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8 ianuarie 2022. O vreme mohorâtă ne întâmpină pe autostrada Bucureşti-Piteşti, în drum spre
locația ce va găzdui prima manifestare de anul acesta a Grupului Arena Literară, ca un omagiu adus
Lui, Luceafărului Mihai Eminescu. Revista „Independența Română – Independența prin cultură” este
reprezentată prin secretarul general de redacție doamna Doina Bârcă și, noul membru al colectivului
de redacție, Eugenia Duță. Ziua Culturii Naționale Române, „patronată” de Mihai Eminescu, este
sărbătorită și printr-un „concurs fulger” sub numele „Izvor şi râu”, care s-a bucurat de creațiile
poetice trimise pentru cele două secțiuni, „Inedite” și „Publicate”.

Juriul, format din patru distinşi membri, criticul și scriitorul Aureliu Goci, scriitorul Lucian Gruia,
poeta Vilia Banța şi scriitorul Marian Ilie, a analizat poeziile primite și a acordat diplome de
excelență sau diplome de merit, în funcție de punctajul primit de fi ecare. Printre cei care au fost
nominalizați și au citit poemele personale, se numără Victoria Milescu, Claudia Voiculescu,
Florentina Chifu, Cristiana Crăciunescu, Vasile Toma, Andreea Cristea, Isabela Cotelin şi, colegul
nostru Corneliu Zeana. Am numit dintre concurenți doar pe cei care au participat la manifestarea-

omagiu.

Programul alcătuit de amfi trionii noştri, Editura Betta, Cenaclul Arena Literară și poetul Marian
Ilie, secondat de profesorul Stelian Coman care a venit însoțit de un grup de copii de la Palatul
Copiilor din Bucureşti, nu putea să nu cuprindă și o cuvântare deosebită a criticului Aureliu Goci dar
și un recital de poezie susținut cu talent de către actrița Doina Ghițescu şi, deasemenea, un
microrecital al apreciatului Vasile Topârceanu. Grupul de copii de la Palatul Copiilor Bucureşti a
creat o atmosferă deosebită prin recitări însoțite de muzica interpretată la vioară, la nai, la fl aut sau
vocal, (arii din opere-operete sau din folclorul românesc), de către minunații tineri Tudor Dumitru,
Nati Simion, Ionela Marin, Robert Sultan, care ne-au încântat şi uimit cu diversitatea și calitatea
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talentului lor.

În final, într-o atmosferă de emoție și apreciere pentru felul în care am punctat ziua Eminului, am
urat un „La mulți ani” pentru colegii noştri care au împlinit o frumoasă vârstă, Marian Ilie şi
Gabriela Banu. Din partea conducerii revistei „Independența română – Independența prin cultură”,
doamna Doina Bârcă a oferit doamnei prof. Valentina Vasile, prezentă la manifestare, un număr
însemnat de reviste, pentru a fi donate bibliotecii din Potlogi.

Eugenia Duţă


