ntul Evanghelist Marcu: „Iat\,
eu trimit pe `ngerul Meu [i va g\si ca-
lea `naintea fe]ei mele” (Maleahi 3,1),
dar [i de Isaia: „Un glas strig\: <<`n
pustiu g\ti]i calea Domnului, drepte fa-
ce]i `n loc neumblat c\r\rile Domnului
nostru>>” (Isaia 40,3), ca [i de `ngerul
care `i veste[te lui Zaharia - tat\l
Sf=ntului Ioan Botez\torul - c\ Elisabe-

ta, femeia lui, va na[te un fiu, Ioan, de
na[terea c\ruia mul]i se vor bucura
„c\ci va fi mare `naintea Domnului...[i
`nc\ din p=ntecele mamei sale se va
umple de Duhul Sf=nt” (Luca 1,15). Ca
ultim prooroc al Vechiului Testament [i
prim prooroc al  Noului Leg\m=nt, Ioan
`nsu[i confirm\ prin cuvintele sale pro-
orociile care fuseser\ f\cute despre el:
„Eu sunt glasul Celui ce strig\ `n pus-
tie” (Ioan 1,23).

Via]a Sf=ntului Ioan Botez\torul,
dup\ cum ne spune Sf=ntul Evanghe-
list, era o via]\ aspr\, de ascet, de `nger
`n trup: „{i Ioan era `mbr\cat `n hain\
de p\r de c\mil\, avea cing\toare de
piele `mprejurul mijlocului [i m=nca
l\custe [i miere s\lbatic\” (Marcu 1,6).

Sf=ntul Evanghelist Marcu ne spune c\
„Ioan boteza `n pustie, propov\duind
botezul poc\in]ei spre iertarea p\cate-
lor. {i ie[eau la el to]i din ]inutul Iudeii
[i to]i cei din Ierusalim [i erau boteza]i
de c\tre el `n r=ul Iordan, m\rturisindu-
[i p\catele” (Marcu 1, 4-5). Din aceste
cuvinte `n]elegem c\ Ioan boteza pro-
pov\duind un alt botez. Fiindc\ poporul
`l socotea pe Ioan drept Mesia cel a[tep-
tat, Ioan arat\ c\ nu el este Hristos: „Vi-
ne `n urma mea, Cel ce este mai tare
dec=t mine, C\ruia nu sunt vrednic,
plec=ndu-m\, s\-I dezleg cureaua `n-
c\l]\mintelor” (ver.7). Iat\ `n ce cuvin-

te [i-a ar\tat smerenia `naintemerg\to-
rul, d=ndu-ne nou\ `n[ine pild\ de sme-
renie, c\ci numai prin smerenie [i poc\-
in]\ ne putem apropia de nem\rginirea
tainic\ a dumnezeirii. „Eu v-am botezat
pe voi cu ap\ - spune Ioan poporului -
El (Fiul lui Dumnezeu, Hristos, Mesia)
`ns\ v\ va boteza cu Duh Sf=nt” (vers.
8). 

Iat\ deosebirea dintre botezul lui
Ioan [i botezul lui Hristos, deosebire pe
care o arat\ [i Sf=ntul Apostol Pavel
ucenicilor din Efes, dup\ cum citim `n
cartea Faptele Apostolilor: „Deci `n ce
v-a]i botezat? Ei au zis: `n botezul lui
Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu
botezul poc\in]ei, spun=nd poporului
s\ cread\ `n Cel ce avea s\ vin\ dup\

el, adic\ `n Iisus Hristos.” (I.A. 19, 3-
4). Ioan propov\duia poc\in]a [i
iertarea p\catelor, iertare pe care aveau
s\ o ia prin Botezul lui Iisus Hristos cei
ce credeau `n El. Botezul lui Ioan
pre`nchipuia botezul cre[tin [i era un
ritual preg\titor. De[i era de la Dum-
nezeu, dup\ cum ne spun Sfin]ii
Evangheli[ti Ioan (1,33), Luca (3, 2-3)
[i se s\v=r[ea prin afundarea `n ap\,
totu[i prin el nu se conferea harul. Iat\
ce zice Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur despre
botezul lui Ioan, botez pe care de altfel
`n s\v=r[eau [i ucenicii Domnului prin
p\r]ile Iudeii: „Ve]i `ntreba: De ce n-a
botezat M=ntuitorul Hristos ? -A spus-
o mai `nainte Sf=ntul Ioan Botez\torul
c=nd a zis: Acela v\ va boteza cu Duh
Sf=nt [i cu foc. Dar Duhul Sf=nt `nc\ nu
fusese dat. Iat\ pentru ce va boteza
Iisus Hristos. Iar ucenicii S\i botezau
numai ca s\ atrag\ mul]imea la
`nv\]\tura m=ntuirii ...{i botezul lui
Ioan, vom r\spunde: `ntru nimic, c\ci [i
unul [i altul erau f\r\ harul Sf=ntului
Duh [i se f\ceau cu scopul de a aduce
la Hristos pe cei ce se botezau”.

Dup\ cum spune Sf=ntul Ioan
Damaschin `n Dogmatic\ sa, M=ntu-
itorul S-a botezat cu botezul lui Ioan nu
pentru c\ avea nevoie de cur\]ire, ci ca
s\-i eviden]ieze `nsemn\tatea, ca s\
`mplineasc\ Legea, ca s\ descopere
taina Treimii, ca s\ ne dea nou\ pild\ de
a ne boteza... De altfel, dup\ cum spune
un teolog rom=n, adev\ratul botez al
Domnului este `ntruparea Sa.

Botezul cre[tin, prin care fiecare din
noi intr\ `n Biseric\, este acela despre
care M=ntuitorul `i spune lui Nicodim:
„Adev\rat, adev\rat `]i zic ]ie: De nu se
va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu
va putea s\ intre `n `mp\r\]ia lui Dum-
nezeu” (Ioan 3,5).

Botezul nostru, botezul `n numele
Prea Sfintei Treimi, prin care am intrat
`n Biseric\, este un mare har [i o mare
Tain\ a lui Dumnezeu. S\ ne str\duim
fiecare dintre noi [i to]i laolalt\ `n
Sf=nta Biseric\-trup al lui Hristos [i
„st=lp [i temelie a adev\rului” [i s\
urm\m [i noi `ndemnul pe care Sf=ntul
Apostol Pavel `l d\ lui Timotei `n cea de
a doua sa epistol\ c\tre el: „Tu, deci,
fiul meu, `nt\re[te-te cu harul care este
`n Hristos Iisus” (2 Tim. 2,1).

Vre]i s\ scrie]i [i apoi s\ publica]i `n-
tr-un periodic de specialitate:
lun articol, un studiu, un eseu etc.;
lo schi]\, o povestire, un grupaj de

versuri etc.?
Veni]i cu manuscrisul -

de restul ne ocup\m noi!
Vre]i s\ scrie]i [i apoi s\

publica]i o carte?

Apela]i la exper]i!
Doar ei v\ pot ajuta!
Agen]ia noastr\ asigur\:
lConsiliere de speciali-

tate `n redactarea textelor;
lCorectarea manuscri-

sului / dactilogramei;
lProcesare computerizat\ / tehnore-

dactare;
Rela]iile cu editura / tipografia (tiraj,

format, ISBN, descriere CIP, copert\,
supracopert\, man[ete etc.);

Agen]ia Literar\ „Expert”
V\ propune strategii de marketing

moderne, adecvate [i efi-
ciente: 

Organizarea „lans\rii”:
loca]ie; prezentatori; pu-
blic; prezen]a presei scrise
[i audiovizuale.;

Recenzii (cronici litera-
re `n periodice de profil
din `ntreaga ]ar\);

Participarea la con-
cursuri, festivaluri, expo-

zi]ii, t=rguri [i Saloane ale c\r]ii etc.

Adresa: Bac\u, str. V. Alecsandri nr. 25;
Tel. / fax: 0234/588 249; 234/210.369; 
0745/348.607; agentialiterara@yahoo.com 

Un adev\r axiomatic

Nici o carte (chiar dac\
e o carte foarte bun\) nu
poate avea succes decât
printr-o politic\ de mar-
keting eficient\: compe-
tentã - inteligentã - con-
secvent\! 

Agen]ia Literar\ „Expert”
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S. C. ATLAS S.A. BAC|U 

Sfintele S\rb\tori s\ aduc\ tuturor
b\c\uanilor lumin\ [i bucurie `n suflet,
s\n\tate [i putere de munc\, `mpliniri [i
realiz\ri.

Cr\ciun Fericit!
La Mul]i Ani!

GHEORGHE B|L|U,
manager general

Sindicatul Liber Distrigaz RA Tg. Mure[, Distribu]ie Bac\u

Sfintele S\rb\tori de Iarn\ s\ v\ aduc\ s\n\tate, 

mul]umire sufleteasc\ [i izbând\ 

`n toate faptele bune 

pe care vi le-a]i propus!

Cr\ciunFericit!  

La Mul]i Ani - 2015!
Pre[edinte,
ADRIAN AVRAM
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Cr\ciunul Scriitorilor la „Avangarda XXII”
(Urmare din pag. 12)

„~nt=lnirea  
armoniilor”

Fiind o „voce liric\” plin\ de
sobrietate, Tincu]a Horonceanu
Bernevic a recitat versurile „Ce
iarn\, ninge peste tot / Fulgii
mici au prins s\ cearn\ / Cad
pe case, pe p\m=nt / / De-ar c\-
dea la noi `n g=nd / S\ ne spele
de p\cat / S\-l fac\ ne`ntinat!”. 

Antrenorul emerit, prof.
Dumitru Lecca, pre[edintele
Asocia]iei Culturale „Familia
Lecca”, a `mp\rt\[it bucuria de a
fi `n mijlocul scriitorilor [i a oa-
menilor de cultur\ [i a vorbit de
rolul familiei sale `n istoria
Bac\ului de alt\dat\: „Timp de
cinci genera]ii istoria familiei
Lecca s-a suprapus cu istoria
Bac\ului. Amintesc aici c\, `n
anul 1867, Gheorghe Lecca a
`nfiin]at prima societate cultu-
ral\ din Bac\u numit\ <<Societa-
tea pentru ~nv\]\tur\ a Poporu-
lui Rom=n>>. Familia Lecca a a-
vut un  rol mare `n a impregna o
stare de spirit. A fost vorba de
oameni care, prin func]iile pu-

blice de]inute, s-au impus ca re-
pere morale. Costache Radu
men]iona: <<Erau boieri cu senti-
mente mari, iubitori de ]ar\, care
nu [ov\iau `n fa]a amenin]\rilor,
nici a f\g\duin]elor>>. Oameni
cu cariere profesionale, av=nd
[coli adev\rate, cu grade mili-
tare c=[tigate pe c=mpurile de
lupt\, f\r\ dosare penale, f\r\
anchete! {i au realizat multe lu-
cruri din bani priva]i [i nu pub-
lici! Compara]ia cu  zilele noas-
tre o las `n seama dumneavoas-
tr\!”.

Poeta Cristina {tefan [i-a ex-
primat prin vers („voi alege me-
reu `ntre durere [i vis”) bucuria
c\ este cel de-al 7 - lea an de
c=nd a debutat la Editura Fun-
da]iei Culturale Cancicov. 

Tot cu o crea]ie proprie a `n-
c=ntat asisten]a [i poetul Dumitru
Br\neanu, membru `n Consiliul
de conducere al Filialei Bac\u a
Uniunii Scriitorilor. ~n timp ce
Ansamblul „Privighetorile
Zeletinului” a ]inut isonul mani-
fest\rii interpret=nd colinde din
cele mai duioase de Cr\ciun,
demonstr=nd c\ reprezint\ cu
mare cinste folclorul rom=nesc,
a luat cuv=ntul D\nu] Voicu,

administratorul firmei „Mol-
davtrex” [i prim-vicepre[edinte
al Asocia]iei Na]ionale „Cultul
Eroilor” - Filiala Bac\u. F\c=nd
o scurt\ prezentare a acestei im-
portante organiza]ii ob[te[ti [i
vorbind `n numele Consiliului
Director al Filialei, el a men]io-
nat: „Consider c\ orice cet\]ean
trebuie s\ aduc\ un omagiu
Eroilor neamului nostru. ~n a-
cest moment `n\l]\tor transmit
celor prezen]i sincera urare de
<<s\rb\tori fericite>>, iar oame-
nilor de afaceri - prosperitate [i
succes!”

Prof. Mitic\ Pricopie, pre[e-
dintele Desp\r]\m=ntului
„ASTRA - Vasile Alecsandri”
Bac\u al Asocia]iei „ASTRA”,
`nfiin]at `n 1996, a prezentat a-
ceast\ nobil\ organiza]ie lupt\-
toare pentru idealurile na]ionale,
cu o puternic\ activitate `n ]ar\
[i Basarabia [i Bucovina de Nord.

Poeta Mara Paraschiv „a
deschis u[a” unei candide tr\iri
de s\rb\tori „ce bucur\ <<copi-
lul din noi>>, [tiind c\ la fiecare
poart\ Mo[ Cr\ciun las\ mult\
fericire, bucurie [i `mpliniri”.
T=n\ra Carmen {tefania Luca
a transmis prin vers `ndemnul

„ascult\ glasul inimii / cum ta-
ie-n carne vie” iar poezia „[i-a
f\cut tainic ungher” `n suflet o-
dat\ cu melodiile interpretate de
Grupul folk „Suflete senine”,
condus de Liviu Neagu. Ce
poate fi mai frumos dec=t s\ te
la[i purtat de c=ntul versurilor
„c=nd primele ninsori `ncep s\
cearn\ / atunci va fi mai greu
pentru cei pleca]i” ori, `ntr-o al-
t\ caden]\, „s\ ning\ mult <<ca-n
Fra]ii Grimm>> / [i sub z\pezi de
bronz s\ ne iubim!”.

Criticul literar Petre Isachi
(redactor [ef al revistei „13
Plus”), a punctat „`n cele scriito-
rice[ti” urarea de a avea „un
Cr\ciun pe m\sura sufletului,
cu o stare de spirit care s\ `nvin-
g\ <<stereotipia>> [i iner]ia pre-
zentului. Cu mai mult\ <<revolt\
creatoare>> [i cu marea dorin]\
de a schimba `n bine prezentul
[i  viitorul!”. Mesajul transmis
de esteticianul Ioan Neac[u:
„Anul 2016 s\ aduc\ scriitori-
lor c=t mai multe c\r]i [i Bac\ul
s\ apar\ mai `n fa]\ dec=t a fost
p=n\ acum `n lupta pentru de-
semnarea capitalei culturale eu-
ropene. 

(Continuare `n pag. 7)
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Dumitru Lecca

Daniel Nicolescu

Alexandru Dumitru

Mihai Buznea

Liciu Chiscop

Cristina {tefan

Cu prilejul Na[terii Domnului

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” 
Bac\u

ureaz\ cadrelor didactice, 

colaboratorilor [i tuturor b\c\uanilor

CR|CIUN FERICIT
[i prosper `n mijlocul celor dragi!

La 

mul]i 

ani - 

2016!

Prof. GABRIEL STAN,   
Director
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Putem face ceea ce nu fac al]ii,
pentru ca Bac\ul s\ fie acolo
unde trebuie!”. 

Criticul literar [i editorul Cor-
nel Galben a dat „fr=u liber”
versurilor, m\rturisind: „Cuvin-
tele-s izvorul ve[nic t=n\r, / din
care fraze curg, s\ ne s\rute, /
veni]i de be]i, cu dimine]i pe um\r,
/ [i-apoi pleca]i pe c\ile [tiute. //
Mai pur\ ziua o s\ intre-n
noapte, / cu dansul lumii ce `n
s=nge fierbe, / veni]i de be]i
izvorul plin de [oapte, / ce se
revars\ `n torent de jerbe”
(„Cuv=ntul rom=nesc”). 

Spre `nnoirea 
spiritual\

Profesorul [i criticul literar
Daniel Nicolescu a subliniat
faptul c\ „oamenii au transfor-
mat Cr\ciunul `ntr-o s\rb\toare
domestic\ `n care c=nt\, petrec
[i uit\ de cele suflete[ti. Cea
mai potrivit\ urare e ca Sf=nta
s\rb\toare a Cr\ciunului s\ a-
duc\ `nnoirea spiritual\ a noas-
tr\, a fiin]ei umane. S\ ne aduc\

<<Na[terea Domnului>> din nou,
ce este un proiect divin din care
face parte [i ~nvierea”. 

Cuprins de frumuse]ea acestei
manifest\ri, preotul-poet Cornel
Paiu - cu revela]ia cea mai pu-
ternic\ „Hristos S-a n\scut!” - a
rostit versuri „de duhovnicie [i
milostivire” (`ntr-unul din aces-
tea `ntreb=ndu-se „cum s\ faci
s\ nu `]i pierzi  sufletul? / cum s\
cape]i iertarea?”).

Pe un alt registru liric a pre-
zentat o poezie din crea]ia sa [i
Theodor George Calcan, „un
poet autentic” - dup\ cum a fost
prezentat de moderator. 

Dialogul deschis a continuat [i
au luat cuv=ntul Ioan Chiriac
(directorul firmei „Rolex”),
Viorica B\lu]\ (cu un inspirat
poem „Z\pad\ pe ram”), pro-
fesoara Ana Marchi[ (pre[edin-
ta Comisiei de Cultur\, `nv\]\-
m=nt, tineret a Consiliului
Jude]ean Bac\u, care a eviden]i-
at „aceste momente de `n\l]are
spiritual\ `n mijlocul unor per-
sonalit\]i de seam\ ale culturii
[i artei b\c\uane”). Profesoara
Tincu]a Bondalici (fost\ direc-
toare a {colii Gimnaziale
„Georgeta Mircea Cancicov”)

[i-a exprimat satisfac]ia c\, `n
urm\ cu mai mul]i ani, a pus
mult suflet la „botezul” [colii pe
care a condus-o cu numele pa-
troanei „Avangarda XXII”, fi-
ind, totodat\, onorat\ s\ fac\
parte din aceast\ funda]ie.

„Reaprinderea stelar\” a rit-
murilor muzicii folk de aceast\
dat\ nu a `ncetat s\ elogieze pe
„f\c\torul de ]ar\” - cel care,
de[i a colindat mult, crede c\
„mai cald este, totu[i, pe aca-
s\!”, dar [i pe M\ria Sa, }\ranul
Rom=n, rugat s\ nu lase „c=mpul
s\ moar\!”. ~n acest fream\t
„de muzic\ [i adev\r”, datorat
din nou Grupului „Suflete seni-
ne”, profesorul C\lin-Leon
Boamb\ (directorul Colegiului
Na]ional „Vasile Alecsandri”) a
pus punctul pe „i”, men]ion=nd:
„s\ transform\m de[ert\ciunea
lumii `n aur\ spiritual\!”, asi-
gur=nd asisten]a c\ „institu]ia
pe care o conduce va fi onorat\
s\ fie integrat\ `n acest mediu
elevat”. 

Au mai adresat ur\ri intere-
sante criticul literar Liviu Chis-
cop [i ziaristul-prozator Eugen
Verman. 

Luat prin surprindere de Vic-
tor Munteanu, care a fost „ar-
gintul viu” al evenimentului,
ziaristul Mihai Buznea (fostul
director al cotidianului „De[-
teptarea”) a afirmat: „~mi face
deosebit\ pl\cere s\ constat c\
la o reuniune a scriitorilor b\-
c\uani `[i g\sesc locul [i ziari[-
tii - cei ce fac cunoscute eveni-
mentele culturale. Iar dac\ `na-
inte cu mai mul]i ani ne bucu-
ram de titlul romanului <<Fru-
mo[ii nebuni ai marilor ora[e>>,
avem [i noi aici o personalitate
ce `[i asum\ dificultatea [i res-
ponsabilitatea organiz\rii unei

asemenea manifest\ri, acest cu-
rajos numindu-se Victor Mun-
teanu! S\ ne re`nt=lnim an de an
`n aceast\ atmosfer\ frumoas\
[i nobil\!”. {i ziaristul {tefan
Olteanu a adresat un „La mul]i
ani, din toat\ inima!” celor
prezen]i, pentru ca, mai apoi,
„s\ se reverse” lumina colinde-
lor interpretate cu bucurie de
Ansamblul Folcloric „Florile
din Cucuie]i” (comuna Solon]),
condus de pr. Irinel Cernat. 

Asisten]a a tres\rit la frumu-
se]ea colindului „Domne[te pa-
cea pe p\m=nt / Dormi,  Copile
Sf=nt” [i s-au bucurat [i de ves-
tea dat\ de prof. univ. dr. ing.
Vasile George Puiu, conform
c\reia „ziua de 28 noiembrie a
fost declarat\ Ziua Bucovinei”.
El a recitat [i o pilduitoare poe-
zie „izvor=t\” din „obcina, ca o
fat\ frumoas\”, prefa]=nd, ast-
fel, splendidul moment artistic
sus]inut de Corala „Filomelos” a
Bisericii voievodale „Adormirea
Maicii Domnului” de la Borze[ti.

Rev\rs\ri de c=nt 
[i pre]uire spiritual\

„E <<hran\ spiritual\>>, pe
deasupra fiind pus\ jertf\ [i pa-
siune, la aceast\ coral\ format\
din elevi [i profesori”, a m\rtu-
risit p\rintele paroh Cauti[
Petric\. Rezonan]a interpret\rii
fiec\rui colind a fost una deose-
bit\, `ndrum\toarea coralei,
prof. Paula Cauti[, a c=ntat  din
mijlocul acesteia, l\s=nd s\
r\sune ecoul c=nt\rii „Anul Nou
vou\ v\ fie  / Cu noroc [i
bucurie / La mul]i ani, cu
s\n\tate / S\ avem bel[ug `n
toate!”. 

(Continuare `n pag. 4)
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Pr. Petric\ Cauti[

Dan Iacob

Theodor George Calcan

Vasile-George Puiu

Petre Isachi
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n Mihai DEJU,
pre[edinte al S. C. 
COMAT S.A. Bac\u

1 - 2. Am tranversat o perioa-
d\ lung\, care p\rea intermina-
bil\, numit\ tranzac]ie. Am tre-
cut prin perioade de criz\ accen-
tuat\, de infla]ie galopant\, care
cre[tea precum „F\t Frumos”,
`nc=t de la o zi la alta nu-]i mai
recuno[teai agoniseala. Am fost
permanent optimi[ti, acord=nd
`ncredere, r=nd pe r=nd, la toate
partidele de st=nga, de dreapta,
de centru, ba [i unor minorit\]i...
[i iat\-ne dup\ 25 de ani de c\u-
t\ri, suntem la un nou `nceput,
c=nd s-ar p\rea c\ nu mai avem
`ncredere `n nimic [i `n nimeni.
Singurul lucru care ne-a mai r\-
mas pentru viitor este `ncrede-
rea `n for]ele proprii, `n mintea
[i puterea de munc\ a fiec\ruia.
A venit timpul s\ c\ut\m schim-
barea `n fiecare dintre noi, astfel
`nc=t faptele reprobabile s\ re-
prezinte cu adev\rat o ru[ine
public\, pe care cet\]enii acestei
]\ri, indiferent de rang, de orien-
tare politic\, de grad de preg\-
tire, de v=rst\ sau sex, s\ o ia `n
serios.

Dac\ dorim o societate mai
bun\, credibil\, echitabil\, f\r\
proteja]i [i protectori, f\r\ dela-
tori [i securi[ti, f\r\ nelegiuiri [i
abuzuri de putere, f\r\ abona]i
la banul public [i func]ionari pu-
blici corup]i, f\r\ agen]i econo-
mici evazioni[ti - `n c=rd\[ie cu
institu]iile statului, f\r\ [p\gari
[i cet\]eni slabi de `nger care dau
mit\ pentru a-[i dob=ndi ceea ce
le apar]ine de drept, f\r\ guver-
nan]i cu CV-uri de „lipitori de
afi[e”... {i, `ntr-un cuv=nt, f\r\
fapte care s\ atrag\ ru[inea pu-
blic\, atunci fiecare dintre noi
trebuie s\-[i revizuiasc\ compor-
tamentul fa]\ de semeni [i fa]\

de societate `n ansamblu.
~n acest context al dorin]elor

[i visurilor de mai bine, acum
c=nd bucuria Sfintelor S\rb\tori
ale Cr\ciunului [i Anului Nou se
revars\ asupra tuturor, cu res-
pect transmit concet\]enilor b\-
c\uani cele mai calde [i sincere
ur\ri de s\n\tate, prosperitate,
via]\ lung\ `n pace [i cu `n]elep-
ciune. 

Schimbarea inevitabil vine
dac\ [i noi ne schimb\m!

La mul]i ani colaboratorilor [i
tuturor b\c\uanilor!

______________________

n Dumitru G. LECCA,
antrenor emerit, 
pre[edintele Asocia]iei 
Culturale „FAMILIA
LECCA”, Bucure[ti

1. În plan personal un an bun.
S\n\tatea ne-a permis, mie [i
dragii mele so]ii, s\ ne vedem
copii [i nepo]ii crescând frumos.
Cel mai mare nepot, Radu, a in-
trat cu medie mare la liceul pe
care l-am absolvit eu [i fiii mei.
Am putut s\ realizez un simpo-
zion reu[it la Bac\u, în aminti-
rea str\bunicului meu, generalul
Dimitrie Lecca.

În plan general, un an tulbure,
cu evenimente care ne îngrijo-
reaz\: atacurile teroriste, r\z-
boaiele din Siria [i Ucraina, nu-
m\rul incredibil de ho]i dibui]i
de DNA.

2. În plan personal, s\n\tate
maxim\ pentru to]i cei dragi,
speran]\ reedit\rii cronicii de fa-
milie completat\ [i organiz\rii
unei alte manifest\ri culturale la
Bac\u.

______________________

n Adrian AVRAM,
pre[edintele Sindicatului
Liber Distrigaz RA Tg. 

Mure[, Distribu]ie Bac\u

1. Am `ncheiat un an cu tot fe-
lul de conflicte interne [i inter-
na]ionale, cu invazia musulma-
nilor `n Europa [i cu un parla-
ment care [i-a votat m\rirea sa-
lariilor, precum [i legi antirom=-
ne[ti, `ndreptate `mpotriva cet\-
]eanului contribuabil. Un an cu
demnitari penali [i cu pozi]ia de
drep]i a politicienilor `n fa]a
Bruxelles-ului masonic, f\urito-
rii Republicii Mondiale. 

~n 1932 Cehoslovacia avea 60
de masoni, Iugoslavia 900,
Polonia 450, Bulgaria 500, iar
Rom=nia... 3.300! Ast\zi num\-
rul acestora este cu mult mai ma-
re, iar influen]a lor `n via]a actu-
al\ a Statului nostru se resimte
dureros, dict=nd din toate pos-
turile de conducere. ~n 2015 lo-
viturile permanente `mpotriva
identit\]ii na]ionale [i tradi]iilor
noastre str\mo[e[ti au putut fi
v\zute cu ochiul liber `n toat\
media, `n Guvern, Parlament [i
Justi]ie, `n atacurile de amploare
asupra Bisericii Ortodoxe. Iat\,
acum legiuitorii ne num\r\ p=n\
[i c=inii de la st=n\!

2. P\[esc `n anul 2016 cu n\-
dejdea c\ ochii min]ii rom=nului
se vor deschide odat\! Este vital
s\ explodeze r\bdarea asta omu-
lui, altminteri e de jale.

______________________

n Gheorghe B|L|U,
manager general la 
S.C. ATLAS S.A. Bac\u

1. Pentru un om de afaceri - ca-
re nu este `nregimentat politic  -
anul 2015 a fost, `n cel mai bun
caz, unul de supravie]uire. Ca-
zurile izolate de prosperitate nu
pot fi luate `n calcul dac\ vor-
bim de o stare general\ lucruri-

lor. Grav e c\ totul merge de la
un an la altul mai prost. Alt\da-
t\ mai priveai cu un lic\r de spe-
ran]\ spre c=te un guvern nou
instalat, acum, `ns\, nu mai ai la
ce s\ te ui]i. {tii parc\ pe de rost
mi[c\rile ce urmeaz\ s\ se fac\,
nu ai la ce s\ te a[tep]i. 

2. Da, speran]a e ultima care
moare. ~n 2016 a[tept s\ coboare
o minune din cer. A[tept lupt=nd
`n continuare cu paradoxurile [i
absurdit\]ile unor vremuri care
nu se anun]\ deloc u[oare.

______________________

n Sorina MUNTEANU,
traduc\toare, eseist\

1. Fiecare an aflat la final e un
prilej de retrospectiv\ optimist\.
~ntotdeauna am avut convingerea
c\ orice an care st\ s\ treac\ e
mai bun dec=t cel anterior, pentru
c\ a `nsumat noi realiz\ri care ne-
au f\cut mai `n]elep]i, mai puter-
nici, mai maturi dec=t `nainte,
pentru c\ resurse [i poten]ialuri
neb\nuite au fost actualizate [i-
au devenit realit\]i. Chiar [i atun-
ci c=nd aparent e marcat de e[e-
curi, orice an e totu[i un c=[tig
pentru evolu]ia [i dezvoltarea
noastr\ personal\. Pentru mine
anul 2015 a fost cel mai bun de
p=n\ acum. O provocare [i toto-
dat\ o r\splat\. Privind `n urm\,
nu pot sim]i dec=t bucurie [i re-
cuno[tin]\. Pentru fiecare satis-
fac]ie care a `ncununat o munc\
intens\, pentru fiecare provocare
care a `ndemnat la noi c\ut\ri, la
noi l\rgiri de orizonturi, pentru
fiecare experien]\ pozitiv\ care
mi-a `nt\rit certitudinea ca nimic
nu e ira]ional sau la voia `nt=m-
pl\rii, ci sub c=rmuirea Creatoru-
lui [i c\, at=t timp cat via]a se 

(Continuare `n pag. 9)
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Adrian Avram

Gheorghe B\l\u

Ioan Neac[u

Eugen Ungureanu

Ce a `nsemnat anul 2015 pentru dumneavoastr\?
Cu ce g=nduri [i speran]e p\[i]i `n anul 2016?

Ancheta
redac]iei:  

Cornel Galben
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desf\[oar\ sub auspiciile `ntelep-
ciunii divine, nimic nu poate fi
r\u, `ntunecat sau imposibil de
`nf\ptuit. A fost un an dominat de
mul]umire sufleteasc\ [i de sigu-
ran]\ c\ toate au sens [i sunt „bu-
ne foarte”, dac\ ne dorim asta cu
adev\rat [i dac\ ne l\s\m c\l\u-
zi]i de Providen]\ f\r\ team\, f\r\
ezit\ri. 

2. Dac\ anul 2015 a fost cel
mai bun dintre to]i anii de p=n\
acum, 2016 va fi [i mai bun. Asta
a[tept de la el [i pe bun\ dreptate.
Nu se poate altfel. Pentru c\ orice
nou an e mai bun dec\t cel anteri-
or, pentru c\ v=rsta pe care o tr\-
im `n prezent e mereu mai fru-
moas\ dec=t cele pe care le-am
tr\it `nainte, pentru c\ in fiecare
zi ne `mbog\]im interior, deve-
nind ce nu eram `nainte. Sunt re-
cunosc\toare pentru to]i anii ca-
re-au trecut, pentru 2015 [i pen-
tru to]i anii care vor urma. Tre-
cerea timpului nu e o pierdere, ci
o minunat\ sum\ de c=[tiguri.       

______________________

n Cornel GALBEN,
directorul Editurii 
„Corgal Press” S.R.L.
Bac\u

1. 2015 a fost un nou an de rup-
tur\, de data aceasta „evad=nd”
din mediul monahal [i reintr=nd

`n lume, cu dorin]a ferm\ de a-
mi relua [i continua proiectele,
`n parte abandonate `n 2012. {o-
cul l-am resim]it din plin, av=nd
`n vedere c\ nu am revenit la
Bac\u, ci am ales ca noua re[e-
din]\ s\ fie la One[ti, un ora[
mort din multe privin]e, `ns\
propice pentru cei interesa]i de
actul de cultur\. M-am reinte-
grat relativ bine, am intensificat
leg\turile cu scriitorii [i publica-
]iile literare [i, `n sprijinul lor,
am pus bazele, `mpreun\ cu
omul de radio [i televiziune
Eugen Ungureanu, Televiziunii
Literare. ~n planul crea]iei, am
publicat volumul de interviuri
Dialoguri pilduitoare [i voi pu-
ne punct, chiar `n acestei zile,
unei noi c\r]i dedicate poeziei:
Poe]ii Bac\ului la `nceput de mi-
leniu: debuturi 2000-2010.

2. Sper ca bunul Dumnezeu
s\-mi dea zile [i s\n\tate pentru
a continua cele `ncepute [i, mai
ales, sper s\-mi organizez altfel
timpul, pentru a evita risipa din
2015 [i a reechilibra balan]a, a-
v=nd mai mult\ grij\ de suflet.
Sper, totodat\, s\ am t\ria de a
spune nu [i de a fi mai pragma-
tic, de a m\ implica doar `n lu-
cruri de folos la judecata ce ne
a[teapt\. Sper s\ fie pace [i to]i
s\ se `ntoarc\ la Dumnezeu, f\r\
iubirea c\ruia nimic nu se poate
`mplini. La mul]i ani [i numai

bine tuturor! 
______________________

n Ioan NEAC{U,
Estetician, critic literar

1 - 2. Anul acesta se `mplinesc
o sut\ de ani de c=nd, `n 1915,
George Bacovia a publicat la
Bac\u prima sa revist\: „Ori-
zonturi noi”. Cum `n anii ’80 am
`ncercat [i eu s\ public o revist\
[colar\ cu acela[i nume, din care
au ie[it de sub tipar doar dou\
numere, apoi zece ani mai t=rziu
am reluat publicarea, de data as-
ta cu mai mult noroc, deoarece
am ajuns la 15 numere, mi-am
zis c\ anul \sta, la centenarul
primei reviste a Poetului, `n semn
de omagiu, s\ realizez o edi]ie
anastatic\ a revistei [colare. Am
apelat la editura „Vicovia”, care
a f\cut o lucrare foarte profesio-
nist\, tehnoredactarea apar]i-
n=nd lui Viorel Cucu. Revista
aceasta e mai mult dec=t o revis-
t\ [colar\. Ea cuprinde nu doar
literatur\ [i publicistic\ apar]i-
n=nd elevilor [i profesorilor li-
ceului, ci [i cronici literare, pa-
gini de educa]ie cre[tin ortodo-
x\, prezen]e ale unor nume im-
portante din cultura noastr\,
programe originale desf\[urate
de Societatea Cultural\ a
Elevilor [i Profesorilor. Este
prima [i singura ini]iativ\ de
acest fel `n publicistica rom=-
neasc\. Din p\cate, volumul edi-
tat `n condi]ii grafice deosebite
nu a st=rnit interesul nici al pre-
sei, nici al organizatorilor mani-
fest\rilor din cadrul toamnei
culturale b\c\uane, ba chiar nici
al liceului, care, f\r\ s\ vrea, se
m=ndre[te cu singura edi]ie anas-
tatic\ a unei reviste [colare. P\-
cat!

Mie nu-mi r\m=ne dec=t s\-i
cer scuze lui Bacovia pentru a-
ceast\ aniversare penibil\!

n Tincu]a Horonceanu
BERNEVIC,
Poet\

1. Anul 2015 mi-a testat din

plin rezisten]a [i maturitatea.
Plin de evenimente importante,
mi-a cerut s\ fiu prezent\, trup [i
suflet, `n tot ceea ce fac. A fost
un an `n care am `nv\]at mult,
am descoperit c\r]i foarte bune
care mi-au `mbog\]it sufletul, [i
oameni noi, am primit dovezi de
prietenie [i am avut curajul de
a-mi `ndeplini vise mai vechi. 

~n 2015 am experimentat feri-
cirea `n multe feluri. 

~n ceea ce prive[te scrisul,
anul acesta s-au decantat ideile,
tr\irile, a[a `nc=t urm\toarele
c\r]i s\ fie mai dense, mai pline
de substan]\. Nu `n ultimul r=nd,
a fost un an al tr\irilor profunde,
`n care mi s-a confirmat c\ lumi-
na e leacul tuturor dilemelor, c\
izvorul ei e nesecat [i c\ alege-
rile ne apar]in .

2. P\[esc cu speran]a c\ Dum-
nezeu `mi va fi al\turi [i `n 2016,
c\ voi avea un an bun, `n care,
dac\ exist\ s\n\tate [i pace `n
jurul meu, am toate motivele din
lume ca s\ fiu fericit\!

______________________

n Mioara B|LU}|,
Poet\

1. A fost un an în care mi-am
auzit numele rostit de oameni
frumo[i. Un an în care poezia
m-a scos din matematica acestei
lumi ce vibreaz\ de zgomote.
Un an în care am început s\ în-
]eleg mai bine de ce fiecare om
merge întotdeauna în urma mor-
]ii lui, de ce cuvintele unora
zorn\ie în timp ce acelea[i cu-
vinte rostite de al]ii miruiesc. 

2. Pentru 2016 m\ rog s\ simt
aceea[i emo]ie, s\ r\mân s\n\-
toas\ în toate, liber\ s\-mi port
în mine cuvintele închipuite, s\
pot spune [i peste un an, a[a
cum am scris nu mai [tiu pe un-
de: pân\ la urm\, totul va deveni
istorie, dar, dac\ în numele ei s-
ar scrie „dragoste”, ce uimitoare
ar fi lumea!

S\rb\tori fericite!

(Continuare `n pag. 10)

Cr\ciun Fericit! La Mul]i Ani 2016!

Gabriel Stan

Sorina Munteanu

Mioara B\lu]\

Elena H\r\t\u

Tincu]a Horonceanu Bernevic
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Cu ce g=nduri [i speran]e
p\[i]i `n anul 2016?

(Urmare din pag. 10)

n Gabriel STAN,
directorul Casei Corpului 
Didactic „Grigore Tabacaru”
Bac\u 

1. Pentru noi, anul 2015 a fost unul
rodnic [i plin de realiz\ri. La programe-
le de formare continu\ acreditate de
Ministerul Educ]iei [i organizate de
CCD Bac\u `n calitate de furnizor sau
de implementator, au participat 1.920
de cadre didactice, la cele furnizate de
alte institu]ii, de asemenea acreditate de
Ministerului Educa]iei [i derulate prin
CCD Bac\u, au participat 120 de cadre,
iar la cele avizate, 2.102 de dasc\li, si-
tua]ie care reflect\ foarte buna pozi]io-
nare la nivel na]ional a institu]iei b\c\-
uane, locul I `n ultimii trei ani. 

~n anul [colar 2014 - 2015, sub coor-
donarea metodologic\ a CCD Bac\u, `n
cadrul Proiectului bilateral rom=no-
francez „Educa]ie `n mediul rural defa-
vorizat”, `n jude]ul Bac\u, au func]io-
nat 27 de centre de documentare [i in-
formare. Acestea au organizat diferite
activit\]i, cu caracter educa]ional, civic
[i social, la care au participat aproxima-
tiv 10.000 de elevi [i profesori.

Un alt registru de activit\]i deosebite
s-a desf\[urat la Centrul „American
Corner Bac\u”, coordonat de  Oana -
Liliana Jianu [i care func]ioneaz\ ne`n-
trerupt `n cadrul institu]iei b\c\uane din
anul 2005. Aici au fost organizate 17
`nt=lniri, seminarii, conferin]e, video-
conferin]e [i expozi]ii, cu tematici dife-
rite [i atractive, la care au participat in-
vita]i speciali (speakers) din SUA [i un
numeros public b\c\uan. La aceste eve-
nimente au participat 857 de persoane:
liceeni, elevi de gimnaziu, profesori.

Institu]ia noastr\ este singura de acest
tip din ]ar\ `n cadrul c\reia func]ioneaz\
un centru („corner”) american, finan]at
de Ambasada SUA la Bucure[ti. Acesta
ofer\ cadrelor didactice [i elevilor acti-
vit\]i educative [i culturale deosebite,
surse de informare electronice [i clasice
`n limba englez\ despre societatea
american\ [i nu numai.

Recent, Departamentul de Stat al
SUA a remis c\tre ambasada american\
de la Bucure[ti un mesaj `n care se apre-
ciaz\ `n mod deosebit num\rul [i com-
plexitatea programelor ini]iate la Bac\u,
vizitele oficialilor americani, dar [i por-
tofoliul de c\r]i [i echipamente existen-
te. Astfel, Washingtonul va asigura fi-
nan]area Centrului „American Corner
Bac\u”, cel pu]in p=n\ la finele anului
2017. ~n acest context C.C.D. a relansat
proiectul „English Access Microschol-
arship Program”.

~nt=lnirile, care `nsumeaz\ 360 de ore,
`n regim „after school”, presupun sec-
ven]e dedicate cunoa[terii civiliza]iei [i

culturii americane, vizionarea unor fil-
me cu personalit\]i feminine, prezenta-
rea obiceiurilor, s\rb\torilor [i tradi]ii-
lor americane, informa]ii referitoare la
arta culinar\, dezbateri pe probleme de
mediu, prezentarea unor celebrit\]i
americane, dar [i diferite alte activit\]i
outdoor.

De asemenea, Centrul Regional de
Resurse pentru Educa]ia Civic\, coor-
donat de prof. Lucica Ciuperc\  [i care
func]ioneaz\ `n cadrul CCD din anul
2003, este sus]inut, la r=ndul s\u, de
Ambasada SUA. Sub auspiciile Cen-
trului..., `n anul [colar 2014 - 2015, au
fost organizate 17 activit\]i, `n partene-
riat cu diferite institu]ii de `nv\]\m=nt [i
cultur\ din ]ar\ [i str\in\tate, la care au
participat 5.880 de elevi, studen]i [i
profesori. Dintre ele amintim Proiectul
„Cet\]eanul”, coordonat de Center for
Civic Education, SUA, `n baza unui
protocol de colaborare cu MEN [i Fes-
tivalul Na]ional al {anselor Tale.

Biblioteca „Violeta B\jenaru” consti-
tuie o zon\ de atrac]ie pentru dasc\lii
b\c\uani. De aceea fondul de carte [i de
documente pe suport electronic (softuri

educa]ionale, bookmark-uri, casete au-
dio [i video, CD-uri [i DVD-uri) a cres-
cut sim]itor. De asemenea, aici s-au des-
f\[urat diferite activit\]i la care au par-
ticipat 216 de bibliotecari [i 32 elevi.

CCD Bac\u a fost angajat\ totodat\ [i
`ntr-o serie de ac]iuni `n domeniul in-
form\rii, document\rii, consultan]ei,
[tiin]ifice, metodice [i culturale de care
au beneficiat aproximativ 2.500 elevi,
profesori, dar [i alte categorii de parti-
cipan]i.

Un alt aspect relevant pentru noi `l
reprezint\ activitatea editorial\. ~n al
zecelea an de func]ionare ne`ntrerupt\,
Editura Casei Corpului Didactic Bac\u
a publicat 44 de titluri, culegeri, manu-
ale, buletine informative, ghiduri meto-
dologice, reviste [i periodice. 

Multe din activit\]ile noastre au fost
sus]inute prin angajarea acesteia `n par-
teneriate interne [i externe. Astfel, `n
acest an [colar, am `ncheiat 63 de pro-
tocoale, parteneriate [i acorduri pentru
sus]inerea unor proiecte educa]ionale,
dintre care amintim pe cele semnate cu
Ambasada SUA la Bucure[ti, Institutul
Cultural Rom=n de la Tel Aviv, British
Council, ARDOR Moldova, Institutul
Na]ional pentru Studierea Holocaustu-
lui din Rom=nia „Elie Wiesel” Bucure[ti,
Biblioteca Pedagogic\ Na]ional\ „I. C.
Petrescu” Bucure[ti, Camera de Comer]

[i Industrie Bac\u, Asocia]ia „Alterna-
tive Sociale” Ia[i, Asocia]ia „Tineri
pentru viitor” Bucure[ti, Institu]ia Pre-

fectului Bac\u, Consiliul Jude]ean Bac\u,
Prim\ria ora[ului Com\ne[ti, Universi-
t\]ile „V. Alecsandri” [i „George
Bacovia” din Bac\u, Universitatea
„{tefan cel Mare” din Suceava,
S.N.S.P.A., Academia Na]ional\ de
Informa]ii „Mihai Viteazul”, Agen]ia
Na]ional\ Antidrog Bac\u - Centrul de
Prevenire, Evaluare [i Consiliere Anti-
drog Bac\u, dar [i cu diferite unit\]i de
`nv\]\m=nt etc.

Ne-am implicat, pentru al optulea an
consecutiv, `n proiecte civice [i sociale,
precum cel derulat `n februarie - martie
2015, „Educa]ie pentru viitor prin `n]e-
legerea trecutului: preg\tirea formato-
rilor de profesori `n domeniul istoriei
Holocaustului”, ini]iat [i organizat de
Ambasada SUA la Bucure[ti, Muzeul
Holocaustului de la Washington, Insti-
tutul Na]ional pentru Studierea Holo-
caustului din Rom=nia „Elie Wiesel” [i
de Ministerul Educa]iei Na]ionale. 

Activit\]ile notabile ale institu]iei au
fost mediatizate amplu `n presa na]io-
nal\ [i local\, astfel 260 articole,
ap\r=nd `n urm\toarele publica]ii:
„Adev\rul”, „Adev\rul de Bac\u”,
„Tribuna `nv\]\m=ntului”, „Edumanag-
er.ro”, „Rom=nia Liber\”, „Realitatea
Evreiasc\”, „De[teptarea”,  „Ziarul de
Gard\”, „~nainte!”, „Observatorul de
Bac\u”, „Via]a b\c\uan\”, „Ziarul de
Bac\u”, „Impar]ial de Bac\u”, „Ager-
press”, „Bac\ul online”, „Evenimentul
Zilei - Bac\u” [.a. 

Emisiuni televizate `n direct sau `n-
registrate Radio Rom=nia Actualit\]i,
Radio Rom=nia Interna]ional, Radio
Rom=nia Cultural, Radio Ia[i, Radio
„Kol Israel”, dar [i la diferite televiziu-
ni locale [i regionale, au prezentat, la
r=ndul lor, activitatea de formare, dar  [i
celelalte ini]iative reprezentative ale
institu]iei. 

Aceste rezultate [i proiec]ii ne `ndrep-
t\]esc s\ afirm\m c\, `n r=ndul institu]i-
ilor de profil din ]ar\, ne situ\m pe pri-
mul loc, deci pe podium, pentru al trei-
lea an consecutiv. 

2. P\[im `n anul 2016 cu speran]a c\
acesta va fi cel pu]in la fel de fructuos
ca anul pe care `l `ncheiem. Astfel,
pentru aceast\ perioad\ ne-am propus
organizarea tuturor programelor de for-
mare continu\ avizate [i acreditate,
urm\rind principalele obiective fixate
`n planul managerial. 

De asemenea, vom acorda o aten]ie
deosebit\ activit\]ilor organizate de
Centrul „American Corner Bac\u” [i
de Centrul Regional de Resurse pentru
Educa]ia Civic\ Bac\u, entit\]i spriji-
nite de Ambasada SUA la Bucure[ti.
Totodat\, ne vom preocupa de accesa-
rea fondurilor locale, na]ionale [i euro-
pene, av=nd deja asigurat\ finan]area
anual\ din partea Departamentului de
Stat, prin Ambasada SUA la Bucure[ti,
pentru proiectele angajate.

___________________________

P. S. Ne cerem scuze de la cei care au
trimis r\spunsurile la ancheta 
noastr\ dup\ termenul fixat de 
predare. Acestea n-au mai putut fi 
publicate, deoarece revista era 
deja dat\ la tipar.

Redac]ia.



(Urmare din pag. 3)
- Care este diferen]a dintre publi-

cul de atunci [i cel de acum?
- Nu pot spune c\ nu este o diferen]\.

La cel de acum parc\ s-a rupt ceva `n
interior, parc\ lipse[te o roti]\ din me-
canismul fiin]ei. Tineretul prefer\ s\
umple stadioanele [i cluburile unde se
dau butoanele la maximum cu muzic\
rock [i la orice alt fel de muzic\ zgo-
motoas\, `ndep\rt=ndu-se tot mai mult
de muzica popular\. Fidel a r\mas tot
publicul de pe vremea mea, ajuns acum
la v=rsta a doua sau a treia… M=ine-
poim=ine acesta va pleca la cele ve[nice
[i pe cine va l\sa `n urm\?

- Totu[i, sunte]i solicitat\ s\ c=nta]i
pe la nun]i, anivers\ri, cumetrii [i pe
la diferite evenimente. Care sunt pre-
ferin]ele muzicale ale celor care v\
solicit\?

- La ora[ a disp\rut demult nunta tra-
di]ional\, ce dura trei zile, iar la sate ra-
reori mai g\se[ti o r\m\[i]\ a obiceiuri-
lor din mo[i-str\mo[i. Muzica popular\
de petrecere s-a adaptat [i ea la cerin-
]ele influen]ate de internet [i media. O-
mul zilelor noastre pl\te[te s\ se distre-
ze, nu prea `[i bate capul cu valorile [i
tradi]iile…

- Ce fel de repertoriu v-a]i f\cut?
- Am cules folclor direct de la surs\,

de prin sate `nc\ din adolescen]\. Am

`nv\]at c=ntece de la rapsozii satului
Emilia Caroli]\ din Poieni sau Ioan
Boghian din Medeleni, comuna Vultu-
reni, care demult nu mai sunt printre cei
vii. Aceste comori le-am p\strat cu sfin-
]enie toat\ via]\. De-a lungul vremii,
c=nt=nd pe la nun]i [i cumetrii, lumea
mi-a d\ruit costume populare din zona
noastr\, foarte valoroase, pe care azi le
`mbrac la spectacole cu un soi de sfio-
[enie, dar [i cu mare m=ndrie [i demni-
tate. ~mi iubesc satul natal, locurile [i
tradi]iile `n care am crescut, `mi iubesc
b\c\uanii `n mijlocul c\rora s-a cl\dit
casa sufletului meu [i al\turi de care m\
simt cel mai bine.

- A]i apucat s\ v\ edita]i vreun al-
bum p=n\ acum?

- Am scos albumele „Floricica [tiu
juca”, „Am trecut de jum\tatea vie]ii”
[i „M=ndri's b\c\uanii mei” la Trifan
Leanc\ de la Ansasmblul „Ciprian
Porumbescu” din
Suceava. ~n pre-
zent, am `n lucru un
album cu colinde
pascale [i unul cu
colinde de Cr\ciun.

- Cu ce v\ ocu-
pa]i la ora de fa]\?

- Sunt liber profe-
sionist\ [i colabora-
toare la Ansamblu-
rile Folclorice „Ca
La Noi” (director,
Camelia Ro[u),
„Plaiuri B\c\ua-
ne” (coregraf, Ro-
bert Costrovanu),
„S\r\]elul” (pre[e-
dinte, Nicolae
Mucenica) [i „Mugura[ii” de la {coala
de Arte [i Meserii din As\u, condus de
`nv\]\torea [i omul cu totul deosebit [i
cu har Ecaterina Ra]\, av=nd, `n con-
tinuare, [i alte solicit\ri.

- Fiica dumneavoastr\, solista
Vasilica T\taru, care v\ mo[tene[te
cu brio talentul, este deja o vedet\ a

muzicii populare, o voce original\ [i
distinct\ `n peisajul folclorului rom=-
nesc… 

- Vasilica este floarea vie]ii mele [i `i
mul]umesc pentru c\ mi-a d\ruit doi ne-
po]ei, pe Alin [i Smaranda Ioana. A
absolvit Facultatea de Teatru din cadrul
Universit\]ii „Mihai Eminescu” din Ia[i
[i lucreaz\ la Est TV, fiind prezentatoa-
rea emisiunii „Daruri pentru suflete”.

- Mai ave]i dou\ fete, pe Georgiana
[i Andra…

- Da, mai am dou\ floricele care dau
sens vie]ii mele [i so]ului meu. O mam\
tr\ie[te `n primul r=nd din dragostea
pentru copiii ei.

- Unde lucreaz\ so]ul dumneavoas-
tr\, Gheorghe - alias Gelu - Bodea, [i
care este atmosfera familiei `n care
tr\i]i?

- So]ul lucreaz\ la Jandarmeria
Mobil\ din Bac\u [i este un tat\ ideal

pentru fetele noastre. Ducem `n spate,
ca tot omul, [i pe cele bune [i pe cele
rele, d=nd slav\ Domnului pentru tot ce
primim.

- V\d c\ da]i slav\ lui Dumnezeu.
Crede]i `n El sau o zice]i a[a, stereoti-
pal?

- Dac\ nu a[ crede `n Creatorul Lumii

[i al meu, ce rost a[ mai avea pe p\-
m=nt? 

- Crede]i c\ exist\ interpre]i celebri
care c=nt\ colinde pascale [i de
Cr\ciun f\r\ s\ cread\ `n Sf=nta
Treime?

- Nu e treaba mea s\ [tiu acest lucru.
Fiecare tr\ie[te pe cont propriu, iar eu
nu pot dec=t s\ m\ rog pentru to]i ateii -
arti[ti, savan]i, tractori[ti - s\ le deschi-
d\ Dumnezeu ochii min]ii pentru a-L
descoperi. Eu am avut [ansa s\ merg `n
}ara Sf=nt\ recent, `n perioada 9 -14
noiembrie, [i s\ calc pe urmele M=ntui-
torului, ale Maicii Domnului, Aposto-
lilor [i at=tor sfin]i, iar anul trecut, la
invita]ia Ecaterinei Ra]\ de la Ansam-
blul „Mugura[ii” din Ag\[, am fost `n
Grecia, la Meteora [i la alte l\ca[uri
sfinte. Oare cine are timp s\-i spun ce a
`nsemnat aceste pelerinaje pentru mine! 

- Ce urare ave]i acum, la marea
s\rb\toare a Na[terii Domnului, pen-
tru fanii dumneavoastr\ [i pentru
to]i b\c\uanii?

- Le doresc s\ aib\ iubire de Dumne-
zeu [i de semeni, t\rie `n credin]\, mil\,
r\bdare [i smerenie. Le doresc s\ ]in\ `n
inimile lor tradi]ia [i bun\cuviin]a str\-
mo[ilor no[tri ortodoc[i, s\ nu cad\ ni-
ciodat\ `n dezn\dejde [i s\ aib\ mereu
vie speran]a c\ binele va `nvinge r\ul.

„Cr\ciun Fericit!” [i „La Mul]i Ani!”

„Cine tace `n fa]a r\ului se `mp\rt\[e[te cu el”

Având `n vedere ini]iativa de 
pionierat a Editurii Funda]iei Culturale

Cancicov de a face radiografia vie]ii
b\c\uane contemporane [i de a scrie 
istoria vorbit\ a vremurilor pe care le
tr\im, interviurile din cadrul acestei

rubrici vor ap\rea `n cartea 

Personalit\]i la ora dest\inuirilor
(vol 3 - Bac\u, 2016)

Cu so]ul Gheorge Bodea [i fiicele Georgiana [i Andra

Cu Vasilica T\taru
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Cu amintirea z\pezilor din anii
trecu]i [i pe un ton al bucuriei, la
Complexul Hotelier „Decebal” din
Bac\u, s=mb\t\ 11 decembrie a.c. a
fost s\rb\toare: organizat\ de Fun-

da]ia Cultural\ „Georgeta [i Mircea
Cancicov”, `n colaborare cu Asocia-
]ia Cultural\ „Familia Lecca”, s-a
desf\[urat manifestarea tradi]ional\
„Cr\ciunul Scriitorilor”.

Dup\ intonarea Im-
nului de Stat al Rom=-
niei, moderatorul - poe-
tul Victor Munteanu -
a declarat: „Fiind o zi
cu totul special\, v\ in-
vit s\ gusta]i cu to]ii din
bucuria de la  lumina co-
lindelor `nchinate marii
s\rb\tori a <<Na[terii
Domnului>>”

Eleva {tefana Radu
(de la Colegiul Na]ional
„Gheorghe Vr=nceanu”
din Bac\u) a deschis [i-
rul acestor minunate
c=nt\ri, d=nd glas fru-
muse]ii ur\rilor de bel-
[ug [i de lumin\. 

La manifestare a fost
prezent [i unul dintre cei
s\rb\tori]i la rubrica spe-
cial\ Portret `n c\rbune

aprins, Mircea Nicolae
Rusu, fost director ge-
neral al S. C. Hidrocon-
struc]ia S. A. „Siret” din
Bac\u, considerat de
Victor Munteanu  „un

adev\rat prieten de n\-
dejde”. „S\ men]inem
ini]iativa original\ de a
s\rb\tori `n fiecare an
<<Cr\ciunul Scriitori-
lor>>, [i s\ ne amintim
de cei care au fost [i nu
mai sunt acum printre
noi”, a spus Mircea
Nicolae Rusu, adres=nd
tuturor [i o urare de „s\-
n\tate, fericire [i bucu-
rie!” de s\rb\tori.

Prefa]=nd acest mo-
ment, moderatorul a po-
menit [i celelalte „por-
trete `n c\rbune aprins”,
d\nd citire, totodat\, [i
altor nume de personali-
t\]i care vor urma s\ fie
cinstite sub genericul
acestei rubrici.

C=nd  lumini]ele  bra-
dului str\luceau `n p=l-
p=iri multicolore, de
l=ng\ acesta au r\sunat
viorile Ansamblului
Folcloric „Privigheto-
rile Zeletinului” din

Podu Turcului, dirijat de
prof. Nicolae Popa.
„Este un ansamblu care
a luat toate premiile
maxime din ]ar\ [i str\i-
n\tate, un <<ambasador>>
al Bac\ului `n lume!”, a
afirmat moderatorul, ca-
re a dat cuv=ntul [i... po-
e]ilor. Dac\ eseistul Dan
Iacob (P. Neam]) ne-a
redat str\lucirea poeziei
„Colinde, colinde” a
lui Mihai Eminescu, un
alt „slujitor al lirei” -
one[teanul Alexandru
Dumitru (colonel `n
rezerv\), a citit poemul
„Unicitate”. 

Dup\ un nou inter-
mezzo muzical cu an-
samblul din Podu
Turcului, prezent [i cu
un grup vocal, Mioara
B\lu]\ a l\sat toate
emo]iile deoparte [i a
citit poemul „Poveste
de Cr\ciun”.                  

(Continuare `n pag. 6)
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