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Moment aniversar Dinu Săraru – 26 ianuarie 2012

Cuvânt introductiv
Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR

Doamnelor şi domnilor,
Am deosebita plăcere de a vă ura bun-venit în această seară la evenimentul aniversar dedicat
scriitorului Dinu Săraru. Academicianul Răzvan Theodorescu, prezent alături de noi, spunea:
„pe orice a pus mâna Dinu Săraru, cultural vorbind, s-a preschimbat într-un succes”.
Sper că şi acest eveniment, care deschide suita de manifestări din cadrul proiectului „Zilele
Culturale ale Băncii Naţionale a României - 2012”, va fi un succes.
Dinu Săraru va împlini în câteva zile 80 de ani. Maestre, permiteţi-mi să vă urez „La mulţi ani!”,
din partea BNR, a Consiliului de administraţie al Băncii, din partea celor prezenţi acum aici, din
partea mea.
Suntem emoţionaţi că aţi acceptat invitaţia noastră de a vă sărbători această frumoasă vârstă la
Banca Naţională a României şi că, de această dată, scriem împreună istoria dumneavoastră
personală.
BNR este implicată în susţinerea valorilor culturii româneşti. Prin dumneavoastră, maestre,
aducem însă ceva în plus: suntem şi noi acasă la Slătioara, printre dealurile Olteniei vâlcene de
sub munţi, pe valea Mucavăţului, locul de baştină al profesorului Constantin Ionete (Măldăreşti)
şi al fondatorului BNR, Eugeniu Carada, născut la Craiova, dar care a copilărit la Slăviteşti, pe
urmele acelor ţărani frumoşi şi mândri pe care i-aţi adus, cu atâta realism, printre betoanele
Bucureştiului, alături de alţi moşneni dragi.

Mulţumim pentru doza de autenticitate, pentru parfumul acela frust de uliţă de ţară pe care ni leaţi dăruit de-a lungul timpului, parfum de care, mai devreme sau mai târziu, ni se face dor
tuturor.
Împreună cu dumneavoastră avem astă-seară cu noi oaspeţi de suflet ai BNR, doi artişti preferaţi ai sărbătoritului: bardul de neegalat Tudor Gheorghe, confratele oltean al maestrului
Dinu Săraru, şi celebra noastră soprană, Alexandra Coman, acompaniată la pian de Livia
Teodorescu Ciocănea.
Cântăreţ, compozitor şi artist, interpret al operei marilor poeţi români, maestrul Tudor Gheorghe
însufleţeşte an de an publicul de pretudinteni. După cum spunea Marin Sorescu, „de fiecare dată
când îl ascult, Tudor Gheorghe îmi confirmă bănuiala că poezia românească, populară şi cultă,
poate mişca munţii”.
Tânăra soprană Alexandra Coman a absolvit Universitatea Naţională de muzică în 2002 şi a
reuşit să cucerească repede inima publicului prin evoluţia sa vocală şi teatrală, încântând scenele
internaţionale alături de nume celebre precum Placido Domingo şi Jose Careras.
Stimaţi oaspeti, vă mulţumesc că aţi onorat invitaţia de a fi împreună cu noi la această aniversare
specială şi vă doresc o seară plăcută în continuare. Îl invit acum pe maestrul Săraru să ne spună
câteva cuvinte.
Maestre, aveţi cuvântul.
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