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Festivitatea s-a desfăşurat la Centrul Cultural al sectorului 2, Parc Plumbuita. De fiecare dată când îl
ascultam pe poetul Florin Grigoriu, la evenimentele culturale la care am fost invitată, îmi spuneam
că trebuie să aibă un cenaclu al cărui coordonator să fie. Şi uite că astăzi participăm la înfiinţarea
cenaclului  literar  ce  poartă  numele  profesorului  Ion  Rotaru,  personalitate  marcantă  în  lumea
literară,  cel  care  a  scris  „O istorie  a  literaturii  române de  la  origini  până  în  prezent”,  carte
prezentată şi îngrijită de Geo Stroe, preşedintele Academiei DacoRomâne, carte a cărei corectură a
durat 3 ani şi care numeşte cartea „o adevarată biblie a lite raturii”. În prezentarea sa menţionează
că „scutul eternităţii unei naţiuni este cultura”. Un alt poet invitat Ion Raţiu îl numeşte pe Ion Rotaru
o adevărată „maşină de citit”. Despre profesorul Ion Rotaru au vorbit cu respect mulţi poeţi şi
scriitori care l-au cunoscut, precum Geo Călugăru, jurnalista Elisabeta Iosif, Ion Raţiu, Geo Stroe,
Elena Armenescu şi alţii. M-am bucurat şi am mulţumit invitaţiei făcută de poetul Florin Grigoriu,
mai ales că am avut parte de o surpriză plăcută prin prezentarea Fundaţiei Literar-Istorice Stoika
fundaţie al cărei secretar literar sunt. Gazda poetul Florin Grigoriu a avut grijă ca fiecare dintre cei
prezenţi să aibă un cuvânt de spus la acest eveniment. Pentru el ar fi trebuit ca întâlnirea să ţină cel
putin 4 ore gândindu-mă şi la ceea ce a prezentat: cărţi, reviste publicaţii apărute în oraşele din ţară,
calitatea de bază a domniei sale este modestia. Întrebat la un moment dat de către poetul Geo
Călugăru cum de are primite atâtea cărţi şi reviste din ţară, cele pe care le prezintă de fiecare dată
la evenimentele literare a răspuns simplu: „Am mulţi prieteni”. Dintre cei prezenţi amintesc: Elena
Volcinschi,  Luminiţa  Zaharia,  Emilia  Danescu,  colonel  Ion  Bunea,  Enescu  George  –  salutul
revoluţionarilor, elev Alexandru Cluceru – chitară, grafică „Luceafărul” colonel (r) Traian Nica –
pictor. La sfârşit, programul artistic a fost derulat de: Paula Catană – poezii, Mihai Gheorghe –
cântece despre Alba şi Ardeal; familia Anica şi Dumitru Idoraş; au recitat poezii, iar Gheorghe Carlos
a cântat la orgă. Apreciez iniţiativa înfiinţării cenaclului Ion Rotaru.
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