
Cenaclul „Eminescu - 2000”  la a 15-a aniversare  
  
 
La începutul anului 2015,  Cenaclul „Eminescu - 2000”, fondat şi moderat la Biblioteca 
Ovidius de publicista Valentina Butnanu, preşedintele Societăţii Limba Noastră cea 
Română, a împlinit 15 ani. Şedinţa aniversară a fost dedicată Marelui Poet Naţional  
Mihai Eminescu şi s-a desfăşurat sub genericul  Eminescu al meu.  
  
Cenaclul şi-a început lucrările cu ruga  Cu noi este Dumnezeu, interpretată de  Diana 
Văluţă şi profesoara de canto Angela Braşoveanu,  susţinute de întreaga sală,  arhiplină 
de cenaclişti de toate vârstele. Valentina Butnaru a povestit despre calea parcursă de  
Cenaclul  Eminescu - 2000 în 15 ani... Intenţiile fondatorilor, Elena Butucel şi Valentina 
Butnaru, de a se aborda cele mai originale teme ce ţin de spiritualitatea românească, de 
valorile naţionale, de demnitatea naţională, s-au materializat pe deplin în 15 ani de 
activitate.  Multe subiecte  au fost dezbătute aici în premieră: soarta personalităţilor 
româneşti Magda Isanos,  Vasile Stroescu, Spiru Haret, Ion Dumeniuk, Alexandru 
Gromov. Pe parcursul anilor, la şedinţele cenaclului au participat delegaţii din filialele 
Asociaţiei culturale ASTRA (Sibiu, Iaşi, Năsăud, Orăştie).  Aici au  fost lansate mai 
multe titluri de carte: Politica etnolingvistică în RM (autor Gheorghe Negru), Cartea 
nomazilor din B. (Val Butnaru), Pânzele albe ale libertăţii ( Leo Bordeianu), Jucării şi 
pânuţe din fibre vegetale (Natalia Cangea), Călătoria lui Radu în ţara Cunoştinţelor (Ana 
Brăiescu, Ina Moldoveanu), Călăuza Familiei (Editura Cu drag),   Crezul meu – Limba 
Română (Albina Dumbrăveanu). La Cenaclul Eminescu - 2000 s-a vorbit pentru prima 
dată despre Dragobete (în 2001), ulterior sărbătoarea fiind promovată cu insistenţă, 
anual.  A fost nevoie de 10 ani ca ea să se instaleze în drepturile ei... 
 
Invitatul de onoare al întrunirii, doctor în fizică Ion Holban,  împătimit de  opera 
eminesciană, a vorbit cu multă dragoste  despre  Eminescu şi ştiinţele exacte ( fizica şi 
matematica),  dar şi despre  umorul la Eminescu,  aducând numeroase exemple de 
expresii umoristice împrumutate de Eminescu din folclorul  românesc.  Dramaturgul Val 
Butnaru,  citind versuri eminesciene (Camadeva),  a răsturnat tradiţionala  afirmaţie 
precum  că Eminescu ar  fi ultimul romantic în literatura română, sugerând profesorilor 
de română să stimuleze  şi  gândirea filozofică a elevilor.  
 
Regizorul Andrei Chenciu şi-a prezentat expoziţia de mini lucrări cioplite în lemn, 
rădăcini  de copac sau executate din coajă de mesteacăn, impresionând publicul cu 
minunatele sale personaje: Eminescu şi Veronica Micle, Eminescu şi Creangă,  figura 
lui Paganini  pe o coardă de vioară, figurine de actori... 
   
Recitalul de romanţe  eminesciene interpretate de Diana Văluţă şi Angela Braşoveanu a 
fost susţinut şi de publicul din sală (întocmai ca la  Cenaclul Flacăra,  cu Adrian 
Păunescu): cântecul preferat al lui Eminescu, Bulgăraş de gheaţă rece, dar şi La 
steaua,  O, mamă, Vezi, rândunelele se duc, Pe lângă plopii fără soţ, Colinde, colinde 
ş.a. Tineri  de la Gimnaziul Tătăreşti, de la Liceul Teoretic  Mihai Eminescu şi  Liceul 
moldo-turc Orizont, de la Colegiul Naţional de Construcţii au recitat versuri 
eminesciene, preferând lucrări necuprinse în programa de studii şcolare. Toţi au primit 
cărţi din partea Societăţii Limba Noastră cea Română. Colete de cărţi au primit şi 
participanţii la această activitate aniversară. 
 
Şedinţa Cenaclului s-a încheiat cu prezentarea manualului Analiza matematică, 
semnată de profesorul bucureştean Octavian Stănăşilă. Editorul, ing. Liviu Jalbă 
(Fundaţia Floarea Darurirlor, Bucureşti)  a donat Societăţii peste 50 de volume, pentru  



a fi oferite catedrelor de matematică, dar şi   profesorilor  universitari  şi studenţilor. 
Lucrarea a fost prezentată de  prof.univ. dr. Valeriu Guţu, Şeful Departamentului   
Matematică, USM.   
Lexicologul-hispanist Andrei Crijanovschi a reamintit de Dicţionarul de dificultăţi ale 
limbii române, pe care l-a editat în anul când a fost fondat Cenaclul  Eminescu - 2000 şi 
care poate fi consultat la bibliotecă. „Apelaţi cât mai des la această lucrare pentru a  
alege şi a asimila numai formele corecte ale limbii noastre”, i-a îndemnat Andrei 
Crijanovschi pe cei prezenţi. 
 
Societatea Limba Noastră cea Română a oferit  diplome pentru merite deosebite în 
serviciul Limbii Române profesorilor Tatiana Babelev, Ion Holban, Andrei Crijanovschi  
şi interpreţilor  Diana  şi Ilie Văluţă.  
 
După şedinţă, lumea îndrăgostită de creaţia lui Eminescu  şi  dornică de comunicare a 
rămas în atmosfera versurilor şi  romanţelor  eminesciene. 
 
Aniversarea a 15-a a Cenaclului Eminescu – 2000 constituie  un minunat prilej pentru 
urări de viaţă lungă şi prosperitate.  Să-şi împlinească vocaţia aşa cum a făcut-o din 
primul moment al fondării sale! 
 

          Liuba Ciobanu, directorul Bibliotecii „Ovidius”  
          Ion Borş, ziarist 

 


