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S\ vorbim `n timpul vie]ii noastre [i nu a altora... 
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Fiecare `[i alege cum s\ munceasc\ degeaba... 
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Doamnei mele Iulia, la 50 de ani de c\snicie, 

fiilor no[tri, Sergius, Daniel [i Radu [i so]iilor lor, 

nepo]ilor minune Codru]a, Harmony, {tefan, Ana, Eva 
[i Vlad, l=ng\ care-i adaug pe Radu [i Raluca 

cu toat\ dragostea, dar mai ales cu recuno[tin]a  

c\ mi-au `nflorit via]a. 
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Era nevoie de un om? A fost (m\ rog, mai este) 
Era nevoie de ilustrare a Curentului Cultural - 

Informa]ional? Este! 
~ntr-un viitor... va fi nevoie de documentare legat\ de 

reconstituirea vie]ii noastre de ast\zi? 
Exist\ documentul! 

C\lare pe 2 milenii, 2 secole [i 5 decenii,  
Dumitru V. Marin, cel din Dic]ionarul Etnologilor 

Rom=ni [i Istoria Jurnalismului `[i schi]eaz\ activitatea lui  
[i a Grupului de Pres\ pentru contemporani  

[i mai ales pentru cei care mereu vin. 
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PREFA}| 
 

M|SURA SA: FAPTELE 
 

 Acestui om, Dumnezeu i-a dat un fel de neast=mp\r 
aparte [i o lucrare a vie]ii de `mplinit. Dac\ Domnul s-ar 
uita la cele f\cute de Dumitru Marin, ar vedea c\ profesor 
[i director a fost, chiar vreo 40 de ani, studii [tiin]ifice a 
scris, multe editoriale... foarte multe, emisiuni tv, 
a[i[derea, interviuri cu personalit\]i politice din Rom=nia 
[i Europa, cu personalit\]i culturale [i alte categorii ale 
vie]ii sociale `n cadrul Grupului de Pres\ TV.V., format 
din TV Vaslui, Unison Radio [i ziarul Meridianul. 
 O parte din faptele sale de-o via]\ le-a adunat `n 
c\r]i, m\rturii pentru istorie. ~mi amintesc de 
,,Monografia Liceului Mihail Kog\lniceanu”, unde 
c=ndva am `nv\]at [i eu un an, de romanul ,,Z\pada pe 
flori de cire[”. {i de ,,TVV - 15... explozia” `mi amintesc. 
Nu putea s\-i scape unui asemenea om Festivalul 
Na]ional al Umorului ,,Constantin T\nase”, marc\ de 
esen]\ [i unicat pentru Vaslui, carte `n care r\sfoim 
m\rturii, documente, istoric fotografic. O fil\ de istorie, 
pres\ [i cultur\ reg\sim `n ,,TV.V Vaslui - Rom=nia - 
Europa”, iar cele dragi legate de sufletul ancestral le 
afl\m din monografia satului s\u pl\smuitor 
GIURGIOANA. Probabil de acestea se apropie [i cartea 
cu at=tea ata[ate cifrei 50: eseuri, autografe, fotografii... [i 
C|SNICIA. 
 Multe spun oamenii pentru noble]ea sa. Iat\: ,,era 
vorba de curajul unui om care `n]elesese...” (Emil 
Constantinescu); ,,... a g\sit acolo unde al]ii se `ntorseser\ 
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cu m=inile goale” (Varujan Vosganian); ,,... consider c\ a 
pus um\rul... la `ntemeierea unui Curent Cultural - 
Informa]ional. Un infatigabil c\ut\tor.” (Theodor 
Codreanu); ,,... patronul incontestabil al literelor 
vasluiene” (Calistrat Costin); ,,a `ncercat s\-i pese de 
toate [i de to]i” (Adi Cristi); ,,unul dintre cei condamna]i 
s\ construiasc\” (Alexandru Mironov); ,,moldovean de 
esen]\ tare” (Nicolae Viziteu). 
 Un om [i m\sura sa: FAPTELE. 

Vasilian Dobo[, 
Ia[i, 28 ianuarie 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.V.M. v\zut de caricaturistul {tefan Popa Popa’s - 1994 
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L\murire 
 
 Am fost `ntotdeauna, absolut `ntotdeauna, 
preocupat s\ comunic ce [tiu [i altcuiva, crez=nd c\ poate 
s\-i foloseasc\. Fiecare dintre tip\riturile mele poate fi o 
carte de `nv\]\tur\ chiar [i pentru cei care vin de[i m\ 
m=hne[te cumplit c\ vremurile se vor schimba `ntr-at=t 
`nc=t experien]a mea nu va mai folosi nici `n familie. 
 Am slujit mereu limba rom=n\, c=nd tocmai aici 
`ntregul nostru neam e foarte lovit, de la 1989 `ncoace, [i 
lexic, [i ortografie, [i transmitere s-au modificat mult, 
dezam\gitor pentru cine crede `n oaza de latinitate. 
Con]inutul muncii de jurnalist e altul ast\zi, deja, sub 
asaltul informatiz\rii [i alien\rii culturale [i filosofice. 
Multora li se pare c\ tr\iesc mult mai bine cu peretele din 
televizoare, refuz=nd cartea ca `n]elepciune [i ziarul ca 
informa]ie: se complac ne[tiutori. P\strarea `n\l]imii 
spirituale doar `n suflete anonime e ca o iluzie modern\ 
din Focul  (Fahrenheit - 431) a lui Ray Bradbury iar 
credin]a mea `n acea sete de cultur\ (a[teptat\) se clatin\ 
serios. A[a c\ am ales s\ las posterit\]ii o m\rturie scris\ 
de cum `mi petrec timpul degeaba. 
 Am avut o misiune, cu asupr\ de m\sur\ 
`ndeplinit\: eu [i presa condus\ (mai bine de 2 decenii) s\ 
fim un DIFUZOR de [tiri, informa]ii, cultur\, de 
modele… de via]\. Era cerin]a momentului istoric. Ca 
lider de pres\ m-am sim]it totdeauna responsabil de ceea 
ce scriu [i am fost respectat ca purt\tor de cuv=nt. 
 Pe scurt, scopul c\r]ii! 
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 - Alte m\rturii scrise despre vasluieni [i jurnalismul 
local uneori `n confruntare cu ce se `nt=lne[te pe alte 
meridiane [i paralele, `n toat\ lumea. 
 - Documente de epoc\ pentru ace[ti ani de cultur\ 
[i pres\ scris\, deopotriv\ ilustrare a Curentului Cultural - 
Informa]ional din aceast\ parte a ]\rii. 
 - Editorialele nu-s altceva dec=t observa]ii la zi 
pentru mediul [i momentul pe care l-am parcurs. 
Autografele [i fotografiile pot fi incluse `n categoria 
documente istorice ([i nu personale) care schi]eaz\ lumea 
`n care s-a mi[cat autorul. Realizam `n 1990; a) prima 
monografie a Liceului ,,Mihail Kog\lniceanu”. A fost 
urmat\ de o alta doar dup\ 22 de ani; b) c\r]ile de istorie 
cultural\ ([i a presei) ca aceasta s-ar putea s\ r\m=n\ 
unice. Nu e o bucurie pentru c\ asta `nseamn\ slab\ 
preocupare pentru spiritul local ca e[antion din cel 
na]ional. 
 - Ar fi [i o dovad\ de autoritate prin cuv=nt - 
imagine - sunet `ntr-o perioad\ destul de mare pentru un 
jurnalist cu harul de  A FACE. Aproape toat\ opera mea 
consemneaz\ sau completeaz\ istoria - cultura - via]a 
social\ din arealul pe care l-am str\b\tut [i reprezentat.  
 - Ar mai fi [i singur\tatea lupt\torului, creatorului 
de curs\ lung\... 
 Spuneam c\ prin munca mea [i a noastr\ (adic\ cei 
din echip\) am adus `n cetatea cultural\ a jude]ului 
„umaniz=ndu-i” pe acad. Anghel Rugin\ (economist 
rom=n - american de mare notorietate mondial\), acad. 
Eugen Simion, reprezentativ critic literar al\turi de 
Theodor Codreanu, acad. C. D. Zeletin (un plurivalent om 
de [tiin]\), acad. Mihai Pop - etnograf, sculptorii Marcel 
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Guguianu, Gheorghe Alupoaie, Cr. P=ntea etc. etc., 
politicienii cei mai importan]i ai acestor decenii ca Ion 
Iliescu, Emil Constantinescu, Traian B\sescu, Adrian 
N\stase, Mircea Snegur, C\lin Popescu T\riceanu, Crin 
Antonescu etc., arti[ti `n mare vog\ [i autoritate ca Stela 
Popescu [i Alexandru Ar[inel, Cristina Stamate, Matilda 
Pascal Cojoc\ri]a, oameni de afaceri importan]i ca Adrian 
Porumboiu, Dinu Patriciu, Ion }iriac, poe]i ca Ana 
Blandiana, Ioanid Romanescu, Adrian P\unescu [i 
aproape tot ce mai reprezint\ `n via]\ tagma scriitorilor 
ba, chiar [i importante fe]e biserice[ti ca Patriarhii 
Teoctist [i Daniel, mitropoli]ii Streza, Teofan, Teodosie, 
episcopul de Hu[i Corneliu, pe episcopul vicar Ioan 
Cassian din Canada [.a. 
 Aduc aminte c\ asemenea oameni, cu asemenea 
responsabilit\]i sociale sau de stat, nu sunt de loc u[or 
abordabili, ca s\ nu mai scriu de cei 6 pre[edin]i de stat - 
oaspe]i `n TV.V, Radio sau ziar. Transmisiile `n direct de 
la cap\tul p\m=ntului puneau mari probleme, dar au fost, 
[i nu pu]ine. De la Giurgioana p=n\ `n Caraibe `nseamn\ 
un salt mare `n cunoa[tere pe care l-am transmis [i alor 
mei. Am f\cut cunoscu]i, `n acela[i timp, pe Avram 
Tudosie, Alexandru Ionescu, Simion Bogd\nescu, 
Cassian Maria Spiridon, Ion M=cnea, Val Andreescu [i 
al]i mul]i, mul]i. 
 Am comunicat. P=n\ la urm\, acesta a fost destinul 
meu [i al Grupului de Pres\. Dac\ scripta manent, am 
R|MAS deja `n Dic]ionarul etnologilor [i `n Istoria 
Jurnalismului din Rom=nia (9 pozi]ii), [i prin cele c=teva 
c\r]i. 
 V\ invit, `ns\, s\ mai ave]i r\bdare… 
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Familia Marin - 29 noiembrie 1986

Iulia [i Dumitru Marin - 29 iulie 1986
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A. ATITUDINE SOCIAL| 
 
AR  FI  U{OR 
 DAC|:  
 - Am putea tr\i cu „poezia vie]ii” sau m\car, s\ ne 
bucur\m de adev\rata bucat\ din p=inea [i sarea 
p\m=ntului care `nseamn\ ([i) pace [i `n]elegere. Din 
p\cate, deceniile de vrajb\ se `nmul]esc [i tot se `nmul]esc 
datorit\ [i guvernan]ilor, despre care nu-mi face nici o 
pl\cere s\ scriu. Caragiale scria c\ dac\ n-ai pe cine 
`njura, `njuri guvernul, dar noi to]i avem de ce `njura un 
asemenea pre[edinte [i pe guvernul lui. 
 {i nu pensiile militarilor sunt cauza principal\, 
pentru c\ \[tia sunt pu]ini (dar cu pensii mari, mari…) ci 
sc\derea general\ a nivelului de trai datorat\ politicii 
generale impus\ din afar\ [i ne-muncii la care ne-a `nv\]at 
„statul social …”. 
 - Dac\ am avea „sufletul u[or” (Sadoveanu) s\ 
suport\m necazurile inerente pentru asemenea timp. 
Reiau ideea lui Calistrat Hoga[, care constata c\ omul e 
c=nd sub vremi, c=nd vremurile peste om… 
 - Am deveni mai buni, mai umani dac\ ne-am 
putea bucura de crea]ia, inclusiv poetic\, a celor de 
dinaintea noastr\. 
 Am participat s\pt\m=na trecut\ la Ziua Culturii 
Na]ionale, la s\rb\torirea lui Eminescu (161 de ani) [i 
`mpreun\ cu Mircea Radu Iacoban [i Dionisie Vitcu (Ia[i) 
am petrecut cu vorbe `mpreun\ cu colegii activi de la 
{coala nr. 6 [i din municipiu, „clipe de intelectualitate”, 
cum rar se `nt=mpl\ (Felicit\ri, directorilor Victor 
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Ailioaie [i Pavelina T\une pentru „Zilele [colii Mihai 
Eminescu”). 
 La Liceul „Anghel Rugin\”, alt\ manifestare 
complet\ sub autoritatea doamnei Mihaela Cosovanu [i a 
directoarei Z\rnescu, complini]i [i prin prezen]a elevilor 
de la {coala nr. 6. Am retr\it vraja poeziei dar [i a 
c=ntecului Denisei Ciobanu, cu o voce deosebit\, o 
adev\rat\ valoare local\ de interes na]ional. Str\dania 
tuturor merit\ eviden]iat\ [i l\udat\, fie [i pentru c\ multe 
minute am ie[it din stresul realit\]ilor. 
 Eminescu este ACTUAL [i reprezentantul necesar 
`n suma valorilor universale, iar `n locul fumului, 
mirosului de alcool, de la c=rcium\ ori a porcografiilor 
TV, reface [i energizeaz\. Apropo, nici o televiziune n-a 
acordat spa]iu lui Eminescu… 
 E greu, totu[i:  
 … pentru c\ prostia ([i du[m\nia) nu doare, `nc\ nu 
se pl\te[te [i atunci tinde s\ ne `nghit\ pe to]i! 
 … c\ cei mai buni de munc\ [i de „produc]ie 
cerebral\” trebuie s\ plece `n lume (dup\ legea 
stomacului), dup\ ce ani buni, Rom=nia a fost un p\m=nt 
al f\g\duin]ei. 
 … pentru c\ la necazurile f\cute de al]ii, destui ne 
mai batem cuie `n talp\… 
 … pentru c\ noi `n[ine, nu g\sim solu]ii [i… „cum 
am fost, a[a r\m=nem…” 
 Ar fi u[or de tr\it… dac\ n-ar fi a[a greu(!) 
(Meridianul, an XIII, nr. 3 (872), joi, 20 ianuarie 2011) 
 
 Mircea Dinescu, Pamflete vesele [i triste, SEARA, 
1996: ,,Cu toat\ simpatia. Vetri[oaia - Vaslui, 29 iulie 2001”. 
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~njur\m... BINE, [i azi! 

 Am citit ceva despre CRIZA dintre 1929 - 1933 (cu 
Vasile Roait\ al ei); am tr\it criza de demnitate [i de 
creativitate din perioada comunist\. Am anticipat CRIZA 
ACTUAL|, rom=neasc\ [i mondial\ (editorialele-s 
martore) spun=nd c\ disp\r=nd r\zboaiele, pier [i unele 
motoare sociale, iar cine a apucat locuri la masa 
boga]ilor, va arunca greut\]ile pe cei s\rmani; ]\rile 
bogate pe... noi. Nu mi-am `nchipuit c\ va fi a[a de 
ASPR| [i absolut neiert\toare!  
 Adev\ratul triaj acum `ncepe. Am intrat cu to]ii, 
rezist\ cine poate! 
 Valul de proteste [i greve subliniaz\ neputin]a 
guvernan]ilor, unde nu v\d nici o capacitate dec=t 
politruci la ciolan, de a chibzui, c=nt\ri [i `mp\r]i 
rezultatul muncii unui neam ajuns la sap\ de lemn! 
 Vinova]i: 
 1. Traian B\sescu. Pre[edintele, nu omul politic 
conflictual [i nestatornic; nu ambi]iosul peste m\sur\, 
nu... omul! Presedintele care „face”, guvernul trage (ce de 
scandaluri...!), poporul... rage! Adic\ strig\ [i tot... `njur\ 
c\ nu tr\ie[te bine! cum i-a promis candidatul. 
Pre[edintele care s-a tot r\fuit cu ceilal]i, `n loc s\ 
construiasc\ viitorul nostru, al tuturor! 
 2. Guvernele. Niciunul cu alt\ grij\ dec=t taxe [i 
impozite, distrugerea intreprinderilor mici [i mijlocii, 
angrenate steril, neproductiv, `ntr-o b\t\lie... cu 
pre[edintele! 
 3. Partidele politice mari, adic\ astea 3. Care l-a dat 
pe... Mesia [i nu [tim nici noi, care a realizat ceva pentru 
viitorul na]iei? 
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 4. Noi. Cei mai vinova]i pentru c\ am votat pentru 
un chibrit, un blid de m=ncare, un spri], pe cine nu 
trebuia; pentru c\ ne-am obi[nuit s\ nu mai muncim, 
a[tept=nd mila statului, care trebuia s\ sece odat\ [i odat\; 
pentru c\ n-am g\sit sistemul de valori pe care s\-l 
respect\m [i s\-l urm\m. Noi, care ne m=nc\m unul pe 
altul, care suntem cei mai de[tep]i din lume, `n a-l denigra 
pe altul, a fura, a `njura... Noi, care m=nc\m [i nu g=ndim! 
 5. Dac\ nu este cumva [i Dumnezeu de vin\, cei de 
la U.E. sunt. Se dovede[te c\ n-am [tiut ce s\ facem cu 
libertatea. 
 {i atunci? 
 - Dispar subven]ii pentru agricultur\. Adic\ pentru 
m=ncarea ieftin\, local\, imediat\. Pare mai ieftin\ cea de 
afar\ (cartofii!) dar cu ce pre], oameni buni! 
 - Industrie? Pe unde mai e? 
 - Serviciile? Jale [i iar\[i jale. 
 - Emigra]ie? Asta da, [i va mai cre[te! 
 Efecte imediate: petice la haine, `nc\l]\minte 
proast\, `nc\lzire a[i[derea, jafuri [i t=lh\rii, alte probleme 
sociale! 
 Nu pot excepta PRESA. 
 Acum e regruparea cea mare. Chestiune de c=teva 
luni. B\ie]ii ace[tia buni sau r\i, meseria[i sau nu, 
s\v=r[esc o munc\ util\, uneori produc bucurii. Sunt prost 
pl\ti]i dar au suflete de lupt\tori. Cine s\-i sprijine, [tiind 
c\ pentru fiecare intreprindere e un viitor incert! Cel mai 
bogat om din jude] `nregistreaz\ deficite, propor]ional, 
fiecare intreprinz\tor. 
 Foamea [i speran]a unei munci bine pl\tite `i fac... 
directori [i c\]ei ascult\tori pe mul]i. Epurarea valorilor e 
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procesul ini]iat de ei imediat \[tia ce au fost lua]i la 
guvernare. P=inea politic\ e o slujb\, variabil, temporar\. 
 Daca nu e alta!... 
 R\scoala sau revolta popular\ nu mai e posibil\, c\ 
vin scutierii. De furat mai merge ceva, de strigat `n pia]a 
public\, a[a [i a[a. Dar de scr=[nit [i de `njurat cu n\duf, 
nu poate fi oprit nimeni. 
 ~njur\m... BINE!  
(Meridianul, an XIII, nr. 32 (901), joi, 11 august 2011) 

  
 Emil Constantinescu, ADEV|RUL DESPRE 
ROM+NIA, ed. Universalia, 2004: „D-lui prof. dr. Dumitru 
Marin, o revela]ie tardiv\ dar str\lucitoare `n care am 
descoperit o comuniune de idealuri [i caracter, Emil 
Constantinescu, iulie 2004”. 
 
 

nov. 1996 - Prima vizit\ a pre[edintelui Emil Constantinescu 
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HO}IE {I NEOMENIE 
S-au deteriorat iar, r\u-r\u, lucrurile `n ]ara asta, de 

unde mul]i nu mai [tiu cum s\ fug\ dup\ c=inii cu colacii 
`n coad\ de pe-aiurea. 
 S\ nu crede]i c\ m\ intereseaz\ prea mult 
,,]\ri[oara”..., mai ales c\ de peste 20 de ani comentez, 
consemnez, analizez ce se `nt=mpl\ `n jude]ul Vaslui, 
absolut sigur de pe pozi]ia jurnalistului independent [i cu 
opinii personale. 
 ~nc\ `n fruntea breslei locale fiind (sunt 
vicepre[edinte executiv al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti 
cu atribuirea responsabilit\]ilor `n Regiunea de Nord-Est, 
deci coordonator pentru jude]ele Moldovei), m\ mai pot 
c=r=i unii scriptografi cu foamea `n ma]e, pe care chiar eu 
i-am f\cut c=t de c=t oameni. P=n\ la urm\, ca s\ atragi 
aten]ia, nu-]i faci de frumos cu buruieni de ur=t? Nu sari 
la beregata unuia foarte cunoscut [i puternic ca s\ pari [i 
tu la fel? Povestea e s\ nu fii o jigodie, un g=ndac de 
b\legar, un `mpu]it care-l ur\[te pe cel care l-a f\cut om! 
 M-am l\sat dus de considera]iile de mai sus pentru 
c\ vreau s\ semnalez cazuri de ho]ie [i neomenie printre 
oamenii obi[nui]i, nec\ji]i [i muritori de foame. S-a 
`nf\]i[at s\-l angajez, o cotarl\ numit Neculai, care tr\ie[te 
`n concubinaj cu Anca, cu c=te 2 copii fiecare. |sta, ca [i 
alt\dat\ unul de la Vulture[ti, erau `n stare s\-mi s\rute 
picioarele, c\ moare de foame. Am convenit s\ mearg\ de 
joi la ferm\ cu obliga]ia s\ `ngrijeasc\ 3 vaci cu lapte, 3 
vi]ei [i un cal. Luni a `nc\rcat aproape 1.000 kg. de gr=u, 
i-a adus cu iapa gestant\ la Vaslui, a furat cu]it, furculi]\, 
farfurii, haine [i [i-a adus liota la Vaslui, la c\minele de la 
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mobil\. Ce munc\, ce angajament (semnat), ce cuv=nt 
dat... Altfel spus ... o jigodie. 
 Dat fiind c\ n-am `ncredere de nici un fel `n poli]ie, 
nu cred c\ voi mai recupera ceva. Ho]omanul \sta care n-
a f\cut vreo treab\ `n ferm\ [i a l\sat animalele ne`ngrijite, 
a furat scurt [i a plecat, culmea, cu c\ru]a mea! Am aflat 
dup\ ore foarte multe c=nd am putut vorbi cu un altul la 
telefon. 
 Crede]i c\ e singura pu[lama din preajma noastr\? 
 Crede]i c\ vom `nainta spre civiliza]ie cu astfel de 
,,oameni”? 
 Vin dup\ ajutoare sociale, cer[esc, [i-[i `nva]\ 
copiii mincino[i, fur\ c=t pot, beau, tr\iesc `n mizerie [i 
obscuritate refuz=nd o via]\ demn\ bazat\ pe munc\! 
Neculai cu carte de identitate VS 176848 din Vaslui, e 
doar un exemplu. 
 C=nd vom ajunge s\ nu mai semnal\m asemenea 
cazuri? 
(Meridianul, an XIV, nr. 29 (950), joi, 19 iulie 2012) 
 
 ,,...Sunt cu atât 
mai bucuros s\ 
particip, fie [i de la 
distan]\, la aceast\ 
s\rb\toare, cu cât `mi 
amintesc momentele 
`n care ne-am `ntâlnit 
personal, `nainte [i 
dup\ 1989. Sunt 
al\turi de 
dumneavoastr\ la acest ceas aniversar. (...)” Ion Iliescu, 
Pre[edinte de Onoare al P.S.D.; Pre[edintele Rom=niei 1989 - 
1996, 2000 - 2004. 

Cu pre[edintele Ion Iliescu, `n 1993,  
la V\lenii de Munte 
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VALORI, PRIETENI {I PR|P|DI}I! 
Un idiot de la o foi]\ gratuit\ care scrie despre 

cineva c\ e „putret de bogat” (ce-o fi c\ut=nd \sta, c=t o 
pr\[tin\, `n pres\, c\ e tare prost la limba rom=n\), al]i 
c=]iva de la o foaie de [antaj (care-au falimentat alte 
c=teva p=n\ acum) care cred c\-s `ndrept\]i]i s\-[i 
`mproa[te mirosul de plo[ni]\ ca [i cum ar fi OPINIE 
(adic\ p\rere) PUBLIC|, mi-au stricat ceva din 
s\rb\toarea unei v=rste la care, dac\ ei vor ajunge, nu vor 
putea spune, scrie sau povesti mare lucru (eventual c=te 
curve au avut sau ceva `nt=mpl\ri… picante). Pentru c\ n-
au `n ei material uman care s\ le permit\ dezvoltarea 
personalit\]ii… 
 ~n contrast, la aceea[i s\rb\toare (despre care \[tia 
[i nici Mihai Apostu, n-au relatat nimic!) au fost prezente 
mari personalit\]i din toat\ ]ara, s-a editat volumul 
„MARIN 70”, s-au lansat alte 3 contribu]ii valoroase: 
„Biobiliografia nr. 8 – Marin D.V.”, volumul „T.V.V. 
Vaslui – Rom=nia - Europa” [i cartea prof. dr. Alexandru 
Ionescu. 
 Cei peste 200 de asisten]i [i at=tea interven]ii ale 
celor mai de seam\ personalit\]i vasluiene au `nsemnat 
recunoa[terea rolului s\rb\toritului la istoria cultural\, 
construc]ia presei moderne, dezvoltarea Curentului 
Cultural – Informa]ional. La peste 2 luni distan]\ (28 
aprilie – 30 iunie) se poate recunoa[te c\ a[a ceva se 
petrece foarte rar [i la c=teva decenii odat\. 
 Subliniez c\ prezen]a multor valori na]ionale [i 
locale a dat dimensiunea evenimentului vasluian 
completat cu acordarea titlului de Cet\]ean de onoare al 
comunei natale, c\ de fapt a fost un moment educativ 
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pentru to]i, cu evaluarea modelului `n 70 de contribu]ii, 
cu 70 de autografe ale celor 70 de personalit\]i. 
 Au fost prin preajm\ [i prieteni adev\ra]i ca Val 
Andreescu, Gelu Bichine], Alexandru Ionescu, 
cantautorul Ion Chiriac dar [i unii mereu „prieteni” de 
chefuri (nu prea le am cu astea) [i b\utur\ (pe care nu-i 
mai numesc!). O mare deziluzie ar fi „poetul” Mihai 
Apostu… [i al]i c=]iva neprezen]i „motivat”. 
 Spun `nc\ o dat\ c\ asemenea manifest\ri sunt 
stimulative [i eu, personal, voi continua s\ `ncurajez pe 
oricine, numai s\ merite. 
 M-a sunat din Montreal – Canada poetul George 
Filip s\-mi mul]umeasc\ pentru apari]ia `n „Meridianul”, 
s\-mi promit\ c\ vine `n ]ar\ `n august, c\ pentru rom=nii 
canadieni, ce facem noi, e un strop de dragoste de ]ar\ `n 
plus pentru ei. Se vede c\ ce-am reu[it eu `n recentul 
turism prin Canada – Statele Unite – Porto Rico d\ roade 
culturale. Voi reveni `n aceast\ chestiune. 

• 
Reorganizarea teritorial\ se am=n\, bine-ar fi 

sinedie, adic\ pentru joi dup\ Pa[ti! Cei care „au f\cut 
legea” au fost ungurii care vor neap\rat autonomie, 
st=rnindu-i [i pe ]igani, mult mai numero[i. 
 Am spus `n Consiliul Jude]ean [i sus]in oriunde c\ 
pentru vasluieni orice reorganizare cu pierderea pozi]iei 
de comand\ (ca acum) e marea `ntoarcere la anonimat [i 
nimicnicie. ~ncercarea de referendum e notabil\ [i ar 
trebui s\ `nsemne ceva pentru p\strarea identit\]ii locale 
`n ansamblul rom=nesc [i european. {i a[a ne pleac\ 
tineretul, popula]ia apt\ de munc\ [i creierele tinere! 
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 Pare c\ referendum-ul n-ar fi necesar. Dar nu 
trebuie s\ sl\bim aten]ia pentru viitorul acestui ]inut 
`nc\rcat de glorie str\bun\. 
 Jude]ul Vaslui nu e al cuiva anume ci e al celor 
care-l locuiesc, iar guvernul TREBUIE s\ aib\ grij\ de el 
pentru c\ `nsu[i statul trebuie s\ aib\ grij\ de locuitorii 
]\rii [i bun\starea lor. 
 Jude]ul Vaslui trebuie s\ r\m=n\! 
(Meridianul, an XIII, nr. 26 (895), joi, 30 iunie 2011) 
 

,,...Societatea româneasc\ are nevoie de informa]ie, de 
seriozitate [i dedica]ie, lucruri pe care colectivul Studioului 
TV Vaslui le-a dovedit din plin, `n to]i ace[ti ani. Sunt convins 
c\ ve]i reu[i `n continuare s\ fi]i unul dintre liderii media, la 
nivel local [i regional. (...)” Cu toat\ aprecierea, Traian 
B\sescu, Pre[edintele Rom=niei. 

18 noiembrie 2005, Vaslui - interviu cu Traian B\sescu 
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APICULTURA stare disperat\! 
Apicultura, adic\ o ocupa]ie de secole a omenirii, 

cre[terea albinelor [i ob]inerea mierii este `n mare 
nenorocire! Lipsa albinelor – polenizatoare ar influen]a 
via]a pe p\m=nt schimb=nd multe dintre datele existen]ei. 
ALARM|, deci! 

Sunt apicultor din 1975 [i p\rin]ii au avut stupi 
acas\. Ce scriu nu e o v\ic\real\ f\r\ suport: am 234 de 
stupi (acum) [i m\ pasioneaz\ via]a celor mai folositoare 
viet\]i de pe p\m=nt, fiin]ele de 1 gram care-s mai mici de 
800.000 de ori dec=t un om, pe care-l pun pe fug\ cu acul 
lor… antireumatic. 
 Anul acesta am avut stupine `n Iv\ne[ti, B\lteni, 
Loturi, Fund\tura, Z\podeni [i am ob]inut o produc]ie 
slab\ la salc=m, produc]ie zero la tei, ceva cules la sulfin\ 
[i acum mare nenorocire la floarea soarelui, unde asist 
neputincios la m\cel\rirea albinei, pe care am hr\nit-o din 
2 `n 2 zile dar ramele sunt tot goale [i familiile slabe. 
 ~n mai mul]i stupi nu se afl\ nici un fel de puiet [i 
au fost omor=te multe m\tci. Mai pu]ine rame cl\dite ca 
anul acesta n-am avut niciodat\, mai slabe rezultate doar 
anul trecut. 
 Le-am tratat cu Varachet (`n prim\var\) [i cu 
Mavrirol (par]ial). 
 Am avut speran]e mari…  

Constat\ri: 
 La salc=m, cel mai sigur cules, dar masivele au fost 
defri[ate [i loturile-s din ce `n ce mai mici, logic, 
adun\tur\ mai pu]in\, de[i, stupinele s-au `nmul]it foarte 
mult datorit\ ajutoarelor de la stat. 
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 Teiul e tare capricios [i anul acesta a fost multe zile 
cum e mai r\u: soare – ploaie – soare – frig – v=nt – 
ploaie. Cine spune c\ a ob]inut miere natural\ de tei e 
mare mincinos. 
 Din flora spontan\ nu prea exist\ posibilitatea unui 
cules de `ntre]inere cel pu]in … 
 Cel mai r\u cules e la floarea soarelui, c=ndva cules 
de baz\, din cauza semin]ei cu muta]ii genetice. Firesc, 
orice cultivator vrea rezultat `n cultur\, deci nu-l 
intereseaz\… albina care nu mai ajunge cu trompa ei 
colectoare `n floarea hermafrodit\ cu pistil lung. A[a c\ 
stupinele se distrug prin uzajul accentuat al culeg\toarei, 
prin chimiz\rile care-s necesare dar otr\vesc fiin]ele. 
Rapi]a e… inaccesibil\, teiul m\nat, floarea soarelui 
modificat\. Albina cu ce s\ tr\iasc\? 
 Crede]i c\ se poate face apicultur\ pe baza 
produc]iei de zah\r? 
 Exist\, `n jude]ul Vaslui, un inginer deosebit de 
competent, un specialist de mare autoritate, domnul 
Vasile Puf. Nici el n-are solu]ii de[i, e un optimist 
incorigibil, ca [i mine: „de la cap\t [i s\ avem grij\ pentru 
protec]ia familiilor…” 
 Trag deci, acest semnal de alarm\ asupra verigii 
importante din `ntreg lan]ul trofic: albinele, prin a c\ror 
dispari]ie p=n\ [i via]a de pe p\m=nt este amenin]at\ ! 
 De obicei propun solu]ii. 
 N-am! Dar nenorocirea e prea aproape s\ n-o 
semnal\m. {i oric=t am n\d\jdui `n adaptarea ALBINEI la 
via]a alimentat\ cu chimicale, e cert c\ interven]ia omului 
e urgent necesar\. 
 ~n stare desperat\ e toat\ apicultura rom=neasc\! 
(Meridianul, an XIII, nr. 29 (898), joi, 21 iulie 2011) 
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MOMENT VASLUIAN 
 N-am de unde [ti c=t\ vreme se va mai vorbi despre 
jude]ul Vaslui `n cadrul acestui fenomen de globalizare, 
c=nd Europa devine o ap\ [i-un p\m=nt, adic\ [i la noi va 
fi prea pu]in necesar\ o structur\ administrativ\ pitic\, 
adic\ jude] sau comun\ mai mic\. 
 Regionalizarea e mult prea aproape [i greu ne 
putem `mpotrivi `n fa]a marilor interese un stat vasal ca al 
nostru. Vor fi avantajate marile ora[e ca Ia[i, Bac\u, 
Suceava [i boga]ii de acolo, `n timp ce Hu[iul va sc\dea 
drastic dac\ va fi acceptat\ [i Republica Moldova `n U.E. 
 Vasluiul [i B=rladul vor s\r\ci progresiv, pe m\sura 
retragerii filialelor locale, a sl\birii structurilor 
administrative. Vor s\r\ci tot mai mul]i, vor rezista tot 
mai pu]ini intreprinz\tori, via]a cultural\ se va tot r\ci, 
limba rom=n\ va fi a[a de „modernizat\” `nc=t nu va 
sem\na prea mult cu cea de la Revolu]ie. Pentru limba [i 
neamul rom=nesc se va face din ce `n ce mai pu]in, pe c=t 
puterea banului unificator e mai mare. 
 De Sf. M\rie (15 august) sufleti[tii jude]ului au mai 
realizat c=te ceva pentru minte [i sim]ire [i m-am bucurat 
pentru Emilian Agafi]ei din Laza (primar), pentru 
Constantin Pintilie – V\leni, Victor Popa din Dode[ti [i 
al]i c=]iva care „au convocat” c=nt\re]i [i chiar poe]i 
pentru ac]iunile lor culturale. Am ajuns s\ ne bucur\m 
m\car cu vreo echip\ de dansuri (de copii) sau vreo 
forma]ie schiload\. E greu. 
 M-am bucurat s\ aud despre c=]iva scriitori locali 
c\-[i lanseaz\ c\r]i [i stau de vorb\ cu publicul. Printre 
ace[tia, prietenul nostru Val Andreescu, tot mai prezent 
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cu autoritatea condeiului de poet, prozator, umorist. 
 Despre asta va scrie el… 
 Cel mai mult m\ bucur c\ se face porumbul. Gr=ul 
normal, orzul la fel, dar m\m\liga (popu[oiul) e bun, tare 
bun cam peste tot [i astfel avem baza alimentar\ 
asigurat\. N-o s\ fie miere (pentru c\ a fost an r\u – r\u `n 
apicultur\) [i fructe. Cum produsele turce[ti ne-au 
invadat, o s\ avem de gustat destule chimicale. 
 Viata politic\… e moart\, afacerile-s pe butuci [i e 
o alt\ bucurie s\ v\d str\zile dalate (Frunzelor, C.D. 
Gherea, C\lug\reni, care s-au `nfrumuse]at `n iulie – 
august) [i intr\rile `n municipiu asfaltate [i modernizate. 
 De men]ionat c\ echipa lui Porumboiu se bate (joi) 
pentru cupele europene, din nou cu Sparta Praga. 
 Poate… 
(Meridianul, an XIII, nr. 33 (902), joi, 18 august 2011) 

 Valentin Silvestru, UN DECENIU TEATRAL, ed. Eminescu,   
 Ioanid Romanescu, ACCENTE, ed. Junimea, 1981: 
„Domniei Sale Domnului D.V. MARIN, dragului coleg [i prieten, 
un semn de cald omagiu, Ioanid Romanescu, mai 1987”. 

2 iunie 2007, Vaslui - Cu Principesa Margareta [i  
Prin]ul consort Radu Duda 
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O IARN| CA ASTA… 
 Iarna este anotimpul a[tept\rilor. Ce s-a f\cut, ce   
s-a ob]inut `n celelalte anotimpuri, nu mai conteaz\ c=nd a 
nins ni]elu[, e cald `n cas\ [i e ceva de pus pe mas\. 
Orideunde-ar fi, omul `[i mai caut\ clipe de r\gaz, de 
medita]ie, de dragoste, de … be]ie! Dar de fiecare dat\ 
g=nde[te c\ de-ar trece odat\ iarna asta, s\ vad\ lumea ([i 
dinspre el `nsu[i) c=t de mult va realiza el `n vara 
urm\toare.  
 Ninsorile venite destul de t=rziu [i nici pe departe 
c=t de bogate ar fi trebuit, s-au instalat autoritar cam peste 
tot. 
 ~ntr-o zon\ a ]\rii a acoperit case, drumuri, oameni. 
 ~n iarna 1954/1955 a fost aproximativ la fel dar cu 
centrul de greutate pe Moldova. 
 F\ceam naveta `ntre Podu-Turcului [i Giurgioana 
exact 6 km. de acas\ [i p=n\ la [coal\. Pe o furtun\ 
comparabil\ cu cele descrise, la ad\postul unei s\lcii 
groase pe malul Zeletinului, singur fiind, m-am ad\postit 
de v=jg\r\ul dinspre nord, epuizat. Destul de repede am 
`nceput s\ m\ simt cald, s\ aud muzic\ de fanfar\ [i s\ am 
o stare de bine, `ntre timp fiind cu totul troienit de z\pad\. 
C=t o fi durat, nu [tiu. 
 Cu totul, [i cu totul `nt=mpl\tor, un cet\]ean, 
Butnaru, m-a c\lcat pe un picior [i [i-a dat seama c\ e 
cineva `nc\ viu. M-a umflat `n spate cam un km. [i 
jum\tate p=n\ la o rud\, m-au `ntins pe o pomostin\ (de 
c\ru]\) [i m-au luat la frecat cu z\pad\ pe pielea goal\, `n 
stare de incon[tien]\. C=nd pielea a devenit cu totul ro[ie, 
[i pe cap d\deau cu un [tergar s\-l maseze, m-au acoperit 
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cu un cojoc ciob\nesc (saric\), mi-au turnat ceva ]uic\ pe 
g=t [i m-au depozitat `ntr-o camer\ `nc\lzit\ u[or. 
 Nu [tiu c=t de repede mi-am revenit, pentru c\ a 
ajuns [i tata, mi-au dat alternativ vin ro[u fiert [i ceai de 
m\ce[e [i nu m-au scos din cojoc p=n\ nu m-au [tiut 
sc\pat. Ce usturime am tras, m\ mir c\ n-am murit, ba, 
am sc\pat [i f\r\ deger\turi… 
 A fost furtun\ a[a de mare c\ prin sat se circula 
prin tunelul de om\t, z\pada se ridica la nivelul v=rfului 
pomilor. 
 {i totu[i, n-a murit nimeni, nimeni. Poate pentru c\ 
fiecare `nv\]ase s\-[i poarte de grij\ [i mai ales, pentru c\ 
fiecare familie se `ngrijea de membrii s\i. 
 P\i, au ie[it oamenii cu l\mpile de v=nt s\-i 
elibereze pe b\tr=ni, cu lope]i, sape, lighene sau s\-[i 
salveze vitele. Ce s\ fac\ organele statului? 
 Furtuna de peste 30 de ore n-a produs nici o pagub\ 
[i a demonstrat solidaritatea uman\. Dup\ cum se vede [i 
eu am avut norocul cel mare s\ m\ descopere cineva [i… 
iat\, acum v\ pot povesti `n cuno[tin]\ de cauz\ c\ iarna a 
fost grea, om\tul foarte mare iar anul agricol foarte bun, 
de[i ru[ii le luau ca prad\ de r\zboi 350.000 de vagoane 
cu cereale! 
 Spun [i eu c\ iarna asta n-a fost prea grea de[i 
z\pada-i m\ri[oar\ [i temperaturile remarcabile. Dar [i `n 
2002, 2004 [i mai de cur=nd am mai avut pe la Vaslui -
22, -27 grade Celsius cu stele-nghe]ate [i cer o]elit. 
 M\ `ntreb dac\ ]ipetele astea de pe la televiziuni, cu 
„grija autorit\]ilor statului” nu e o exagerare, menit\ s\ ne 
apere comoditatea! 
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 Iarna asta-i ca orice iarn\ (imposibil s-o m=nce 
lupul, nu?) [i noi trebuie s\ chibzuim c=t mai bine la ce 
avem de f\cut! 

Bine c\ e z\pad\! 
(Meridianul, an XIV, nr. 8 (929), joi, 23 februarie 2012) 
 

 
 
 Valentin Silvestru, JURNAL  DE  DRUM  AL UNUI  
CRITIC  TEATRAL (1944 - 1984), volumul I, ed. Meridiane, 
Bucure[ti, 1992: „D-lui Dumitru Marin, teleart vasluian, un 
salut confratern [i o amintire constant\. Valentin Silvestru, 
mai 1993”. 
 
 

1992, Vaslui - Cu Stela Popescu [i Alexandru Ar[inel 
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SECETA {I B|SESCU 
alt\ Ciuma lui Caragea! 
 Seceta cea mai cumplit\ `n istoria noastr\ a fost cea 
de pe timpul lui Papur\ Vod\, poreclit a[a de moldoveni 
pentru c\ trebuiau s\ macine papur\ ca s\-[i mai 
ast=mpere foamea. Lacurile [i r=urile sec=nd, vitele [i 
oamenii mureau de foame pe capete [i atunci a fost 
bejenie, mai ales cei de la c=mp refugiindu-se la munte, [i 
destui `n lume, no]iunea de grani]\ neexist=nd. Blestemele 
`mpotriva domnitorului se mai p\streaz\ `n folclor. 
 Ciuma de pe timpul lui Vod\ Caragea a fost cea 
mai mare epidemie din }\rile Rom=ne, ultima `n istoria 
noastr\, soldat\ cu serioase pagube `n ]ar\ [i cu 
impresionant\ suferin]\ uman\. 
 Singurul tratament, frec]ia cu rachiu dar boala se 
lua de oriunde [i oric=nd, comunit\]ile ne[tiind s\ se apere 
de flagel. Alt\ depopulare, alte blesteme `mpotriva 
domnitorului, ultimul fanariot. De data aceasta se 
p\streaz\ ceva documente scrise, Caragea fiind la r=ndu-i 
un c\rturar. Popula]ia s-a bejenit. 
 1946, seceta de dup\ R\zboi, calamitate dup\ 
calamitate, urmat\ de alt\ calamitate, venirea ru[ilor! 
Instalarea bol[evismului a influen]at major destinele 
poporului rom=n care `ns\ n-a mai plecat `n bejenie ci a 
r\mas s\ construiasc\ socialismul cu fa]\ comunist\. 
Comentez numai, seceta, printre efectele ei cumplite. Am 
tr\it-o din plin. {i ast\zi rev\d dealurile p=rjolite ale 
Giurgioanei [i comunei Podu Turcului. Secaser\ izvoarele 
seculare (satul e atestat acum 500 de ani), Zeletinul era o 
imens\ panglic\ de nisip fierbinte, ,,ceaunele” mari din 
p\m=nt uscat f\r\ pic de vegeta]ie, pe ici pe colo cu 
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cadavre de animale diferite, p\m=ntul cu cr\p\turi `n care-
[i rupeau vitele [i noi copiii, picioarele. 
 P\durea ne-a salvat atunci [i [tirul, c\pri]a, 
troscotul. 
 Nu doresc nim\nui s\ aib\ la mas\ doar bor[ cu [tir 
iar c=nd putea s\ se `ntind\ la p\m=nt s\-[i suplimenteze 
masa cu troscot (\sta era mai bun la gust! antireumatic!) 
~n c\m\[oaie lungi de c=nep\ to]i ne ascundeam de 
soarele v=n\t! 
 2012, anul celor 4 calamit\]i: alegeri locale (un 
tur), Referendum (un tur, dar tot cheltuieli mari), alte 
alegeri (care urmeaz\) [i mai ales SECETA `n plin\ 
,,desf\[urare”! 
 Sunt `ngrijorat c\ mult\ lume nu g=nde[te la ce ne 
a[teapt\. 
 Sunt `ngrijorat c\ politicienii absenteaz\ de la 
fr\m=nt\rile [i c\ut\rile pentru ziua de m=ine. 
 Sunt `ngrozit c\ seceta a prins toat\ Rom=nia [i o 
bun\ parte din Europa! ~n esen]\, nici eu nu pot da solu]ii 
dec=t s\ `ndemn la cump\tare [i calm. S\ str=ngem de pe 
c=mp orice se poate, inclusiv [tirul pe care s\-l depozit\m 
[i frunze de copaci pentru hrana animalelor, pentru c\ 
v=nzarea lor nu e cea mai bun\ solu]ie. 
 Ca totul s\ fie cel mai r\u, iat\, revine Traian 
B\sescu, nu cu solu]ii, ci cu r\zbunare, gata s\-i 
r\spopeasc\ pe mul]i. Imposibil `ns\, pe to]i cei 7,4 
milioane de oameni. 
 Bomboana de pe coliv\ a explodat zilele acestea 
c=nd a anun]at c\ s-a sculat (,,de m\ voi scula... pre mul]i 
am s\ popesc [i eu” – L\pu[neanul) [i s\ vedem noi ce 
urmeaz\ ...! 
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 C=nd vitele mor de foame din cauza secetei... 
 C=nd oamenii sunt `n pragul dezn\dejdii... 
 C=nd for]ele politice-s divizate iar U.E. ne 
desfiin]eaz\ legi, limb\, obiceiuri, du[m\nie general\ ne 
trebuie? 
 La seceta din 1946 oamenii au str=ns r=ndurile `ntr-
ajutor=ndu-se [i protej=ndu-se de ru[i. 
 Oare acum nu g\sim calea solidarit\]ii rom=ne[ti? 
 Chiar dac\ vreo 3 milioane sunt `n BEJENIE, chiar 
dac\ cineva e incon[tient... 
 Doar n-a dat ciuma, fra]ilor! 
(Meridianul, an XIV, nr. 36 (957), joi, 06 septembrie 2012) 
 

  
 Acad. Ioan Pop de Popa, Iluzia Puterii, Convorbiri cu 
Aura Matei S\vulescu, ed. ACVILA DIN CARPA}I - 1992 - 
Bucure[ti: „Dlui D.V. Marin, cu afec]iune”. 
 

 

15 noiembrie 2005, Studioul TVV - cu Comisarul U.E.  
pentru Rom=nia Jonathan Scheele 
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B. ~NV|}|M#NT {I CULTUR| 
 
FESTIVAL ½ 
 Ar trebui s\ se [tie c\ `ntre 8 – 14 octombrie 2012 
(se `ncheie de Sf. Parascheva) se desf\[oar\ Festivalul 
emblem\ al Vasluiului, cel de umor, cu numele lui 
Constantin T\nase. Nu [tiu dac\ marele artist umorist ar 
trebui s\ ne reprezinte `n panoplia valorilor, pentru c\ 
opera sa scris\ e... prea pu]in\, dar opera artistic\ a 
proliferat [i a dus la estrada care se dilueaz\ [i ea pe zi ce 
trece. 
 Dar Vasluiul are un Festival, al s\u, al acestor 
oameni mereu nec\ji]i [i s\raci, al unei popula]ii foarte 
`ngrijorat\ de ziua de m=ine... 
 S-au ,,dus” 3 zile din cele 7 ale acestei manifest\ri: 
pline, interesante, cu invita]i de mare autoritate [i interes. 
Expozi]iile caricaturi[tilor, caietele program, c\r]ile de 
umor au fost bine `ntocmite [i stilistic analizate, 

Participan]i la Festivalul Umorului, edi]ia I, 3-5 iulie 1970 
Ultimul din dreapta sus - fiul lui C-tin T\nase, jos - D.V. Marin 
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interesante [i utile: adev\rate urme peste timp. 
 La aceast\ a-XXII-a edi]ie, prietenii culturii din 
jude] (nu-l uit\m pe Lucian Onciu, capel-maistru) au g\sit 
fonduri (200.000 lei), timp pentru organizare [i 
reprezentan]ii (chema]i) la apel, la confruntare cu 
publicul. Au [i c=teva nout\]i (la care voi reveni!). Cert e 
c\ ,,momentul Caragiale” e bine reprezentat de Teatrul de 
Comedie Bucure[ti cu ,,O scrisoare pierdut\” (ce 
modernizare face regizorul [i ce g\l\gio[i unii actori) cu 
Marcel Iure[ care face un rol nou [i mare (el face 
spectacolul!), al\turi de Teatrul B=rl\dean, condus de 
Marcel Anghel ([i regizor) capabil s\ ,,creeze” ,,O noapte 
furtunoas\”. Miercuri, Teatrul Bulandra cu ,,C\s\toria” 
(lui N. V. Gogol). 
 Momentul caricaturii `n direct (adic\ `n pia]\ [i pe 
simeze) [i `n manifest\ri haioase... (`n viitor!) 
 Cartea de umor... are viitor! Demonstreaz\ Gelu 
Bichine] dar [i prietenul nostru Val Andreescu aflat 
printre protagoni[ti at=t ca autor c=t [i redactor nepereche 
la promovarea umori[tilor `n Meridianul... [i nu numai.  

Ca de obicei, la Casa de cultur\ e frumosul, [i Emil 
R\[canu merit\ multe felicit\ri (noi `l [i `mbr\]i[\m!) 
 C=teva cuvinte pentru Lauren]iu Chiriac: e om 
potrivit la locul potrivit [i mintea sa se vede `n caietele 
program dar [i `n prezen]a unor mari autorit\]i ale 
genului. 
 Alt prieten al nostru, Nicolae Viziteu, e prezent cu 
o expozi]ie [i o carte. 
 E evident c\ sunt ceva premii pentru vasluieni. 
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 Premiul cel mare de p=n\ acum e al organizatorilor. 
Ca unul care am urm\rit [i participat direct la toate 
edi]iile de p=n\ acum, `mi rezerv dreptul unor concluzii. 

Preciz\ri: a[a cum am scris [i `n cartea consacrat\ 
Festivalului, la prima edi]ie, din 1970, eram organizator [i 
[tiu bine, bine. Valentin Silvestru nu a participat `n nici 
un fel. De la a-II-a edi]ie (1972) a devenit omul emblem\ 
[i i-am fost al\turi. 
(Meridianul, an XIV, nr. 41 (962), joi, 11 octombrie 2012) 

 
 Corneliu Bichine], DINCOLO DE BARIER|, - 
VASLUI 1999 - Tipografia ADC: „Mereu pe metereze - Dl 
MARIN [i ECHIPA SA; trece]i mai u[or peste vremelnice 
necazuri, viitorul v\ apar]ine ! Cu prietenie, Corneliu 
Bichine]”. 
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GATA CU Festivalul Na]ional al  
Umorului ,,C-tin T\nase”! 
 Lucian Onciu a str\lucit [i la propriu (cu brum\ de 
chelie `n dezvoltare) [i la figurat. Cred c\ reu[ita acestei 
manifest\ri i se datoreaz\ `n cea mai mare parte, el fiind 
dirijorul, de[i Gelu Voicu Bichine] [i mai ales Lauren]iu 
Chiriac au avut componente distincte, cu rezultate 
apreciabile. 
 O s\pt\m=n\ (8-14 octombrie 2012) cu teatru ca 
reprezentare autoritar\ valoric\ [i de rezisten]\, lans\ri de 
carte (inclusiv [i o porc\rie compilat\), expozi]ii ([i salon 
de caricatur\) cu duiumul. 
 O perioad\ f\r\ munci agricole (pentru c\ a fost 
secet\), f\r\ manifesta]ii de strad\, f\r\ sarmale politice, 
f\r\ agita]ie electoral\ vizibil\ (de[i c=]iva [i-au tot dat 
coate s\ se vad\!), f\r\ b\utur\ (chiar n-am v\zut persoane 
bete) dar cu lini[te [i destul\ bun\voie dup\ ce-au asistat 
la vreo ac]iune umoristic\. 
 O reu[it\ cu ceva rezerve generate de [tiin]\, 
cunoa[tere [i organizare a primelor 3 edi]ii, de vizionarea 
tuturor edi]iilor [i de sus]inerea media (cu toat\ for]a celor 
4 mijloace de pres\) din ultimii 22 de ani. Reamintesc de 
apari]ia TVV pe 5 decembrie 1990, a Unison Radio 
(1994) [i ziarul Meridianul (1996). Pentru c\ TVV 
`mpline[te 22 de ani, Unison B=rlad 18 ani [i 
s\pt\m=nalul Meridianul 16 ani `n noiembrie. Voi reveni. 

Argumente pentru reu[it\: mult\ lume din ]ar\ [i de 
la Vaslui; calitate asigurat\ de invita]i dar [i de mi[carea 
ini]iatorilor (inclusiv protocolul...) [i crearea unui cadru 
mai aparte, inclusiv `ntr-o loca]ie privat\; prezen]a 
oficialit\]ilor decent\! 
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 Rezerve: lipsa (`n continuare) a tineretului creator, 
neglijarea unei retrospective [i a reprezentan]ilor, lansarea 
unor maculaturi infecte sub titulatura de c\r]i [.a. Poate ar 
trebui condamnat\ [i atitudinea unor br=nz\ veche plini de 
ur\ printre organizatori, prezentatori, spectatori. |[tia 
intr\ la usc\turi... 
 De re]inut: dintre fondatorii festivalului, mai 
vie]uiesc George Stoian [i Dumitru V. Marin. Neinvita]i 
nici la spectacole; Grupul de pres\ care a sprijinit activ 
fiecare edi]ie, care a relevat meritele organizatorilor dar  
i-a [i criticat – n-a fost acum partener media; Valentin 
Ciuc\, Bogdan Ulmu, {tefan Popa Popa’s devin 
emblematici, ca oameni de `nalt\ cultur\ [i ca sprijinitori 
ai Festivalului. Criticul de art\, eseistul [i omul de suflet 
Valentin Ciuc\ e un exemplu de verticalitate [i 
profesionalism (ce fin a desfiin]at o alc\tuire numit\ 
,,carte”, chiar la lansarea acesteia!), ca s\ nu mai spunem 
de competen]\... 
 Plus, deci foarte bine: 
 a) Organizarea [i `n acest an a edi]iei ,,curente”, ba 
mai mult, reviriment dup\ triste]ea de acum 2 ani; 
 b) Prezen]a cuminte a politicienilor `n fa]a lumii, 
dar s-au `ngr\m\dit avan la prefe]e [i cuvinte `nainte! 
 c) Cultura a fost la ea acas\, la Vaslui. Au str\lucit 
Marcel Iure[, Hora]iu M\l\iele, {tefan Popa Popa’s, 
Bogdan Ulmu, Valentin Ciuc\ [i al]i c=]iva, printre care [i 
b=rl\denii no[tri, oaste local\ condus\ de Marcel Anghel, 
director [i regizor. 
 d) Cu minusurile, dar mai ales cu plusurile ei, 
perioada 8-14 octombrie 2012 a fost necesar\ pentru 
concet\]enii no[tri, lovi]i de secet\, de alegeri, de 
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Referendum. Vin alte alegeri, ca [i cum asta... chiar ne 
trebuie. 
 Festivalul Na]ional al Umorului (cu ambi]ii 
interna]ionale) demonstreaz\ [i astfel c\ [i la Vaslui se 
nasc oameni [i valori. 
(Meridianul, an XIV, nr. 42 (963), joi, 18 octombrie 2012) 

 
  
 Lumini]a Scotnotis, Trandafirul Negru, ed. PIM, 2008: 
„Pentru mine poezia este oglinda sufletului. Cu mare stim\ 
pentru un om de valoare cu mare drag de la autor. Prof. Dr. 
Dumitru V. Marin”. 
 
 
 

febr. 1992 - interviu pe scen\ cu c=nt\rea]a Irina Loghin 
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CULTURA LOCAL| AST|ZI! 
Cultura `n sensul propriu ar fi ansamblu de 

manifest\ri cu caracter spiritual care s\ foloseasc\ unei 
categorii c=t mai largi de oameni, eventual cu un anume 
nivel de studii. Dintotdeauna CULTURA cuiva a 
presupus un nivel intelectual destul de necesar percep]iei 
actelor sau faptelor din imediata apropiere. „Omul de 
cultur\” a `nsemnat un rang social mai `ntotdeauna [i un 
model de urm\rit `n procesul educa]iei.  
 Arareori au fost pre]uite acele v=rfuri din propria 
comunitate: nimeni nu-i filosof `n ]ara lui.  
 {i totu[i, e nevoie de MODELE, mai mult sau mai 
pu]in locale, na]ionale, sau universale. Acelea cap\t\ o 
mare doz\ de abstractivitate. Mama trebuie s\-i dea 
exemple palpapile odraslei, trebuie s\-l indice pe cel de 
aproape dup\ care m\car prin imita]ie s\ se ia. 
 Orice comunitate ar trebui s\ aib\ un num\r de 
valori, la care s\ se duc\ referin]\. 
 Negativist fiind, observ lesne c\ la nivelul jude]ului 
Vaslui nu se dau exemple cultural – sociale, de[i ceva 
produc\tori locali chiar ar fi. Dar cum s\ li se recunoasc\ 
valoarea lui Val Andreescu, Petru[ Andrei, Theodor 
Codreanu, Dumitru V. Marin, Gruia Novac [.a. dac\ nu 
vin indica]ii de mai sus? A, dac\ vreunul ar fi cobor=t cu 
h=rzobul de undeva [i n-ar fi printre noi... 
 INI}IATORII culturali locali `[i mai fac sim]it\ 
prezen]a: Gelu Voicu Bichine] (la Biblioteca Jude]ean\), 
Lauren]iu Chiriac (Muzeul Jude]ean), Mircea Mamalauc\ 
(Muzeul B=rlad) [.a. sau uneori cu substan]iale 
propuneri... intelectuale. 
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 CONSUMATORII culturii locale sunt `ns\ pe 
sponci. Marea majoritate a popula]iei „st\” toat\ ziua pe 
televizor [i nici m\car nu catadixe[te s\ se exprime despre 
ce crede. Cu participarea este cea mai mare problem\. 
 ~n mediul liceal unde ar trebui s\ fiarb\ ideile noi, 
s\ fie negat (sau acceptat) tot ce iese `n pia]a cultural – 
literar\, tocmai `n acest mediu studios, nu se `nt=mpl\ 
nimic. 
 E o perioad\ foarte secetoas\ privind tineretul 
acesta al nostru nepreocupat `n vreun fel de propriul 
con]inut spiritual. Nici studen]ii nu sunt altfel. 
 E o RUPTUR| `ntre GENERA}II, grav\, aproape 
insurmontabil\, influen]at\ de condi]iile materiale 
precare, de mediul (intelectual) din ce `n ce mai gol de 
con]inut [i de a[a zis\ independen]\ a noii genera]ii! ~n 
ultimii ani n-am v\zut elevi la lans\rile de carte din jude] 
sau la alte manifes\ri culturale, cu excep]ia alaiurilor de 
Anul Nou unde mai sunt atra[i. 
 Se observ\ lesne, `n acela[i timp, c\ se formeaz\ o 
alt\ CULTUR| A VIE}II generat\ de plec\rile peste 
hotare [i de computere. Pe calculator se fur\ idei, crea]ii, 
identit\]i. Dar numai de pe internet nu se poate forma 
cultura personal\ necesar\.  
 CULTURA LOCAL|, azi, `nseamn\ (`n jude]ul 
Vaslui), doar c=]iva `ndr\zne]i care au obliga]ia de a 
promova cultura, c=]iva creatori care pot r\spunde unor 
cerin]e culturale [i extrem de mult\ lume `nghi]ind 
imaginile video globalizante. 
 Nici m\car nu mai putem vorbi de mediul s\tesc 
sau de cel or\[enesc pentru c\ to]i sunt cuceri]i de 
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imagine [i sunet, dar nu [i de ideea de a face ceva mai bun 
dec=t ce prezint\ \ia! 
 CULTURA na]ional\, deci [i cea local\, trece 
ast\zi printr-o suferin]\ greu de anticipat vreodat\ [i care 
nu numai c\-i va modifica valen]ele dar o va transforma 
cu totul. 
 Cultura care nu prea exist\ ast\zi `n jude]ul 
Vaslui...  
(Meridianul, an XIII, nr. 11 (932), joi, 15 martie 2012) 
 

 
 Nichita St\nescu, ALFA, Editura Tineretului, 1967: 
„Domnului Dumitru Marin, cu drag `ntr-o de neuitat sear\ 
B=rl\dean\. Nichita St\nescu `n 1971. Acas\ la un prieten …” 
 
 

ian. 1992, Vaslui - interviu cu primul ministru, Nicolae V\c\roiu 
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170  DE  ANI  DE  ~NV|}|M+NT  
PUBLIC  ROM+NESC  `n  Vaslui 
 1 decembrie 1841: s-a deschis, la Vaslui, prima 
„shola publica”, cu primul `nv\]\tor, Iordachi Galerie care 
avea 31 de elevi `ntre 7 – 16 ani. 
 ~nfiin]area [colii ]inutale din Vaslui apare mai mult 
ca un rezultat al ini]iativelor particulare [i nu al 
prevederilor oficiale. C\tre sf=r[itul anului 1840, 
polcovniceasa Elena {ubina a `nceput s\ se intereseze de 
posibilit\]ile `nfiin]\rii [colii publice. Copiile dup\ 
r\spunsurile Departamentului trebilor din l\untru [i ale 
Epitropiei `nv\]\turilor publice denot\ insisten]a cu care 
aceasta a f\cut toate demersurile pentru `nf\ptuirea 
acestui deziderat al localnicilor. Astfel, o adres\ a 
departamentului din 20 iulie 1841, emis\ de sec]ia 3, cu 
nr. 18.681 c\tre Epitropia `nv\]\turilor publice, aminte[te 
de cererile f\cute [i dispune analizarea acestora, 
pomene[te de anexarea uneia, `n copie, `n care se cerea 
sprijin pentru [coala care avea ca efect „ridicarea copiilor 
na]iei”. Probabil c\ pe plan local s-au iscat multe discu]ii 
privitoare la `nt=ietatea `ntreprinderii demersurilor 
(probabil mai mul]i au f\cut asemenea cereri), de vreme 
ce o hot\r=re d\ dreptate {ubinei [i o `ndrituie[te s\ 
propun\ doi oameni cu stare `n comitetul de inspec]ie 
necesar pentru sprijinirea [i `mbun\t\]irea `nv\]\m=ntului, 
`n octombrie 1841. (Conform Regulamentului, la 
`nfiin]area [colii ]inutale trebuia s\ fie aprobat un Comitet 
de inspec]ie, compus din ispravnicul jude]ului [i al]i doi 
membri ale[i dintre cet\]enii de vaz\, care aveau sarcina 
de a controla [i ap\ra interesele [colilor). 



43 
 

 Tot din acest schimb de coresponden]\ afl\m c\, `n 
octombrie 1841, Epitropia trimisese deja la post pe 
`nv\]\torul Iordachi Galeru, primul „profesor” `n t=rgul 
Vasluiului. Localul [colii nu era `nc\ terminat [i cursurile 
nu se pot deschide. La 15 noiembrie 1841, Elena {ubina 
se adreseaz\ din nou „C\tr\ Cinstita Epitropie a 
`nv\]\turilor publice” cu o scrisoare de r\spuns pe care o 
reproducem `n `ntregime: „La adresa de sub No. 259: prin 
care, `n privirea cer[utei din partea mea `nfiin]are de 
shoal\ public\ aice `n t=rgul Vaslui, mi se d\ dreptate a 
alege doi din boierii acestei politii spre `ndeplinirea 
Comitetului de inspec]ie pentru sprijinirea [i 
`mbun\t\]irea ei, cu c\zuta cinste recomenduescu pe 
Dumnealor Banul Grigorie Angeliki [i Cuv. Nicolai 
Kiriac de la carii se n\d\jduie[te isprava dorit\ `ntru 
aceasta, [i totodat\ rogu pe cinstita Epitropie, ca pe 
r`nduitul `mplinitoriu `ndatoririlor de profesor D-lui 
Iordachi Galerie este sosit aice de mai mult\ vreme [i 
numai din partea mea s(-)au dat f\g\duita cas\ de {coala 
[i putinciosul ajutoriu `n ]inerea gospod\reasc\, dar 
ne`nlesnirea `ntotul st\ f\r\ lucrare, s\ mijloceasc\ unde se 
cuvine a dezlega ispr. (ciei?): sau a slobozi b\ne[te, 
ordinare cheluele ce s-ar socoti trebuitoare unei asemine 
`nchipuiri. E. {ubina, 1841, noiembrie 15, t`rgul Vaslui.” 
Ad\ug\m c\ primul elev al noii [coli a fost fiul banului 
amintit. 
 O adev\rat\ epoc\ de dezvoltare cultural\ a urbei se 
deschide deci cu cei 31 de elevi `ntre 7 – 16 ani care se 
aflau la prima or\ de curs, `n ziua de 1 decembrie 1841, 
cu „profesorul” Iordachi Galerie sub privirile emo]ionate 
ale unei numeroase asisten]e. Frunta[ii localit\]ii care au 
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`nso]it pe elevi [i `nv\]\torul lor cu mare pomp\ la 
deschiderea festiv\ a noii [coli redacteaz\ o scrisoare 
c\tre Eforie `n care `n[tiin]eaz\ de festivit\]i [i de 
`nceperea cursurilor la 1 decembrie, aduc=nd mul]umiri 
domnitorului M. Gr. Sturdza [i exprim=ndu-[i `ncrederea 
`n rezultatul „favoritoriu.” Scrisoarea se `ncheie cu un 
num\r de 11 semn\turi greu descifrabile, dintre care nu 
lipsesc `ns\ cele ale membrilor Comitetului de inspec]ie. 
Rapoartele `nv\]\torului, din cursul anului 1842, 
motiveaz\ deschiderea t=rzie a [colii prin faptul c\ localul 
acesteia nu fusese terminat [i men]ioneaz\ serioasele 
dificult\]i `n procurarea manualelor, a materialului 
didactic, b\ncilor etc., `nt=rzierea numirii Comitetului de 
inspec]ie [.a.  
 Elevii noii [coli erau `n majoritate fii de boieri, 
preo]i, negustori din Vaslui, c=te unul din Bolos\ii 
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(Volo[eni, Valeas\ii?), Sauca, Laza, al\turi de cel al 
banului `nv\]=nd [i copilul unei slujitoare, unul de ]\ran.  
 Un alt raport, din 5 februarie 1842, prin care 
`nv\]\torul cere dezlegare de examen pentru care elevii nu 
erau `ndeajuns de preg\ti]i din lipsa manualelor, 
precizeaz\ c\ localul era gata `n decembrie, iar num\rul 
[colarilor crescuse la 42. Din situa]iile trimise Epitropiei 
reiese c\ notarea elevilor se f\cea la „talent”, „moral”, 
„s=rguin]\”, cu note de la 1 la 4: foarte bun, bun, mijlociu, 
r\u. Mai exista rubrica „absen]ii”. 
 ~n urma ob]inerii aprob\rilor necesare, `n mod 
festiv, cum se obi[nuia `n toate [colile epocii, vineri 27 
februarie 1842, „s-a depus examenul pe semestrul de 
iarn\”, de fa]\ fiind un `nsemnat num\r de boieri [i 
negu]\tori. Afl\m [i de premierea unora dintre elevii 
c\rora „registratorul” D. Fitionescu le-a „h\r\zit c=te o 
carte scolastic\ de care neg\sind `ndestul au dat acum 
premii: 10 geografii [i 3 catehizise la cei ce prin a lor 
s=rguin]\” s-au remarcat. 
 De[i, `n plin r\zboi, joi, 14 mai 1942 s-a s\rb\torit 
Centenarul la {coala nr. 1 de b\ie]i din dosarul c\reia 
extragem „contribu]ia rolurilor” `n aceast\ zi memorabil\: 
„H. Patriciu vorbe[te la serbarea de la [coal\, de la teatru 
M. Meza, Gh. Cre]u [i I. I. Filipiuc cu primirea, r=nduiala 
[i ordinea, dl Vechiu este de serviciu `n [coal\, M. 
Vartolomeu g\zduie[te oaspe]i oficiali, I. Gentimir 
conduce elevii la biseric\ [i delega]ia la serbare”. 
 Men]ion\m c\ [coala public\ primar\ de b\ie]i nr. 1 
continua `n 1861 vechea [coal\ din 1841 [i a fost 
continuat\ de gimnaziu [i apoi L.M.K. uneori cu c=te trei 
cicluri de `nv\]\m=nt. 
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 Din 1971 se desparte activitatea liceului de cea a 
[colii generale cunoscut\ azi ca {coala general\ 3, `n 
vechiul local al gimnaziului. Primul director, prof. Pavel 
}uchendrea. 
(Meridianul, an XIII, nr. 46 (915), joi, 17 noiembrie 2011) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Elena {tef\nescu, Aproape totul despre Antonie 
Iorgovan, ed. Atlas T&T, 1996: „Dlui prof. D.V. Marin, 
aceste dialoguri despre dreptate [i adev\r, `n ideea c\ le va 
privi ca atare. Cu prietenie, Elena {tef\nescu, 26 august 1996, 
Vaslui, România”. 
 

Dec. 1998, cu Andreea R\ducan - campioana 
olimpic\, `n direct la TV.V. 
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{COALA  PUBLIC|  DIN  VASLUI,  E{ANTION  
DIN  ~NV|}|M+NTUL  NA}IONAL 
170  DE  ANI – PERSONALIT|}I 
 Vibra]ia `n fa]a istoriei tr\ite de c\tre actan]ii din 
cele 17 decenii de la `nfiin]area {colii }inutale din Vaslui 
este unic\, entuziasma]i fiind de cei care au reu[it cu at=t 
de slabe mijloace. 
 Subliniez c\ admira]ia noastr\ merge nu c\tre 
marile personalit\]i ale na]iunii ca N. Macarovici, C. 
Mota[, Emil Racovi]\, Gh. Vr=nceanu, [.a. care au f\cut 
onoare, nu numai rom=nilor, ci c\tre acei care AICI, `n 
municipiul jude] sau `n Moldova au emulat asemenea 
spirite, cei care AICI au fost formatorii, modelatorii 
geniilor locale plecate `n lumea larg\. 
 Am fost tenta]i s\ localiz\m foste cl\diri, s\ d\m tot 
felul de liste cu absolven]i de pe vremea lui Noe, s\ 
aducem m\rturii despre ce a fost… 
 S\ `n]elegem c\ `n zilele noastre se formeaz\ O 
NOU| CULTUR| A LUMII, deci [i a rom=nilor, cu 
afectarea – schimbarea individualit\]ii popoarelor, a 
limbilor vorbite, a obiceiurilor [i modului de via]\. Astfel, 
se justific\ interesul sc\zut, chiar foarte, pentru mai tot ce 
e rom=nesc deci [i pentru istoria `nv\]\m=ntului local. 
Mai ales c\ {COALA a trebuit, dintotdeauna, s\ transpun\ 
`n educa]ie politica statelor, iar slujitorii ei reprezint\ 
p\tura cea mai pu]in revolu]ionar\ a timpului lor. 

Stabilirea unor criterii este imperioas\. ~ntre miile 
de profesori, `nv\]\tori, inspectori de-a lungul celor 170 
de ani, cea mai mare parte a fost `ntr-o normalitate a 
execut\rii sarcinilor la catedr\. {i n-avem motive s\ 
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credem c\ aceia n-au avut sau cei de azi nu au harul 
necesar profesiei. 
 Tot a[a, `ns\, prin calit\]ile proprii, prin valurile 
istoriei (Revolu]ia din 1848, Unirea, R\zboiul de 
Independen]\, R\zboiul mondial, alt R\zboi mondial, 
Perioada socialist - comunist\, Revolu]ia din 1989) care 
au oferit c\i de afirmare sau pur [i simplu prin hazard, 
unii `ndr\zne]i [i adesea foarte capabili, gata s\ `nfrunte 
lumea timpului lor, deci ajun[i lideri cel pu]in de grup, 
pot fi considera]i importante personalit\]i ale 
`nv\]\m=ntului public. 
 S-au aplicat (cel pu]in) urm\toarele criterii: 
 a) S\ fi predat la o catedr\ `n `nv\]\m=nt cel pu]in 
10 ani, indiferent unde. 
 b) S\ fi avut activitate social - cultural - educativ\ 
eviden]iat\ `n pres\, documente [colare, circulare etc. 
 c) S\ aib\ [i oper\ tip\rit\. 
 d) S\ aib\ sau s\ fi avut func]ie de c=t mai mare 
importan]\ local\, zonal\ sau na]ional\. Evident c\ un 
inspector general a avut o mai mare suprafa]\ [i 
reprezentativitate social\ dec=t un director de [coal\, la 
r=ndul lui mai vizibil dec=t un cadru didactic. ~n unele 
situa]ii chiar [i ne-remarca]i la catedr\ sau pentru func]ii 
de conducere, au reu[it opere sau ac]iuni interesante. Un 
conduc\tor al unui organ de pres\ `i dep\[e[te pe oricare 
dintre ace[tia sub raportul informa]iei [i a puterii de 
influen]\ [i decizie chiar dac\ ar fi avut `n subordine doar 
c=teva zeci de oameni. 

Oricum, un astfel de clasament este fatalmente 
subiectiv. Nu au putut fi la fel de eficien]i cei din secolul 
trecut cu imposibilitatea de a ie[i `n pres\, nici m\car cei 
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din jum\tatea a doua a secolului XX - din cauza cenzurii 
[i ap\s\rii ideologice (cine [tie c=t ar fi produs V. I. 
Cataram\ dac\ n-ar fi fost at=t de prigonit). P=n\ la urm\ 
profesorul X, excep]ional prin ceea ce face `n clas\, dar 
invizibil `n afara ei, n-ar trebui s\ aib\ acela[i tratament? 
R\spunsul e nu, pentru c\ modelele au avut [i multe alte 
calit\]i, alt noroc, alt\ voin]\, alt\ preg\tire. 
 {i, totu[i, trebuie s\ recunoa[tem harul de A FACE  
al cuiva, cel care-[i dep\[e[te prin produc]ie spiritual\ 
condi]ia [i realizeaz\ [i altceva `n plus. Nu lu\m `n calcul 
pe cutare care a fost promovat inspector pe criterii 
politice cu toate c\ ar avea [i ceva merite (ca preg\tire), la 
catedr\, poate [i pe func]ie. 
 Nu excludem erorile de informa]ie… 
        Excludem ranchiuna [i p\rtinirea. Marile valori 
recunoscute sunt: Constantin Alexandru, Gheorghe 
Alupoaie, Ionel Armeanu {tef\nic\, Ioan Baban, Corneliu 
Bichine], Gelu Voicu Bichine], Constantin Calmuschi, 
Constantin Capr\, V. I. Cataram\, Gheorghe C=rj\, Mihai 
Ciobanu, Constantin Didilescu, Daniel Dragomirescu, Al. 
Dobrescu, Iordachi Galerie, G. Hrisoscoliu, Nicolae 
Ionescu, Petrea Iosub, Valeriu Lupu, D.V. Marin, Elizeu 
Mavrodin, Oct. M\rculescu, Gheorghe Miron, Constantin 
Ne[tian, Ion Patriche, Spiridon Popescu, Theodor Pracsiu, 
Gheorghe St\nescu, Sterie R\doi, Th. Tomida, H. Tiktin. 

~n palierul II ca mari valori ale `nv\]\m=ntului din 
jude]ul Vaslui: Constantin Angelescu, Simion 
Bogd\nescu, Mircea Ciubotaru, Gheorghe Clapa, 
Theodor Codreanu,  P.S. Corneliu, Elena Monu, Traian 
Nicola, Gruia Novac, Constantin Parfene, Coriolan 
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P\unescu, Cristian Simionescu, Lauren]iu {oitu, Pavel 
}uchendrea, A.D. Tudosie, Ion }ugulea. 
(Meridianul, an XIII, nr. 48 (917), joi, 1 decembrie 2011) 
 

 
 
 „...Afla]i c\ Dumitru Marin are, `n continuare proiecte 
de tot felul.  Dac\ o s\-l c\uta]i prin parcuri, plimb=nd nepo]i 
ori juc=nd tabinet cu camarazii de-o v=rst\, v\ `n[ela]i. ~l ve]i 
g\si mai departe `n Agora, acolo unde, `ntr-un ora[ unic `n 
felul s\u [i capricios cum e Vasluiul, i-a fost locul `n ultimele 
dou\ decenii.”  Ec. Varujan Vosganian, scriitor, ministru al 
Economiei, senator. 
 
 
 

14 iunie 2009, Interviu cu Varujan Vosganian, Ministrul Economiei 
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C. PRESA 
 
Fuga dup\ clien]i 
 ECONOMIA PLANIFICAT| e o realitate dur\ [i, 
culmea, `n plin capitalism. ~nv\]asem c=ndva c\ numai 
socialismul poate asigura bun\starea `ntregului popor, 
analiz=nd nevoile, consumul, efortul [i competen]a pentru 
asigurarea produc]iei. Cincinalele bornau evolu]ia… 
 Am ajuns s\ colind lumea (26 de ]\ri) [i tot 
capitalist\, cu o descoperire nou\: toat\, dar toat\ 
economia lumii e planificat\! Dur [i pe mul]i ani, cu 
perspective de decenii. Nici o intreprindere mare sau 
mic\, nou\ sau veche nu se mi[c\ dec=t pe baza studiului 
de pia]\, evalu\rii de toate felurile [i prognoze (`n loc de 
planuri anuale, trienale, cincinale, decinale etc.) care s\ 
dea certitudinea realiz\rii. 
 De aici [i FUGA dup\ clien]i! Segmentul de pia]\ 
de acaparat (ocupat) ]ine seama de concuren]\ dar mai 
ales trebuie s\ asigure consumul produc]iei (de orice fel) 
pentru un ce profit. ~n aceast\ or=nduire nu se face nimic 
la voia `nt=mpl\rii. {ti]i care e culmea? C\ [i dragostea e 
din ce `n ce mai programat\ (deci, rece [i… imperativ\) 
cu spectrul destr\m\rii [i dezumaniz\rii foarte aproape. 
 ~n sport, fuga dup\ spectatori, pare a fi cea mai 
s\rac\ `n rezultate, dac\ ]inem cont de prezen]a pe 
stadioane. Banii ies din afacerile cu un mod specific [i din 
drepturile de televiziune. 
 ~n agricultur\, bazat\ p=n\ acum pe produc]ie, din 
ce `n ce mai mult distribu]ia r\m=ne important\. 
 Farmaciile au un marketing special dar tot pe… 
clien]i stabili. Cardurile de orice fel au dublu rol: 
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publicitate [i fidelizarea cump\r\torilor. Vede]i ce face 
orice benzinar? Pentru puncte [i tichete vrea s\ [tie c=]i 
cump\r\tori are. Tot a[a `n asigur\ri, `n comer]… [i cam 
pe oriunde! 
 Marketingul `n ansamblul s\u `nseamn\ fuga dup\ 
clien]i! 
 Spre regretul meu, [i `n pres\ e o asemenea 
alerg\tur\ care duce la tabloidizare, vulgaritate, jigodenie, 
r\utate uman\. A[a cum `ntr-o cas\ e nevoie de W.C., tot 
a[a e nevoie [i de politic\ [i pres\. 
 Dar e timpul s\-l invoc pe Mihail Sadoveanu: to]i 
avem fund dar nu ne oblig\ nimeni s\-l ar\t\m la 
oameni… 
 Va dura mult p=n\ s\ avem o pres\ curat\ [i de 
aceea locul meu `ntr-un asemenea timp (al nesim]irii!) nu 
prea mai e nimerit. 
 Am alergat [i noi, urm\rim [i noi clien]ii, cititorii, 
dar curat [i frumos. 
 A[a cum ar trebui s\ ne fie via]a: curat\ [i 
frumoas\! 
(Meridianul, an XIII, nr. 28 (897), joi, 14 iulie 2011) 
  
 ,,Aflu cu mândrie c\, pe 
parcurs, publicistul D. Marin a 
realizat peste 700 editoriale în 
diferite edi]ii, mii de emisiuni 
radio [i televizate, interviuri, 
inclusiv cu conduc\tori de state. 
Eu, bineîn]eles, în virtutea celor 
expuse mai sus, apreciez în mod 
deosebit pe   cele ce m\ vizeaz\ 
direct.” Cu mult respect, 
MIRCEA SNEGUR, Primul Pre[edinte al Republicii Moldova. 

30 aug. 1991, Rep. Moldova, Chi[in\u 
-interviu cu pre[. Mircea Snegur 
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PRIETENIE {I JIGODISM 

 Luni, 1 august a.c. m-a sunat unul dintre cei mai 
vechi prieteni din Vaslui, cel mai loial coleg de partid (s\ 
nu uita]i c\ am condus 18 ani ecologi[tii afilia]i apoi cu 
Ac]iunea Popular\, apoi cu P.N.L.) care, `n calitate de 
vicepre[edinte, m-a sus]inut `n orice situa]ie ([i l-am 
sus]inut a[i[derea), drept care am alc\tuit un cuplu 
electoral de r\sunet: am avut c=ndva 234 consilieri locali, 
am fost at=tea mandate (eu 5, el 4) consilieri jude]eni sau 
municipali… deci DOMNUL DAN ALBESCU m-a 
informat c\ `mpline[te 40 (patruzeci) de ani de c=nd a fost 
numit inginer [i director la TLH Vaslui. 
 Dan Albescu este singurul director (at=]ia ani!) 
`nainte de Revolu]ie, r\mas director [i ast\zi, la fel de 
apreciat [i atunci [i ast\zi! A candidat la Prim\ria Vaslui, 
f\r\ succes `n fa]a lui Cristea, dar a fost om al cet\]ii `n 
calitate de consilier ecologist! 
 D\nu] acesta are o fire care provoac\, invit\, atrage 
prietenie, instantaneu. Are arta de a conduce chiar cu 
mare autoritate c=nd trebuie! Rezist\ la acuze, 
detensioneaz\ repede situa]iile conflictuale. 
 Cunosc=ndu-i familia (ce Doamn\ extraordinar\ e 
so]ia!), afl=ndu-ne apropia]i at=]ia ani pot spune c\ e un 
om `mplinit [i `n acest domeniu. 
 ~l iubesc din suflet pe Dan pentru c\ [i `n zilele cele 
mai grele, [i `n b\t\liile politice am fost `ntr-un g=nd [i… 
`n ac]iune (dac\ ajungea primar `n 2004?) care ne-a priit. 
 ~mi face pl\cere s\ scriu despre acest prieten 
absolut unic! Prietenul meu [i al multor, multor oameni 
din jude]ul Vaslui! 
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 M-am `ntrebat despre c=]i a[ mai putea scrie a[a cu 
inima plin\…? Cred c\ despre dr. Valeriu Lupu, despre 
poetul Ion M=cnea, despre Val Andreescu [i `nc\ vreo 
duzin\ pomeni]i [i `n cartea „T.V.V. – Vaslui – Rom=nia - 
Europa” m-a[ exprima la modul entuziast. Nu mi-a priit 
de loc atunci c=nd am aflat c\ unii ca Dan Ravaru, Ion 
Baban, Mihai Apostu ([.a.) s-au exprimat defavorabil, pe 
c=nd eu i-am l\udat `ntotdeauna. Dar nu-i condamn 
pentru opiniile lor. 
 Sunt ni[te g=ndaci de b\legar, ni[te jigodii patentate 
care au „grij\” de mine [i c=nd pot s\ m\ jigneasc\. Irimia 
]iganul sau Timofticiuc deformatul [i la propriu [i la 
figurat (ce r\u am f\cut c\ nu l-am l\sat repetent) m\ 
consider\ `nc\ `n aten]ia vasluienilor cu un procentaj mic. 
Procentajul a fost oricum, mare, dac\ am avut 16.000 de 
voturi ca ecologist. Dar \[tia [i cu foi]a lor de rahat, ce 
procente de simpatie ar avea? Despre c\r]ile mele n-au 
pus m\car o virgul\, despre faptul c\ i-am avut la inim\ ca 
pe copiii mei, despre ajutoarele primite `n vremuri tare 
grele pentru ei, nu pot sufla vreun cuv=nt… pentru c\-s 
doar biete jigodii. 
 M\ hot\r=sem s\ nu mai scriu vreodat\ despre ei, 
devreme ce m\ pot mandri cu prietenia a 4 pre[edin]i, 5 
academicieni, at=]ia doctori `n [tiin]\ [i at=tea personalit\]i 
(vezi „MARIN 70”). 
 Iat\ dar… prietenie [i jigodism! 
(Meridianul, an XIII, nr. 31 (900), joi, 04 august 2011) 
 
 Vasile Arhire, Curajul de a crede `n victorie, Jurnal 
sentimental, ed. Timpul, Ia[i, 2007: „Domnului profesor 
Dumitru Marin, unul dintre tot mai pu]inii truditori din lumea 
presei., 30.07.09”. 
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Not\ cu men]iunile din Istoria Jurnalismului din Rom=nia 
`n date (Enciclopedie cronologic\, Ed. POLIROM, 2012, 
volum coordonat de Marian Petcu, 1.414 p.) 
 
 1. Aprilie, 28, Giurgioana - 
Podu Turcului, Bac\u: se na[te 
Dumitru V. Marin, publicist, 
eseist, romancier [i etnolog. 
Studiaz\ limbi str\ine, doctor `n 
filologie (UB, 1998). Debut ca 
ziarist la Steagul Ro[u, Bac\u. 
Editeaz\ revista Vl\starul (1990), 
ziarele Teleradioeveniment 
(1994) [i Meridianul (din 1996). 
~nfiin]eaz\ primul post de 
televiziune din Vaslui (TVV, 5 dec. 1990), primul post 
radio (Unison Radio Vaslui, 1992, [i 1994 [i la B=rlad). 
Fondeaz\ Grupul de Pres\ Cvintet Te-Ra, c\ruia `i 
consacr\ [i una dintre c\r]ile sale, TVV - 15 `n explozia 
cultural - informa]ional\ din jude]ul Vaslui (roman 
cronic\ editat `n 2006). Pre[edinte de cercuri [i cenacluri 
literare, vicepre[edinte al UZP [i pre[edinte pentru filiala 
jude]ean\ Vaslui, promotor al Uniunii Presei Balcanice. 
Director general [i editorialist pentru cele patru mijloace 
mass-media din cadul grupului. MPB (pag. 655) 
 2. Vaslui: apare Anuarul Liceului ,,M. 
Kog\lniceanu”. Director: Al. M\nciulescu, profesor, 
scriitor, autor de manuale, fondator de ziare. ~n afar\ de 
articole, studii, impresii de c\l\torie, beletristic\, evoc\ri, 
informa]ii din activitatea [colii, aceste anuare ,,constituie 
izvoare de m=na `nt=i pentru cunoa[terea evolu]iei culturii 
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de pe meleagurile vasluiene”. Colaboreaz\: C. Cihodaru, 
S. Ciornei, {tefan Prodan, C. Capr\, {tefan Chesim, C. 
Calmuschi, Ioan Mitru, George Munteanu, Sterie R\doi, 
Petre Br=nzei. Evenimentele din ajunul [i din timpul celui 
de-al Doilea R\zboi Mondial `ntrerup activitatea de 
editare a anuarului. Dup\ 12 ani, `n 1945 - 1946, apare 
`nc\ un num\r al acestei publica]ii, ,,leg=nd astfel firul 
vechi de cel nou”. Reapare `n 1990, datorit\ prof. 
Cornelia Alexandru [i D.V. Marin. MPVS (pag. 514) 
 3. Decembrie, 24, 1990, Vaslui: TVV - 
Televiziunea Vaslui are prima emisiune. Director [i 
proprietar: prof. dr. Dumitru V. Marin; redactor - [ef: 
Daniel Cernat Marin; operator tehnic: Lumini]a 
L\z\rescu. Colaboratori: Al. Poam\, Th. Pracsiu [.a. 
Redactori: Cristi Lapa, Sorin Saizu; asistent manager: 
Mirela Popa. C (pag. 902) 
 4. Vaslui, 1990: apare Liceul „Mihail 
Kog\lniceanu” - 1890 centenar 1990, anuar. Autori: prof. 
Dumitru V. Marin, prof. Cornelia C. Alexandru. MPVS 
(pag. 910) 
 5. Ianuarie, 6, 1993, Vaslui: postul de televiziune, 
Studioul de televiziune [i radio, de]inut de SC Cvintet 
TE-RA SRL (reprezentant: Marin V. Dumitru), prime[te 
licen]\ de emisie. C (pag. 930) 
 6. Noiembrie, 26, 1993, Vaslui: Unison radio, 
de]inut de SC Cvintet TE-RA SRL (reprezentant: Marin 
V. Dumitru), prime[te licen]\ de emisie. Director: av. 
Daniel-Cernat Marin, coproprietar cu Dumitru V. Marin. 
Program local nonstop. Redactori: Daniel Marin, Lucian 
P=rvoiu, C\t\lin Striblea, C\t\lin S`mpetru, Gabriel 
Opri]a [.a. Secretar general de redac]ie: Mirela Popa. ~n 
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1994, postul prime[te o a doua licen]\, la B=rlad. C, CNA 
(pag. 936) 
 7. Octombrie, 13, 1994, B=rlad: Unison Radio 
prime[te licen]\ de emisie. Func]ionare non-stop. 
Directori - proprietari: av. Daniel-Cernat Marin, apoi 
Sergius Marin. Redactori: C\t\lin Len]a, Emil Lupu, 
Oana }u]u [.a. Redactor-[ef: Timona Balmu[. Proprietar: 
prof. dr. Dumitru V. Marin, jurnalist, romancier, 
realizator TV [i radio, etnolog [i editorialist. Colaboratori: 
toate institu]iile b=rl\dene [i `ndeosebi Casa de Cultur\, 
Teatrul [i Biblioteca „Stroe Belloescu”. Parte a Grupului 
de Pres\ „Cvintet Te-Ra”. C (pag. 945) 
 8. Sept., 26, 1996, Vaslui: apare Meridianul, 
s\pt\m=nal editat de Grupul de Pres\ Cvintet Te-Ra. 
Director general: prof. dr. Dumitru V. Marin. Redactori: 
C\t\lina Vieru, Cristi Lapa, Daniel Cernat Marin, Sorin 
Saizu, secretar general de redac]ie Mirela Popa, Valerian 
Andreescu (poet). Colaboratori: Sergiu Andon, 
Alexandru Mironov, Mihai Miron, dr. ing. Avram D. 
Tudosie, acad. Eugen Simion, acad. Constantin Ciopraga, 
dr. `n [tiin]e Alexandru Ionescu, dr. Nicolae Ionescu, 
Theodor Pracsiu [.a. Anul II, `ncep=nd cu 24 martie 2000, 
anul XI (2009) [i `n continuare. Editorialist: prof. dr. 
Dumitru V. Marin. Gama variat\ de preocup\ri [i 
colabor\ri din ]ar\ [i str\in\tate. Redac]ia, str. Frunzelor, 
nr. 2, Vaslui. 60 bani (16 p.); tiparul: Albina, Ia[i. MPB 
(pag. 965) 
 9. Vaslui, 2000: (re)apare Meridianul. Ziar de 
informa]ie, opinie [i publicitate. Director general: 
Dumitru V. Marin; redactor-[ef: Ionic\ R`panu. MPVS 
(pag. 1002) 
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 N\stas\ For]u, Jurnal de atelier, ed. Printco, Ia[i, 2009: 
„Domnului Dumitru Marin. Pentru iubirea sublimului `n art\ 
[i promovarea culturii, fiind reprezentantul num\rul unu al 
Curentului cultural informa]ional din jude]ul Vaslui. M\ bucur 
c\ am r\mas prieteni o via]\. S\rut\ri de mâini doamnei Iulia. 
Cu prietenie, 22 iulie 2009”. 
 
 Academia B=rl\dean\, FLORILE DALBE, Revist\ 
literar\, edi]ie anastatic\ (1919), ed. SFERA, B=rlad - 2009: 
„Domnului prof. dr. Dumitru Marin, specialist [i promotor al 
operei, scriitorului, etnologului [i etnografului Tudor Pamfile, 
fondator al Academiei Bârl\dene [i al revistei literare „Florile 
Dalbe”. Cu pre]uire [i considera]ie, Elena Monu, 26.03.2010, 
Vaslui”. 

20 nov. 1992, Bucure[ti - {edin]\ public\ - Concursul  
pentru acordarea licen]ei TV 
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TVV - Vaslui, Rom=nia, Europa (II) 
 Un capitol interesant ([i unic) e BASARABIA. 
 Pe 28 martie ar fi trebuit s\ s\rb\torim unirea ei cu 
Rom=nia. 
 Mai `nt=i pre[edintele Mircea Snegur la Vaslui. 
Podul de flori, Snegur la Hu[i, Snegur + Iliescu la 
Sculeni, cortina cenu[ie pe Prut, independen]a Republicii 
Moldova etc. 
 Dac\ Iliescu nu era ca [i Snegur, sub porunca 
agen]ilor sovietici, unificarea se f\cea odat\ cu Podul de 
flori, c=nd pentru o zi n-au existat grani]e iar solda]ii 
galbeni [i cu ochi `ncruci[a]i (Uzbekistan, K=rg=stan etc.) 
erau bucuro[i s-o [tearg\ acas\. |[tia doi n-au `ndr\znit 
unificarea, pierz=ndu-se momentul istoric. 
 S\ v\ spun c\ la monumentul lui Lenin din 
marginea Chi[in\ului basarabenii ne-au luat pe sus, 
entuziasma]i c\-i filmam [i c\ se face unirea? C\ rusofonii 
s-au ascuns iar cunoscutul crainic TV. Frumuzachi a 
`nfiin]at televiziunea local\ Catalan… de unde am 
transmis mesaje, inclusiv peste Nistru… Multe asemenea 
putem rememora. 
 Ne-am sim]it ap\ra]i de cuv=ntul LIBERTATE pe 
care-l transmiteam oricui. Poli]aiul [ef al Chi[in\ului, 
colonelul Voronin veghea `n spatele Parlamentului la 
[edin]e furtunoase la care am asistat. Ce ne-unire, era! 
Pentru c\ pre[edintele Transnistriei dizidente Igor 
Smirnov era la [edin]a Parlamentului din Chi[in\u [i l-am 
intervievat. Era foarte categoric, se sim]ea sprijinul 
armatei a XIV-a. C=nd am fost cu Iliescu - N\stase, 
Snegur - Muravschi la cetatea Hotin, acest prim secretar 
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nu era nimic. Tot Iliescu l-a f\cut mare [i pe \sta ! Adrian 
N\stase era ministru de externe, mult `n plan secund. 
 Dac\ am fost ACOLO singur, cu familia sau cu 
ajutoare (angaja]i) [i am adus imagini din lume sau 
reprezentan]ii altei lumi au fost `n studiourile mele 
`nseamn\, oare, c\ putem vorbi [i de destinul european al 
acestor mijloace de pres\? 
 Dac\ am adus imagini, am transmis la radio `n 
direct, am consemnat `n editoriale momentele, am adus 
ceva din Europa sau America mai aproape? 
 Colaboratori sau redactori ai no[tri `n ]ar\ (mai ales 
Ia[i [i Bucure[ti), sutele [i sutele de transmisii din ora[ele 
mari (de la Est la Vest … [i, altfel) a `nsemnat, oare, aport 
al TV.V. + Unison Radio B=rlad + Meridianul la 
`ntrep\trunderea experien]elor [i educa]ia necesar\ 
momentului? 
 Dup\ cum se judec\ `ndeob[te o genera]ie `nseamn\ 
30 de ani din via]a unei comunit\]i. Prin extensie unii 
cred c\ [i 20 sunt reprezentativi `ntr-o istorie a locurilor, a 
unei na]iuni, a unui con]inut, mai ales dup\ o Revolu]ie, 
p=n\ c=nd totul se re-aranjeaz\. 
 Orice gazetar sau scriitor caut\ s\ str\luceasc\ [i el 
evoc=nd personalit\]ile importante, puternici ai zilei, 
evenimente de excep]ie. E rezultatul muncii sale de 
calitate, [tiindu-se c\ ceea ce se ob]ine greu e [i mai 
valoros. 
 James Linagh, director al Vocii Americii, un radio 
pe care rom=nii `l ascultau pentru c\ era mai ponderat `n 
aprecieri [i `l bruiau mai pu]in dec=t pe Europa Liber\, 
trimis ori, din interes, s-a `ntre]inut adesea cu noi, 
intreprinz\tori locali care nu [tiam prea multe lucruri, m-a 
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sf\tuit s\ fac orice, dar s\ am `n spate echip\. El `n]elegea 
prin aceasta un grup de oameni foarte devota]i, bine pl\ti]i 
[i foarte profesioni[ti. 
 Era `n plin deceniu al du[m\niei, iar profesioni[ti 
nu erau nic\ieri, de aceea oricine venea `n Grupul de 
Pres\, cu unul, unul sau mai mul]i, aveam discu]ii 
preg\titoare, `l instruiam cu minimul necesar [i … mai 
r\m=nea, cam unul la 20 - 25 p=n\ vedea c\-i greu [i ori, 
nu e de el, ori se crede mai de[tept [i deci e prost pl\tit. 
Niciunul nu-[i punea problema s\ [tie ceva specific, ci s\ 
ob]in\ salariu c=t mai bun. Bine pl\tit … era foarte greu, 
dat fiind c\ tot ce-am cl\dit a fost pe datorie [i preg\tirea 
`n profesie `nt=rzia sistematic. Un redactor bun se face `n 
5 ani, noi `l l\udam la 3 s\pt\m=ni oric=te gre[eli 
(gramaticale) avea. Destui c\p\tau fumuri. 
 Cu loialitatea era cea mai grea problem\ pentru c\ 
`n jurul nostru erau interese mari, erau mitui]i, de regul\, 
s\ relateze bine despre ei, adversarii, [i, c=nd veneau 
intreprinz\torii direct la sediu (destui) se „trata” partea 
fiec\ruia. ~n campania electoral\ era perioada de mare 
c=[tig pentru unii redactori care au `nv\]at repede s\ 
v=nd\ secrete ale campaniei [i pentru o bere.  
 (Meridianul, an XIII, nr. 13 (882), joi, 31 martie 2011) 

Lansare carte CCD Vs. - 28 aprilie 2011-,,TVV Vaslui-Rom=nia-Europa”  
cu Valeriu Lupu, Theodor Pracsiu [i Corul ,,Voces” 
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TVV - Vaslui - Rom=nia - Europa (V) 
- Curentul Cultural - Informa]ional - 
 Monografii s-au `nmul]it, de un timp, existând o 
list\ cu autorit\]i `n materie: Avram D. Tudosie reface 
istoria unui grup [colar („Dimitrie Cantemir”) [i momente 
din dezvoltarea viticulturii române[ti, Dan Ravaru 
sintetizeaz\ informa]ii istorice la vreo câteva comune, 
Costin Clit se axeaz\ pe reconstituirea istoriei unor 
l\ca[uri de cult, Vicu Merlan se ocup\ de istoria Hu[ului 
([i alte cercet\ri istorice), Dumitru V. Marin face istorie 
cultural\ `n 4 c\r]i, Valeriu Lucian Lefter cerceteaz\ cu 
acribie documente istorice pe care le recombin\ 
sc=nteietor, v. Monografia Z\podeni,  Lauren]iu Chiriac 
se ocup\ de Tutova deci, B=rlad [i `mprejurimi, Ion N. 
Oprea reface istoria Bârladului ([i o parte din Moldova, 
Traian Nicola a editat VALORI SPIRITUALE 
TUTOVENE etc. etc. Probabil c\ acesta este sectorul cel 
mai productiv [i autoritar valoric ilustrat. 
 Grafica este apanajul lui Nicolae Viziteu, pictura 
impresionist\ a lui N\stase For]u, pictura suav\ a lui Nelu 
Gr\deanu, Georgel Pascu [.a., `n pictura bisericeasc\, 
Silviu Cr\ciun [.a.   
 Sculptorul Marcel Guguianu realizeaz\ câteva 
capodopere de valoare mondial\ (excep]ional bustul lui 
Mihai Eminescu la Bârlad), Gh. Alupoaie are [ansa unui 
monument (reprezint\ tot pe Mihai Eminescu) `n Canada, 
Cristi P=ntea, cu realiz\rile memorabile (busturi, Al.I. 
Cuza, Mihail Kog\lniceanu, D.V. Marin, {tefan cel Mare 
etc.). 
 Eseistica [i critica literar\ au dat lideri autoritari: C. 
D. Zeletin, Theodor Codreanu, Cassian Maria Spiridon,  
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recunoscu]i [i r\scunoscu]i pe plan na]ional, la care poate 
fi ad\ugat Theodor Pracsiu (poate, [i Gruia Novac). 
Dramaturgia: Daniel Dragomirescu… 
 Ar trebui (poate) analizat mai bine resortul intim [i 
colectiv care a prilejuit explozia creativ\ a atâtor 
conjude]eni (desigur, libertatea cuvântului…) dintre care 
noi amintim pe prea pu]ini (vârfurile). R\sunetul 
Revolu]iei din decembrie 1989 `nc\ nu [i-a g\sit creatorul 
local (de talent); dar e vizibil prin cele peste 300 de c\r]i 
ap\rute [i noi am exemplificat pe baza autografelor lor 
doar aprox. 70, `n volumul omagial „MARIN 70” (2011) 
dintre cei peste 150. 
  Presa scris\ nu trebuia s\ lipseasc\. Av=ntul 
acesteia  s-a concretizat prin apari]ia cotidienelor 
Monitorul, Obiectiv [i Vremea Nou\ (un timp sub titlul 
de  Adev\rul) [i s\pt\m=nalelor Meridianul de Vaslui - 
B=rlad - Hu[i, respectiv, un timp, B=rladul. Vorbim de 
ceea ce exista AZI. ~n media sunt 16 licen]e pentru Vaslui 
dar TV.V -> V24, inser]ia Antenei 1,  Media TV, EST 1 
(B=rlad), sunt posturi locale „`n eter”; numai pe telecablu, 
Impact TV, Total TV; la radio,Unison Radio Vaslui (> 
V24 FM), Unison Radio B=rlad, Vip B=rlad [i Smile FM 
sunt cele locale. Celelalte frecven]e sunt pe 
retransmi]\tori planta]i `n ora[e pentru posturi na]ionale. 
Subliniem: scriem despre  ce EXIST|. 
 Subliniem c\ [i reac]ia la ceea ce a promovat D.V. 
Marin se `ncadreaz\ `n tendin]a dezvolt\rii presei locale 
(prin negare). La data edit\rii acestei c\r]i, v=rfurile 
Curentului Cultural - Informa]ional din pres\ sunt Vasile 
Arhire (directorul TVR Ia[i), C\t\lin Striblea (realizator 
TV la Realitatea TV Bucure[ti - de exemplu, mar]i, 15 
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aprilie a.c.,  l-a avut `n direct pe primul ministru Emil 
Boc, dup\ ce cu c=teva zile `nainte l-a difuzat pe 
pre[edintele Traian B\sescu), Lucian P=rvoiu, realizator 
de telejurnale la TVR2; la nivel de jude], Aurina Petrea 
fiind cea mai activ\ [i penetrant\, iar de cur=nd, Adina 
Huiban; la B=rlad Timona Balmu[, iar ca redactor [ef al 
ziarului Meridianul, poetul Val Andreescu… Ace[tia 
ob]in efectul jurnalistic maxim… poate [i corespondentul 
Mediafax, Theodor Istrati. E un prilej de satisfac]ie 
existen]a unui mare num\r de ziari[ti descoperi]i de 
TV.V., chiar dac\ la Grupul de Pres\ mai sunt destul de 
pu]ini, `n prezent. Sunt `ns\, c=teva zeci de lucr\tori `n 
presa local\. 
 Mai subliniem c\ aproape 2 decenii, mai ales prin 
acest trust media s-a p\strat entuziasmul specific [i 
necesar breslei, c\ [i interesul, ori entuziasmul 
telespectatorilor s-a conservat (cu urcu[uri [i cobor=[uri) 
tot prin existen]a unui pilon al presei locale pentru 
referin]e, compara]ii [i critici ! P=rghiile permanen]ei tot 
(de) aici se sprijin\ [i pot fi u[or demonstrate, chiar `n 
aceste multe, multe luni de criz\. 
 De ani buni, constat\rile ([i previziunile noastre) 
din editoriale s-au dovedit foarte exacte, fapt afirmat de 
observatori externi care consemneaz\ „profunzime `n 
reliefarea rela]iilor cauzale; sobrietatea `n expresie; 
responsabilitatea aprecierilor” (Nicolae Ionescu, 
„MARIN 70”, 2011, p. 90).   
 Un alt efect al r\sunetului activit\]ilor din pres\ [i 
din cadrul Curentului Cultural - Informa]ional este 
volumul „MARIN 70” cu 70 de autori, 70 de m\rturii, 70 
de autografe pentru 70 de ani (2011, 210 pag.). 
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 Filmul lui Corneliu Porumboiu, premiat la Cannes, 
regizor de pe aceste plaiuri, expliciteaz\ „revolu]ia la 
Vaslui” `n filmul „A fost sau n-a fost” (2006), plec=nd de 
la apriga dezbatere pe TV.V. cu invita]i [i telefoane `n 
direct consacrat anivers\rii a 10 ani de la Revolu]ie; ziarul 
(central) Evenimentul Zilei consacr\ un num\r special 
dezbaterii respective [i directorului acestui grup de pres\ 
(ca [i filmul). 
 Presa local\ este ([i) un capitol greu de analizat din 
cauza penuriei de ziari[ti adev\ra]i `n sens de scriitur\, 
coloan\ vertebral\ [i moralitate. Pare p\tima[ (?) s\ afirm 
c\ la un cotidian sunt numai [antaji[ti [i lipsi]i de caracter, 
la altul, un grup care-[i urm\re[te interesele cu tot felul de 
mijloace incorecte, cel de-al treilea av=nd doar un singur 
ziarist (cu `ng\duin]\, doi), restul fiind sm=ng\litori pe 
h=rtie sau care prelucreaz\ comunicatele oficiale. 
 Ar urma `ntrebarea: numai la Grupul Cvintet TE-
RA sunt  ziari[ti competen]i [i chema]i pentru aceast\ 
meserie? {i, nu cumva eu sunt nedrept din cauza „luptei” 
cu fo[tii mei angaja]i ? 
 I-am `ncurajat pe c=]iva constant, consistent, 
afectiv chiar, crez=nd `n steaua lor, `n puterea lor de 
sintez\ … Din p\cate `n presa acestui timp, nu exist\ nici 
pre]uire, nici recuno[tin]\, nici corectitudine.  
 Se confirm\ [i astfel ce spunea Nicolae Iorga: e[ti 
pierdut dac\ te a[tep]i la recuno[tin]\ (pentru c\ ea nu 
exist\). 
 P=n\ la…un final, din cauza at=tor greut\]i, a 
lipsurilor pe care le suport\ fiecare, indiferent dac\ 
lucreaz\ `n media sau presa scris\, to]i trebuie s\ tr\iasc\ 
[i ei, [i to]i se v=nd pentru blidul de linte „cerut de 
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meserie”. Conchid cu vorbele cronicarului, „cumplite 
vremi c\zur\ asupra oamenilor…”. 
 Efectul: din ce `n ce mai pu]ini ziari[ti, [i asta o 
scrie pre[edintele Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din 
jude]ul Vaslui [i decanul de v=rst\ … 
(Meridianul, an XIII, nr. 16 (885), joi, 21 aprilie 2011) 

 
 

 Petru Fr\sil\, DE LA OM LA OM... din culisele 
televiziunii, ed. TIPUL, Ia[i, 2011: ,,Cu aleas\ prietenie, un 
g=nd bun pentru pionierul televiziunii vasluiene, coleg de 
suferin]\ al `nceputurilor `n media privat\. Cu drag, Petru 
Fr\sil\, 2011.” 
 
 
 

 

Al\turi de Mircea Dinescu [i al]i poe]i locali - Vetri[oaia, 2001 
~n grup: Mihai Apostu, Primarul, Gelu Bichine], Ioan Baban, D.V. 

Marin, Corneliu Bichine], Ion Manole, Mircea Dinescu [.a. 
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D. POLITIC| 
 
ECOLOGISMUL La Vaslui 
 Mi[carea Ecologist\ a luat fiin]\ pe 26 decembrie la 
Bucure[ti, cu primii 5 ini]iatori: Toma George Maiorescu, 
Dolphi Drimmer, Marian Bleahu, Dumitru V. Marin [i 
Alexandru Ionescu. Adeziunea vasluianului s-a f\cut prin 
telegram\ la sediul indicat. 
 Mi[carea Ecologist\ din Vaslui (M.E.V.) s-a 
declan[at `ncep=nd cu 6 ianuarie 1990, c=nd a avut loc 
[edin]a de constituire a noului partid `n sediul proasp\t 
dob=ndit din str. {tefan cel Mare, 59 cu primul pre[edinte 
prof. Dumitru V. Marin [i vicepre[edin]i ing. Nicolae 
P=nzaru (Vs) [i prof. Costache M\rcu]\ din Pogone[ti. 
 Erau ambi]io[i noii partizani ai mediului, verde]ii [i 
s\n\t\]ii naturii [i oamenilor care au adoptat la c=teva zile 
[i sloganul Mi[c\rii Ecologiste din Rom=nia „un om 
curat, `ntr-o ]ar\ curat\, `ntr-o lume curat\”. Ecologismul 
era `n mare ascensiune a[a c\ gruparea de la Vaslui a 
devenit repede reperat\ de public. 
 {i foarte pre]uit\. 
 La primele alegeri democratice din 29 martie 1992 
M.E.R. a devenit o a - 6 - a for]\ local\ av=nd 3 consilieri 
jude]eni (Dumitru V. Marin, Costache M\rcu]\, Ioan 
C=rj\ propus [i membru al Delega]iei Permanente) din 
cele 19 partide care au figurat pe listele electorale [i cu 
consilieri locali `n 46 de comune (dintre care 2 
viceprimari [i 2 primari). {edin]a de constituire a 
Consiliului Jude]ean Vaslui a avut loc pe 4 aprilie 1992 [i 
consemna pozi]ia bun\ a noului partid. 
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 Alegerile din 1996 (2 iunie) consemneaz\ un salt 
`nainte, M.E.R. ob]in=nd 13.117 voturi (P.S.D.R. – 
33.073, Conven]ia Democratic\ - 16.500) cu alte 3 
mandate de consilieri jude]eni: Dan Albescu (Vs), 
Dumitru V. Marin (Vs) [i Mihai Popovici (Bd). 
Jur\m=ntul consilierilor care s-a depus pe 20 iunie 1996, 
consemna [i alegerea prof. Dumitru V. Marin ca membru 
al Delega]iei Permanente (5 ale[i). Num\rul de voturi 
situa M.E.R. ca a - 4 - a for]\ politic\, din p\cate cam 
izolat\ din cauza lui Popovici care, ginere de liberal, f\cea 
jocul liberalilor, b=rl\denii dorindu-se mai independen]i 
dec=t trebuia. 
 9.163 de voturi a ob]inut Federa]ia Ecologist\ din 
Rom=nia, filiala jude]ean\ Vaslui (fost M.E.R.) cu acela[i 
pre[edinte Dumitru V. Marin, cu pu]in sub Conven]ia 
Democratic\ - 10.610, P.R.M. – 10.770, dar tot cu 3 
consilieri jude]eni: Dumitru V. Marin, Dan Albescu, 
Vasile Puf `n urma alegerilor din 4 iunie 2000. To]i 
consilierii jude]eni au fost valida]i prin Hot\r=rea 
Consiliului Jude]ean nr. 21/ 16 iunie 2000. Cu aceasta se 
`ncheia seria de 3 mandate `n Delega]ia Permanent\ ale 
lui Dumitru V. Marin care a devenit, indubitabil liderul 
opozi]iei. 
 Absolut real `n practica electoral\ a jude]ului 
P.S.D., P.D., P.R.M. [i liberalii n-au fost vreodat\ `n 
opozi]ie `n jude]ul Vaslui, fie datorit\ `n]elegerilor 
subterane, fie consilierilor slabi din diverse forma]ii. 
 ~N 1996, 2000 [i 2004 M.E.R. devenit F.E.R., 
absorbit de AC}IUNEA POPULAR|, prin grija grupului 
Marin - Albescu au avut liste complete(!!!) `n jude], fapt 
deosebit de important pentru via]a politic\. 
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 Probabil apogeul forma]iei a fost (ca dezvoltare) `n 
2004, c=nd Dan Albescu a fost candidat la Prim\ria 
Vaslui. Organiza]ia din Vaslui ocupa locul I pe ]ar\ cu 
peste 230 consilieri locali, adic\ 11% din partid pe ]ar\. 
 (Meridianul, an XIV, nr. 5 (926), joi, 02 februarie 2012) 

 
 

 
  
 
 Ion Enache, Metafizica uit\rii: „Domnului prof. Marin 
o victorie chiar [i `n lupta cu morile de v=nt !” – 02.12.2001. 
 
 
 
 

Octombrie 2007, Vaslui - interviu cu Teodor Stolojan, 
pre[edinte PD-L 
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ECOLOGISMUL La Vaslui (II) 
 Mi[carea Ecologist\ de la Vaslui s-a `nfiin]at pe 6 
ianuarie 1990, la c=teva zile dup\ ce, la Bucure[ti, Toma 
George Maiorescu, Dolphi Drimmer, Alexandru Ionescu 
(reputa]i oameni de [tiin]\ [i mari personalit\]i ale culturii 
na]ionale) au hot\r=t Mi[carea Ecologist\ din Rom=nia. 
 Pre[edinte pe jude]ul Vaslui, Dumitru V. Marin, 
vicepre[edin]i Nicolae P=nzaru, Costache M\rcu]\. Dup\ 
dou\ legislaturi [i-a luat denumirea de Federa]ia 
Ecologist\ din Rom=nia, cu pre[edinte na]ional al 
forma]iunii, prof. dr. Alexandru Ionescu… iar cu pu]in 
`nainte de alegerile din 2004 aceasta s-a unificat cu 
partidul lui Emil Constantinescu – Ac]iunea Popular\. 
 La alegerile din 29 martie 1992 M.E.R. a ob]inut 3 
posturi de consilieri jude]eni, dou\ la municipiul Vaslui [i 
postul de primar la Hu[i, 3 consilieri la municipiul B=rlad 
(pre[edinte Popa Valeriu). Erau organiz\ri ecologiste `n 
46 comune. 
 La alegerile din 2 iunie 1996, M.E.R. s-a clasat pe 
locul IV dup\ P.D.S.R. (partidul lui Ion Iliescu) – 33.073 
voturi, U.S.D. (P.D.), 20.208, Conven]ia Democratic\ 
(inclusiv P.E.R.), 16.500. Cele 13.117 din 149.280 voturi 
validate reprezentau 8,79% dintre voturile valabil 
exprimate. ~n competi]ia electoral\ au r\mas reprezentan]i 
`n Consiliul Jude]ean 16 partide conform Procesului 
Verbal de constituire a Consiliului Jude]ean din 20 iunie 
1996 (vezi [i ziarul Adev\rul, an VII, nr. 679 din 25-27 
iunie 1996). Prefect era ing. N. Barbu iar pre[edinte al 
Consiliului Jude]ean a fost ales prof. Constantin 
Alexandru (P.D.). 
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 Dup\ alegerile din anul 2000 pre[edintele ales, Ioan 
Manole a `nceput o campanie de distrugere a ecologi[tilor 
`n toate modurile posibile. Numai c\ ecologi[tii au rezistat 
pe toate pozi]iile, av=nd 66 de organiza]ii locale [i peste 
230 de consilieri locali. ~ntre cei 33 de consilieri 
municipali, la Vaslui se aflau 3 ecologi[ti. 
 Dat fiind c\ celelalte forma]ii ecologiste nu aveau 
aproape nici un fel de reprezentare, de[i Vasile Ghica, de 
la P.E.R. a ajuns deputat `n Conven]ia Democratic\, 
ecologismul vasluian s-a identificat cu ac]iunea cuplului 
Marin - Albescu - M\rcu]\, conduc\torii Federa]iei 
Ecologiste din Rom=nia, Filiala jude]ean\ Vaslui. 
 De remarcat c\ ecologi[tii n-au avut bazin electoral 
`n Vaslui unde dup\ 1996 n-au mai avut consilieri iar la 
Prim\rie candidatul a avut doar 911 voturi de[i era un om 
capabil. 
 Alegerile municipale democratice s-au desf\[urat 
pe 9 februarie 1992 iar cei doi consilieri locali ale[i au 
fost Marin Dumitru, Ghica Vasile (P.E.R.) iar primar a 
fost ales Victor Cristea. ~n 1996 consilieri locali au fost 
ale[i Marin Dumitru, Puf Vasile. Indemniza]ia unui 
consilier era `n ianuarie 1996 de 22.710, aproximativ 225 
lei de ast\zi. 
 Din 2004 c=nd s-a fixat pragul electoral la 5%, 
ecologi[tii care au avut doar 4,86 n-au mai intrat `n 
Consiliul Jude]ean [i nici `n Consiliul Municipal Vaslui ci 
doar la B=rlad, [i `n 26 consilii locale. 
 De precizat c\ dup\ 2001 interesul European pentru 
ecologism a sc\zut, iar `n ]ar\ a r\mas la cota de 
aproximativ 2%. 
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 Dup\ unificarea cu Ac]iunea Popular\ a 
pre[edintelui Emil Constantinescu, `n 2004, identitatea 
ecologi[tilor s-a disipat iar revigorarea a[teptat\ nu s-a 
mai produs. 
 Cea mai important\ reu[it\ a ecologi[tilor vasluieni 
a fost la 2 decembrie 2001 c=nd Dumitru V. Marin a 
condus Delega]ia Na]ional\ la Congresul verzilor 
europeni iar interlocutorul a fost ministrul de externe 
german, pre[edintele ecologi[tilor nem]i Ioscha Fischer. 
(Meridianul, an XIV, nr. 7 (928), joi, 16 februarie 2012) 
 

  
 Constantin Parascan, ION  CREANG| - M|{TILE 
INOCEN}EI, VIA}A {I OPERA, ed. Junimea, 2000: 
„Domnului Marin V. Dumitru, cu admira]ie pentru cum este, 
ce face, foarte bine f\c=nd, `n zilele Creang\ de la Moara 
Grecilor, martie 2004”. 
 

Dumitru V. Marin, Emil Constantinescu, Dan Albescu  
2 mai 2004, Vaslui, atmosfera electoral\
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ECOLOGISMUL La Vaslui (III) 
 Pentru c\ fiecare num\r de ziar are via]a lui, mai 
`nt=i c=teva date dintre cele publicate `n numerele 
anterioare: 
 1990 – 6 ian. - `nfiin]area Mi[c\rii Ecologiste din 
Vaslui; 
 29 martie 1992 – Primele alegeri democratice cu 
trei consilieri jude]eni, doi, municipiul Vaslui, 3 la 
B=rlad, Primar [i 5 consilieri la Hu[i, consilieri `n 1/3 
dintre comune. B\t\lia mare se d\dea la jude], unde 
P.S.D. era, ca [i ast\zi majoritar. 
 2 iunie 1996 – alte alegeri, tot 3 consilieri jude]eni, 
tot doi la municipiu (C-tin S\ndulescu [i Vasile Puf), c=te 
2 `n celelalte municipii, consilieri, primari, viceprimari `n 
46 de comune, a patra for]\ politic\ dup\ num\rul de 
voturi. Dup\ alegerile din 2000, cu liste complete `n jude] 
[i consilieri `n 66 de comune, s-au afirmat tot 3 consilieri 
jude]eni, dar f\r\ reprezentare `n Consiliul Local Vaslui. 
 ~n 2004 F.E.R. se unise cu Ac]iunea Popular\ a lui 
Emil Constantinescu [i a desf\[urat o activitate absolut 
notabil\, cu liste complete (peste 800 de persoane) `n 
jude]ul Vaslui. Pragul electoral de 5% n-a fost atins ci, 
doar, 4,86%, dar am avut 34 consilieri locali, 2 primari, 3 
viceprimari. 
 Unificarea A.P. cu P.N.L. a dispersat ecologi[tii [i 
mai r\u `nc=t `n 2008 nici un ecologist n-a figurat `n 
listele ale[ilor, cu excep]ia fostului pre[edinte Marin 
Dumitru [i ing. Dan Albescu ale[i pe lista P.N.L. Practic, 
dup\ 2008 nici un ecologist nu a mai activat `n jude]… 
 ~n 2012 reapare Partidul Ecologist Rom=n. 
 Ce personalit\]i au activat `ntre ecologi[ti? 
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 Mai `nt=i, peste tot au fost coopta]i oameni serio[i, 
chiar dac\ unii au trecut destul de repede la alte partide, 
c=]iva men]in=ndu-se `n frunte [i astazi. Silvestru 
C=rjon]u de la Coste[ti, ing. Cornel Oanea (Lunca 
Banului), Vasile Aporc\ri]ei (Cozme[ti) sunt dintre 
exemplele foarte bune. 
 Din ora[e au candidat personalit\]i recunoscute `n 
domeniul lor de activitate ca prof. Ioan Olaru (Hu[i), ing. 
Valeriu Popa (B=rlad), ing. Dan Albescu, prof. dr. 
Dumitru V. Marin, ing. Vasile Puf (Vaslui) iar din sate [i 
comune cam tot ce a fost mai valoros [i neracola]i de alte 
partide `n special P.S.D. Men]iuni speciale pentru poetul 
Ioan M=cnea (Vetri[oaia), M. Andon (Berezeni). Mul]i 
dintre cele aprox. 800 de persoane erau frunta[i [i 
aprecia]i `n localit\]ile lor, dovad\ num\rul mare de voturi 
ob]inute. 
 Ideologie. Dup\ at=tea decenii se poate afirma c\ 
ecologi[tii aveau doctrina de st=nga [i foarte ap\sat 
`nclinat\ spre ap\rarea mediului [i s\n\t\]ii oamenilor. 
Deviza „un om curat, `ntr-o ]ar\ curat\, `ntr-o lume 
curat\” reprezenta un slogan adecvat dar slab sus]inut 
`ntr-o lume f\r\ locuri de munc\. ~nt=i dem=ncarea 
(serviciul) [i apoi politica (dac\ se mai poate). Sus]inerea 
cea mai mare am avut-o `n mediul s\tesc, unde oamenii 
au avut independen]a de cugetare [i n-au depins de func]ii 
[i func]ionari. Comunele `n care Ecologi[tii au avut 
primari [i viceprimari: Albe[ti, Coste[ti, Dr=nceni, 
Iv\ne[ti, Lunca Banului, O[e[ti, Pogana, T\cuta, 
Todire[ti, V\leni, Vulture[ti [.a. 
 Sus]inere. Organiza]ia Jude]ean\ Vaslui s-a 
organizat [i a func]ionat independen]a doar cu vizite de 
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sus]inere ale unor mari personalit\]i politice [i [tiin]ifice 
na]ionale printre care: prof. dr. Emil Constantinescu, prof. 
dr. Alexandru Ionescu, prof. univ. dr. Dolphi Drimmer, 
dr. Octavian Ciobot\, ministrul Virgil Petrescu [i mul]i 
al]ii. Din cauza num\rului mare de consilieri (locurile I – 
III pe ]ar\) [i prof. dr. Dumitru V. Marin a fost promovat 
vicepre[edinte al birourilor politice na]ionale. 
 Mersul vremurilor a condus `ntreg ecologismul 
mondial la cote mai mici de sus]inere, deci [i `n Rom=nia. 
Prezenta masiv\ `n organizarea na]ional\ a vasluienilor 
`nseamn\ `ns\ [i un element de mare autoritate, culmin=nd 
cu reprezentarea la Interna]ionala Verde [i conven]ia cu 
Ioscha Fischer `n 2 decembrie 2001, [i aportul acestei 
forma]iuni la instaurarea democra]iei, [i descoperirea 
unor politicieni locali, [i b\t\lia pentru p\strarea omeniei 
[i bunei cuviin]e. 
 Ecologismul local a fost condus de un cuplu 
redutabil: Marin - Albescu – M\rcu]\ `n toat\ aceast\ 
perioad\ de glorie. 
(Meridianul, an XIV, nr. 9 (930), joi, 1 martie 2012) 

28 oct. 2006 - Momentul `nm=n\rii distinc]iei de c\tre primarul 
Craiovei, Antonie Solomon, pentru D.V. Marin
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VALUL … POLITIC 
 Mai to]i am citit despre valurile istoriei, 
repetabilitatea unor or=nduiri, fapte, personaje repetabile. 
Se spune c\ cine nu cite[te istoria, poate repeta elemente 
distrug\toare, compromi]\toare sau grave, la adresa sa ori 
a comunit\]ii `n care tr\ie[te. Sigur, dar, istoria cu nuan]e 
se repet\. 
 Unii spun c\ politica e cea mai veche meserie din 
lume. Paradoxul e c\ `n epoca modern\ nu se poate f\r\ 
politic\ [i ea ,,se dezvolt\” `n ciuda contest\rii 
politicienilor. 
 Imediat dup\ Revolu]ie am intrat [i eu `n via]a 
politic\ [i dup\ cum se [tie am condus un partid 18 ani, cu 
rezultate bune, bune pentru jude]ul Vaslui unde am fost 
principalul motor al acestuia (din toate punctele de 
vedere). Unii spun c\ am f\cut cel mai r\u lucru 
renun]=nd `n favoarea lui Dan Marian, care a f\cut, apoi, 
at=ta r\u `n politica local\. Dar, n-am mai vrut s\ fiu 
primul, sim]eam c\ nu mai pot.  
 Mai avem dou\ luni [i o s\pt\m=n\ p=n\ la alegeri, 
totu[i, n-au `nceput b\t\ile electorale, poate pentru c\ 
U.S.L.-i[tii se simt cei mai tari (din parcarea local\) `n 
frunte cu Mitic\ Buzatu, al]ii n-au avut niciodat\ sprijin 
politic `n teritoriu ca fostul P.D., actuali P.D.-L., un partid 
umflat mereu artificial [i salvat de la dispari]ie de 
regretatul Alexandru Mera, iar altele au suflat focos `n 
b\[ica politic\ - rezultate aceeptabile – ca P.R.M.-i[tii [i 
Ecologi[tii. 
 Munca politic\ a devenit o activitate (sau invers) cu 
banii proprii investi]i `ntr-o iluzie. Pentru c\ nimeni nu  
[i-a mai recuperat cinstit sumele cheltuite. 
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 Momentul politic actual `nregistreaz\ urm\toarele 
date:  
 E mare av=nt `n U.S.L. (P.S.D.^P.N.L., dar 
Dumitru Buzatu e fruntea [i P.S.D. c=[tig\ potul, adic\ 
totul) [i oportuni[tii alearg\ c\tre fostul partid-stat nu din 
dragoste ci din interes. Forma]iunea este at=t de sigur\ c\ 
va c=[tiga alegerile `nc=t anun]\ scorul astronomic al 
rezultatelor. Ar fi tare r\u f\r\ opozi]ie, fie ea [i local\. 
 Locul II, din ce `n ce mai autoritar este P.P.-D.D. 
Aici este valul istoriei politice care se dezvolt\ tot mai 
amplu. Chiar nu [tiu vreun procentaj din jude] sau ora[, 
dar valul acesta de simpatie pentru Partidul Poporului e 
foarte clar. Desigur pot fi [i sincope dar c\ vine momentul 
acestei forma]iuni politice e sigur. 

Povestea e dac\ Viorel Istrati [i ai lui vor gestiona 
bine situa]ia, mai ales `n jude]. 

Plutonul, adic\ urm\toarele partide sunt cam de 
aceea[i putere. P.D.-L. nu mai are destui bani s\ cumpere 
voturi, nu mai are credibilitate [i tare fug oamenii de el 
pentru ce nenorociri le-a adus. El mai are valori `n el ca 
domnii Corneliu Mihalache, Costic\ {tef\nescu [i pu]ini 
al]ii. Poate vor atinge cei 5% `n jude], dac\ Mihalache se 
implic\. F\r\ el sunt mor]i. 

Tot cu dac\ e P.R.M. F\r\ prestigiosul Corneliu 
Bichine] `n frunte, `n jude] nu ob]in nici 3%, de[i `n frunte 
sunt c=]iva mai valoro[i. E pe un val descresc\tor ca [i 
ecologi[tii sau alte c=teva competitoare de tren\ 
electoral\. Dac\ ace[tia sunt `n sc\dere P.P.-D.D. este `n 
mare expansiune. 

~n politic\, de altfel ca [i `n via]\, nimeni nu e 
ve[nic. 
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De ce ne-am mira c\ U.S.L. are un adversar pe 
m\sur\? 

Partidul Poporului Dan Diaconescu vine [i vine 
bine! 
(Meridianul, an XIV, nr. 14 (935), joi, 05 aprilie 2012) 

 
  
 {tefan Nemecsek, Carte, Literatur\ [i Pres\ la Or\[tie 
(de la `nceput p=n\ `n 1944) volumul I, ed. REALITATEA 
ROM+NEASC|, 2011, 289 p.: „O lucrare ampl\, cu mult\ 
informa]ie inedit\, pentru OMUL DEOSEBIT, prof. dr. 
Dumitru V. Marin, 01.10.2011.” 
 

Prim-ministrul C\lin Popescu T\riceanu 
[i prof. dr. Dumitru V. Marin, 18 mai 2008 



79 
 

CAMPANIE ELECTORAL| 
Parc\ Dvs. nu [ti]i c\ a `nceput de destul timp 

colc\iala politic\. ,,Da, mai d\-i dracului!” zice unul, 
,,Hai c\ mai sugem o bere” (altul), ,,m\car o g\leat\ dac\ 
nu un ban”, ,,apoi eu `s b\tr=n\, te votez, dar d\ ceva…” 
(al]ii). 

Parc\ le-a venit vremea golanilor care s\ bea de 
plea[c\. 

- Noi, pe cine vot\m? 
- Da’ cine-i `nscris? 
Unii nu [tiu nici m\car pe vreunul de[i acum 4 ani 

l-au votat pe actualul primar. E at=ta s\r\cie [i prostie `n 
satele noastre `nc=t puturo[ii se `ntind pe iarb\ `n 
marginea [an]ului [i a[teapt\ s\-l tapeze pe careva de c=te 
un leu! 

P\durea, dealul [i c=mpul `i asigur\ hran\ oricui se 
apleac\ s\ culeag\ de la urzici p=n\ la plante mai alese. 
Sunt destui care tr\iesc prin munca bra]elor [i \[tia pot 
avea demnitate ca s\ nu spunem de gospodarii care ar 
trebui s\ decid\ at=t pe primar c=t [i pe consilieri. Cine 
hr\ne[te [i pe altul ar trebui s\ aib\ mai mare hot\r=re [i 
for]\ de influen]\. Dar... 

Fiind destule partide mai toat\ popula]ia e atras\ `n 
alegeri. ~n felul lui fiecare `[i face treaba acas\ dar 
`ncearc\ s\ vad\ cam c=]i l-ar vota, ce for]\ public\ ar 
avea. {i a[a `ncepe cer[etoria dup\ voturi ([i amenin]\rile 
[i promisiuni [i ... porc\rii specifice). 

Cred c\, `n jude], vor vota cel pu]in 80% dintre 
cet\]eni, urmare a cumetriilor [i `n]elegerilor. Mai 
indisciplina]i sunt ]iganii care promit la to]i (se mai aleg 
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cu c=te ceva) [i apoi arunc\ [tampila de vot pe cine se 
nimere[te! 

La alegerile din iunie un rol important (de 
influen]are) au cei de pe marginea satului c\rora le 
chior\ie ma]ele dar tot pun la cale trebile ]\rii [i comunei. 
Dac\ apare berea, \la-i omul momentului [i cl\mp\nesc 
mai cu foc! |[tia `nlocuiesc bine fostele brig\zi de 
agita]ie. 

Cei de la 416 [i L 76 sunt vectorii favorabili 
primarilor. Care nu mai primesc mai zic altceva, dar \stia-
s voturile sigure. Primarii [tiu asta [i-i folosesc din plin. 

Cam acestea ar fi cauzele pentru care 80% dintre 
primari vor fi reale[i. 

Dar tot acestea sunt cauzele pentru nemunc\, 
favoritism, `n[el\torii etc. pentru c\ Dumnezeu c=nd a 
creat omul i-a dat libertate, ceva minte [i ... nevoia de a se 
hr\ni. Pentru m=ncare trebuie s\ fac\ ceva, inclusiv s\ 
fure! Iar acum `[i fur\ [i con[tiin]a sau spiritul de libertate 
(c\, ce s\ fac\ cu ea, dac\ n-are de m=ncare!). 

P=n\ la urm\ de ce-am amintit de toate acestea? 
S\ spunem c\ to]i sunt victimele unui sistem 

electoral care promoveaz\ destule non-valori! Crede]i c\ 
prin ,,alegeri libere” se promoveaz\ adev\ratele valori? 
Rareori e a[a ! {i o s\-i eviden]iez pe \ia care merit\ 
tocmai pentru c\ `mi pot exprima opiniile  personale 
nefiind angajat `n competi]ie. 

Dar, din p\cate sunt `n plin proces electoral tot 
felul de jigodii care sper\ s\-i p\c\leasc\ pe al]ii. 
Men]ionez c\ p=n\ acum deja am men]ionat un porc cu 
barb\, un porc ]epar [i azi e [i un [ef de partid, deci primul 
pe list\ la consilieri jude]eni. 
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|[tia-s oamenii no[tri: tot felul de lepre, gata s\ 
v=nd\ pe oricine ([i orice) numai s\ aib\ (ei) satisfac]ii ... 
publice! 

C\ nu-i nimeni prost destul dac\ nu-i fudul! 
V\ aten]ion\m c\ avem subiecte frumoase. 
Urm\ri]i-ne c\ ve]i avea pentru ce! 
La B\ce[ti, e un singur candidat la Prim\rie: 

actualul Hora]iu C\r\u[u.  
Felicit\ri! 

(Meridianul, an XIV, nr. 18 (939), joi, 03 mai 2012) 

 
 Vasile Larco, Careul de ispite, ed. CENTER, Ia[i, 
2012, 126 p.: „Cu deosebit\ pre]uire, distinsului prof. dr. 
Dumitru Marin, mare iubitor [i de umor, `n speran]a oferirii 
unor clipe de relaxare, din partea autorului. 28.12.2012”. 

deschiderea 
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CALAMIT|}ILE ANULUI 2012 
 Ne-a `nvrednicit \l de sus, dac\ el mai organizeaz\ 
ceva, cu un an p\gubos peste m\sur\. Cele mai u[oare 
forme de pagube au fost certurile politice la nivel `nalt 
care au `nveninat r\u situa]ia, dar nu la disperare. 
 Cum s\ fie critic\ dup\ un procentaj de aproape 
90% `mpotriv\, la referendum? Jos cu B\sescu [i gata! 
Omul [i-a f\cut-o [i mereu `[i face cu m=na [i cu mintea 
din capul s\u cel ple[uv. Mi-a fost interlocutor TV, mi-a 
pl\cut p=n\ l-a p=rlit pe Petre Roman, l-am urm\rit 
minun=ndu-m\ de c=t\ nerecuno[tin]\ poate s\ aib\. Dar 
nu e el subiectul, de[i e calamitatea social\ a momentului: 
nu vrea [i nu vrea p=n\ nu face c=t mai mult r\u... 
 Prima calamitate a fost alegerile locale; f\r\ tur doi, 
f\r\ prea multe [anse pentru val nou care s\ mai 
`nsenineze orizonturile. Cei 17% ,,ale[i” dintre primari, 
noii [i-au cam intrat `n sarcini pe fondul unei s\r\cii [i a 
unor probleme grave, grave. To]i, dar absolut to]i fac ce 
pot, mai ales bat din buze dup\ fondurile visate. Alegerile 
acelea au costat pe fiecare cet\]ean rom=n c=te 5-10 euro 
(dup\ oficialit\]i), `n realitate mult mai mult. 
 A doua: REFERENDUM-ul. Pe l=ng\ c\ a costat 
tot cam c=t alegerile, `ncercarea de a-l destitui 
constitu]ional pe B\sescu ne cost\ nu numai acei bani, ci 
infinit mai mult pentru efectul prelungit legat de ambi]ia 
lui Traian de a nu-[i prezenta, onorabil, demisia. Parc\, 
dac\ se `ntoarce la Cotroceni, ce va putea face `mpotriva 
lui Ponta [i celorlal]i, deja `ntr-o structur\ ostil\? Omului 
\stuia nu-i ajunge c=t a gre[it? (Iar m-am `ntors la B\se, 
din cauza c\ruia continu\ nelini[tea `n ]ar\ [i va veni o 
alt\ calamitate: alegeri pentru preziden]iale). Dar mai vine 
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[i a patra, respectiv alegerile parlamentare, care cad ca o 
petrecere `n jurul vetrei f\r\ c\rbuni [i f\r\ ceva de g\tit 
pe ea. Deci dou\ prilejuri s\ `nghi]im `n sec [i s\ facem 
democra]ie. Cam asta ne mai [i trebuia.  
 SECETA e cea mai mare calamitate care se resimte 
`n toat\ ]ara [i nu numai. 
 ~n 1946 aveam 5 spre 6 ani, dar, ]in minte perfect 
c=t\ foame am f\cut, c=t de bun era bor[ul cu [tir, ce 
salat\ de c\pri]\ f\ceam, ce probleme de s\n\tate aveam. 
To]i eram schilozi, numai piele [i oase dar cu ni[te bur]i 
imense `n c\me[oaiele noastre de c=l]i. 
 Tat\l meu a v=ndut covoarele [i zestrea sor\mii 
Constan]a, ducea prin Oltenia sau Ardeal ce se mai putea 
vinde [i se `ntorcea cu o desag\ de porumb care s\ ne 
ajung\ o lun\. 
 S\ nu afla]i vreodat\ c=t de bun\ era f\ina de ov\z, 
fiertura-terciul de orz, f\ina proasp\t\ de porumb sau 
mugurii de trandafir s\lbatic. Nici huma sau lutul galben 
nu ne f\cea prea r\u, c\ `n stomac trebuia s\ avem ceva. 
Cum s\ nu moar\ copiii [i oamenii de foame? Noi am 
avut noroc [i de o vac\ cu lapte pe care o `ngrijeam to]i 
cei 8 membri ai familiei... 
 S\ nu vede]i lostopanele mari c=t roata tractorului, 
cu p\m=ntul ca o c\r\mid\ imens\ `ncovoiat\ `n sus, `n 
cr\p\turile dintre ele rup=ndu-[i vitele picioarele, sau pe 
ale noastre. Pe castroanele astea erau hoituri de c=ini sau 
alte animale [i nu era mare problem\ s\ prinzi un iepure 
epuizat. Oamenii erau `n mare suferin]\, dezn\dejde, 
disperare. Nu exista nici o pat\ de verdea]\ pe sute de km 
p\tra]i pentru c\ secaser\ izvoarele. Din f=nt=n\, dac\ 
oamenii scoteau o g\leat\ de ap\, o `mp\r]eau fr\]e[te cu 
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cana, dar vitele tot mureau de sete de[i le ]ineam prin 
p\duri. Am fi f\cut orice pentru ap\ [i se iscau b\t\i [i 
crime! Culmea, c\ unora le ardea de dragoste, chiar `n 
peisajul acesta ,,selenar”; chiar c\ dominant era ca [i `n 
zilele acestea c=nd ,,a r\mas cerul fierbinte [i gol/ 
ciuturile scot din f=nt=n\ n\mol ...” (N. Labi[). Mare 
moment de cump\n\ pentru toat\ ]ara care avea [i datorii 
de r\zboi ... 
 Nu realiz\m c=t de greu urmeaz\: vor cre[te 
pre]urile, t=lh\riile [i costul vie]ii. Cine n-are nutre] 
pentru vite e nenorocit, s\r\cia se va accentua cumplit. 
Guvernul a anun]at un set de 10 m\suri pentru ie[irea din 
secet\: acestea sunt ca pachetele trimise de americani, pe 
care le-am suflat `n dou\ zile. 
 Neav=nd `ncotro, rela]iile dintre oameni se vor 
deteriora ur=t iar politichia va fi ca o miasm\ r\u 
mirositoare. 
 {i B\sescu nu pleac\; 
 {i, seceta e mai aspr\; 
 {i vin alte alegeri ... 
 Ce trebuie s\ facem, prieteni? 
(Meridianul, an XIV, nr. 32 (953), joi, 09 august 2012) 
 
 Alexandru BALACI, ,,FRANCESCO PETRARCA” 
(1968): ,,Domnului profesor Dumitru V. Marin, un omagiu de 
devotament .. pe o carte veche”. Bibl. Acad. Bucure[ti, 14 
aprilie 1986. 
 
 Ioan Baban, T\r=mul interzis, roman, ed. Timpul, Ia[i - 
2001: „Distinsului meu coleg de breasl\ [i amic perpetuu, 
prof. dr. Dumitru Marin, cu deosebit\ dragoste [i stim\. 16 
sept. 2001”. 
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CA S| VEZI … ! 
,,C=nd e s\ se aleag\ praful de tot” … e o vorb\ 

care se poate aplica at=t individual c=t [i pentru starea 
actual\ a ]\rii. CALAMITATEA asta costisitoare, tare 
costisitoare pentru poporul rom=n numit\ Referendum 
pentru suspendarea lui B\sescu ne atrage [i mai mult `n 
h\ul s\r\ciei. Ar fi ,,o mod\” c\ cineva ne vrea numai 
r\ul, s\ fie vrai[te `n ]ar\ [i nimic s\ nu se mai lege... 
 Guvernul Ponta se descurc\ bine, cel pu]in prin 
prisma pre]urilor [i stabilitatea bancar\. Nu revenirea lui 
B\sescu ci SECETA este problema problemelor  pentru 
Victor Ponta care m-a contrariat puternic pentru c\ a 
acceptat cvorumul, element cu totul anticonstitu]ional. 
 Cine a strecurat prevederea a fost genial [i U.S.L.-
istul i-a c\zut `n plas\. {i \ia [i-au b\tut joc de 8,5 
milioane de votan]i, a[a cum jigodia Aspasia a v=ndut tot, 
inclusiv onoarea [i credibilitatea. 
 Ca idee: chiar nu se ]ine cont de 7,5 milioane de 
voin]e...? 
 Voin]a parlamentului va fi suveran\! 
 B\t\liile politice se r\sfr=ng `n jude]ul Vaslui destul 
de slab. Opozi]ia iese la iveal\ doar prin absen]\ iar 
guvernan]ii, adic\ cei din Consiliul jude]ean `[i continu\ 
nestingherit treaba. ~i pas\ lui Buzatu sau Renga ce 
g=nde[te am\r=tul f\r\ g\ini, vac\ sau porc, atunci c=nd se 
simte r\spl\tit de via]\ pe fundul [an]ului, b\ut [i 
incon[tient? 
 ,,Inventarul” secetei azi, ar fi: 
 - P\m=tul cr\pat, cu vegeta]ia uscat\, `nc=t nici oaia 
n-are cu ce s\ se sature. 
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 - Ar\turile de toamn\ - imposibile! Cu tractor John 
Deere [i tot n-am putut ara o miri[te. 
 - Porumbul a `nceput s\ fie cosit(!), dar nici ca furaj 
nu e c=t de c=t `ndestul\tor. Pre]ul per kg boabe se apropie 
de 2 lei [i nu se va g\si nici cu 3 pentru c\ e secet\ `n toat\ 
]ara. Gr=ul, la fel! 
 - Vitele nu mai pot fi `ntre]inute [i vor fi mai 
pu]ine. 
 - Dac\ `n agricultur\ nu se munce[te, `n economie 
nu-s locuri de munc\, bugetarii au salarii mici... oare, 
cum ne descurc\m? 
 Dac\ omul nu are de m=ncare, trebuie s\ fac\ ceva, 
adic\ ce e mai r\u...! 
 Pe 8 iunie ho]ii califica]i mi-au devalizat casa; 
pagub\ de ½ miliard de lei vechi. Crede]i c\ poli]ia a g\sit 
ceva? Poli]ia jude]ului este dintre cele mai proaste [i mai 
pu]in preg\tite din ]ar\. ~ntr-o alt\ ho]ie le-am dat ho]ii `n 
m=n\ [i ei, cu procuroarea de caz i-au f\cut sc\pa]i! Cu 
jaful de la B=rlad, din iarn\, Gheorghe C\lin [i fiii s\i ho]i 
`nc\ n-au fost trimi[i `n judecat\. E clar c\ acolo `l acoper\ 
cineva. O s\-l afl\m noi... 
 Apropo de ho]i: familia Gh. Negrescu [i-a reluat 
locul de observare l=ng\ gardul de la BCR. F\r\ ei jaful 
de pe Frunzelor, nr. 2 nu se putea face ziua `n amiaza 
mare. Inspectorul Alin Andronachi s\ tr\iasc\, adic\ s\ tot 
petreac\ prin alte p\r]i, c\ de caz, nu s-a ocupat! 

P=n\ la urm\ \sta e doar un caz (de fapt 4) `n care 
se dovede[te `n]elegerea tacit\ `ntre anchetator [i ho]! 
Domnule comisar G\lescu, mai da]i vreun semn? 
 Ca s\ vezi cum greutatea secetei cade [i pe umerii 
poli]i[tilor!!! 
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 De murit de foame, nu cred. Altele sunt realit\]ile 
sociale dec=t `n 1946. Numai c\ `n afar\ de nenorocirea 
lipsei de ap\ mai urmeaz\ alt\ calamitate: cea a alegerilor! 
Altele, parlamentare, costisitoare. 
 Cu sau f\r\ B\sescu tot foarte greu ne va fi! 
 Ca s\ vezi cum se alege praful de munca noastr\ 
prin voin]a Guvernului [i ne-mila Domnului! 
(Meridianul, an XIV, nr. 34 (955), joi, 23 august 2012) 

 
 
 Dr. Gabriela Cre]u, senator de Vaslui, Reinventarea 
St=ngii (Politic\ alternativ\), ed. LUMEN, Ia[i, 2012, 291 p.: 
„Domnului D. V. Marin. Cu credin]a c\ politica pentru 
oameni nu va `nceta s\ existe. Pre]uirea mea, Gabriela Cre]u. 
Vaslui, 31 octombrie 2012.” 
 
 

15 mai 1994, Vaslui - inaugurarea postului de radio UNISON, 
`mpreun\ cu ambasadoarea Marii Britanii la Bucure[ti, reprezentanta 

BBC [i Directorul Unison Radio Vaslui, Dan Marin
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Primarii [i … prim\vara 
 Am umblat lunile acestea printr-un num\r 
impresionant de comune. Am v\zut multe [i am `n]eles 
destule. ~ncep cu ce-am v\zut, re-v\zut, r\u. 
 1) Sunt (`nc\) vreo c=]iva primari care se cred lipi]i 
de scaunul Prim\riei. Puiu de la Vetri[oaia nu mai st\ de 
vorb\ cu nimeni, mai ales c\ are ceva bani (de unde, c\ el 
n-avut avere!) s\ rup\ gura pensionarilor. A devenit a[a 
de arogant c\ nu-i mai putem nici noi s\-i ajungem cu 
pr\[tina la nas. La Vii[oara am `nt=lnit un mameluc de 
viceprimar care nici m\car telefonul primarului P=rciu 
nu-l [tia, dar repeta c\, vorbi]i cu dl. Primar. La Punge[ti 
tipul este invizibil. ~n cei 4 ani de mandat nu l-am g\sit 
niciodat\ `n Prim\rie [i tot am c\lcat pe acolo de vreo 15 
ori. Nu `nt=mpl\tor nu s-a f\cut nimic `n comun\ ca [i la 
Gherghe[ti unde se a[teapt\ ajutorului Consiliului 
Jude]ean dar nu se mi[c\ nimic. Unii sunt foarte deta[a]i: 
dac\ o fi, o fi, dac\ nu, nu! 
 2) C=]iva primari vor s\-[i v=nd\ c=t mai scump 
pielea `ncredin]a]i c\ f\r\ ei nimeni nu ,,c=[tig\” fotoliul 
de primar. A[a se explic\ faptul c\ azi sunt la un partid, 
ieri erau la altul iar m=ine (-s) la altul.  
 {i-au revigorat un termen comunist – mincinos: 
,,sunt pe teren” [i slujba[ii de la comun\-[i [tiu p=inea `n 
m=inile lor [i tac m=lc. Marea lor majoritate erau la t\iatul 
viei, c=]iva cu ma[ina prim\riei `n cap\tul tarlalei. Cel de 
la Bogd\ni]a are [ofer personal dar comuna e cea mai 
ne`ngrijit\ din jude]. Contrastul `ntre primar [i s\racii 
locului e cu totul izbitor. Totu[i, unic, mai calc\ `n 
Prim\rie. 
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 3) Gospodari cu adev\rat am `nt=lnit: d-na Mona 
Bujor de la Sole[ti, Mircea Scutelnicu la G=rceni, Emilian 
Agafi]ei la Laza, Victor Popa la Dode[ti, Grigore Lefter 
la O[e[ti, unde func]ionari ai institu]iei `mpreun\ cu 
grupuri de cet\]eni vopseau pode]ele [i plantau flori. Mi-a 
pl\cut de cel de la Murgeni care are grij\ [i de satele 
componente `n aceast\ privin]\ [i alerg\tura pentru binele 
comunei, a lui Moraru de la F\lciu [i grija pentru cei cu 
nevoi speciale a lui Doru Agafi]ei de la Micle[ti. 
 4) Nume cu greutate [i... multe mandate: Aurel 
Turcu de la Dragomire[ti avea musafiri de la jude] dar nu 
[i-a pierdut sim]ul datoriei [i se vede bine c\ nu are griji 
`n aceast\ campanie. Mai morcovit era prietenul nostru 
Costic\ Stanciu de la Poiene[ti. Mircea Scutelnicu are o 
autoritate `n comun\ cu totul de necontestat. 
 5) ~n ora[e se vede spiritul gospod\resc al edililor: 
B=rladul lui Titi Constantinescu, Vasluiul lui Vasile 
Pav\l, Hu[iul lui Ioan Ciupilan [i Murgeniul lui Jenic\ 
Panica s-au trezit la via]\ [i poart\ amprenta h\rniciei 
acestora. 
 Urmeaz\ o perioad\ de `ndu[m\nire a oamenilor 
din patima electoral\. Mul]i dintre actualii primari vor fi 
reale[i dar s\ ]inem cont c\ vine valul `nnoirilor. ~n afar\ 
de listele U.S.L. se ridic\ for]e noi care pot produce 
surprize [i p=n\ la urm\ e bine ca aceast\ forma]iune s\ nu 
aib\ procentaj prea mare: a mai fost partid stat ! 
 A[a cum e curentul, se pare c\ Partidul Poporului 
urc\ zdrav\n spre locul II. La c=te `njur\turi primesc 
pedeli[tii ,,care ne-au nenorocit” [i partidul trasei[tilor 
(U.N.P.R.), noua for]\ politic\ are ce spune ! Vom vedea 
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c=t de bine organiza]i sunt: deocamdat\ au liste complete 
`n toate localit\]ile. 
 P=n\ la urm\ am constatat c\ a `nceput campania 
agricol\ [i primii gospodari ai comunelor ies la t\iatul 
viei, sem\nat, repara]ii cam [i `n timpul serviciului (m-au 
impresionat unii, c=t de b\t\torite le sunt m=inile !) Dar 
fiecare `[i face campania electoral\ prin ce au realizat 
pentru cet\]eni, iar unii prin promisiuni. 
 Prim\vara a venit gr\bit\ ([i) pentru primari de 
diverse orient\ri, dar ei vor avea 2 culesuri: rezultatul de 
la alegerile din 10 iunie [i recolta din toamn\. Spre pild\ 
reproducem din Sadoveanu: ,,f\-te [i tu ce-i putea, numai 
om s\ te faci !” Primar [i om. 
(Meridianul, an XIV, nr. 15 (936), joi, 12 aprilie 2012) 

 Mihai Haivas, Triumful epigramei, ed. ROCAD 
CENTER, Ia[i, 2012: „Domnului profesor doctor DUMITRU 
MARIN, cu deosebit\ stim\ [i pre]uire, din partea autorului. 
18 oct. 2012” 
 

Cu primul ministru Adrian N\stase `n Studioul TV Vaslui  - oct. 2004 
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PRIMARI  {I  PRIM|RII 
 Un raid pe Valea Prutului ([i nu numai) ne-a 
permis s\ descoperim oameni care reprezint\ o 
comunitate, locuri obi[nuite sau pitore[ti, l\ca[uri 
moderne, `nc\rcate de istorie, sau ,,moarte”. Lista 
comunelor este mult mai mare [i va trebui s\ mai 
revenim. 
 Probleme comune ale primarilor. 
 - ~mbun\t\]irea activit\]ii culturale [i a calit\]ii 
`nv\]\m=ntului. 
 - Aduc]iuni de ap\ [i canalizare, poduri [i pode]e. 
 - ~nfrumuse]area localit\]ilor, asfalt\ri [i pietruiri. 
 - F\r\ febr\ electoral\! 
 Marea majoritate a primarilor e alc\tuit\ din capete 
luminate, oameni lega]i de localitatea pe care o reprezint\. 
Am `nt=lnit pe traseul Ia[i - Cozme[ti [i un primar de-a 
dreptul t=mpit ([i ne-am `ntrebat cum a ajuns s\ ocupe un 
asemenea fotoliu), c=]iva vorb\re]i ([i at=t), cel de la 
Groze[ti `ndr\zne], (cu sistem de supraveghere a 
punctelor  nodale din sat), calm, cald [i afectiv la 
}ig\na[i, impresionant la Bivolari (prim\rie [i comun\ 
model), ambi]ios [i activ la Trife[ti, pragmatic la 
R\duc\neni, deosebit de competent la Pris\cani, oarecum 
dezam\git la Movileni, etc. Pentru patriotismul s\u 
manifestat prin num\rul impresionant de multe steaguri 
tricolore flutur=nd [i inaugurarea unui cimitir al eroilor la 
Maxut, eu am remarcat pe ec. Dumitru Prigoreanu, pentru 
disponibilitatea sa pe inginerul Constantin Cernescu, 
primarul H=rl\ului, pentru promptitudine pe primarul 
Ionel V\t\manu de la Tg. Frumos. Mi-a devenit prieten de 
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suflet juristul Gheorghe Hri]cu de la Scobin]i ([i al]i 
c=]iva). 
 Rea impresie am avut la Cepleni]a, Tome[ti, Mo[na 
[i `n comunele p\r\site de Dumnezeu ([i de primari) ca 
Vl\deni, Dolhe[ti. 
 Note speciale pentru rezultatele activit\]ii lor (`n 
frunte), a comunelor drept-meritate laude pentru Liviu 
Teodorescu - Bivolari, Gh. Cazacu - B=rnova, Valeriu 
P=rlog - Popricani, Ionel Vatamanu - Tg. Frumos, 
Constantin Cernescu - H=rl\u, [.a. 
 La Victoria am convorbit cu un primar extrem de 
ambi]ios [i de muncitor! 
 Desigur, nu e atributul nostru s\ analiz\m 
activitatea ale[ilor din comunele ie[ene, dar r=ndurile de 
fa]\ puncteaz\ „impresia artistic\”, adic\ plusul de 
omenie, descoperit pentru cititori. Ace[tia s\-[i explice de 
ce `n comuna lor e mai frumos ori mai r\u dec=t `n altele. 
 P=n\ la urm\, c=t suflet, interes, competen]\ [i 
munc\ pun primarii lor (re) - ale[i de cur=nd pentru a 
conduce comunitatea. 
 Raidul nostru `n jude]ul Vaslui a dezv\luit 
`ndr\zne]i ca Gelu Pecheanu de la Dr=nceni - 
Gherm\ne[ti, Iulian Miliare de la Berezeni, oameni foarte 
serio[i ca Neculai Moraru - F\lciu [i Ion Buta - Murgeni. 
Mai to]i au sedii ale prim\riilor adev\rate palate 
func]ionale [i adecvate scopului: interesul cet\]enesc. 
 Prin asemenea oameni [i prin institu]iile pe care le 
slujesc dob=ndim con[tiin]a valorii noastre [i n\dejdea `n 
zile mai bune. 
 Dac\ ei pot, se va putea [i `n alte locuri. Prim\riile 
devin din ce `n ce mai mult centre de educa]ie [i sta]ii 
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pilot pentru dob=ndirea banilor [i cheltuieli cu scop 
comunitar.    
 Iat\, dar, foloasele principale reflectate ([i) `n 
interviurile care urmeaz\, consacrate oamenilor care, 
sigur, reprezint\ personalit\]i [i locuri unice! 
(Meridianul, an XIV, nr. 45 (966), joi, 08 noiembrie 2012) 
 

 
 Ioan M=cnea - Vetri[anu, P\r\si]i de `ngeri, ed. 
Junimea, Ia[i - 2010: „Cu toat\ considera]ia, omului iubit de 
oameni, nu de min]i umbrite, toat\ prietenia mea. 
27.06.2010”. 
 
 
 
 

Hu[i, 29 iunie 2009, cu ~.P.S. Mitropolit Teofan - Ia[i 
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PULS ELECTORAL 
 Ca [i sondajele de opinie, presa influen]eaz\ 
rezultatele electorale. Unele considera]ii, destul de mult 
ca s\ determine alegerea unui candidat. 
 Nu [tiu c=t economise[te guvernul prin organizarea 
alegerilor `ntr-un singur tur, dar pierde mult democra]ia: 
nu mai este confruntare direct\ `ntre candida]i, nu mai 
este dezbatere de principii, nu mai e motiva]ia competi]iei 
prin care s\ r\sar\ valori, alte valori. 
 S-au legiferat 2 elemente antidemocratice, cu 
schimbarea regulilor `n timpul jocului: alegeri `ntr-un 
singur tur [i `nl\turarea pragului electoral. 
 A[a se face c\ sunt primari sau candida]i la prim\rii 
care cred c\ vor c=[tiga cu 70 – 90% din voturi. Un actual 
vice pe func]ie, e a[a de sigur c\ va ob]ine u[or mandatul, 
`nc=t promite c\ se va duce pe jos p=n\ la Chi[in\u dac\ 
nu ia peste 90% iar un primar zice textual ,,]iganii mei m\ 
voteaz\ cu cel pu]in 75%”. Jocul electoral f\r\ nuan]\ri 
asigur\ reu[ita cam la 90% dintre primarii actuali [i doar 
`n c=teva comune se mai zbat contracandida]ii. 
 ~n mediul s\tesc sunt ni[te alegeri vinete, adic\ 
doar pe ici pe colo `ncontr\ri [i discu]ii mai libere. ~n rest 
... lini[te [i ... `n]elegeri pentru postul de viceprimar. To]i 
sunt sub pulpana partidelor. 
 La ora[e: Negre[tiul `l va `ncorona pe Ion Cozma, 
cam hulit de unii [i criticat de al]ii, dar locuitorii sunt 
mul]umi]i de el iar la Murgeni altul mai bun dec=t ing. 
Jenic\ Panica nici nu exist\ ! {i `ntr-un caz [i `ntr-altul 
c=]iva contra[i caut\ pete `n soare. 
 Vasluiul se poate preg\ti de venirea Papei de la 
Roma, c\ numai \sta ar putea s\-i ocupe fotoliul lui 
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Vasile Pav\l, deja cunoscut [i re-cunoscut. Se mai agit\ 
c=te vreun m\run]el, ba, unul face g\l\gie destul\ doar, 
doar o ajunge consilier. 
 Dac\ `n comuna {tefan cel Mare n-am v\zut nici un 
afi[ electoral, nici la Vaslui nu prea sunt, candida]ii fiind 
cunoscu]i [i sigur adopta]i pentru rezultatele lor `n 
mandatele de p=n\ acum. 
 B=rladul `nregistreaz\ ceva agita]ie prin doi 
contracandida]i ai lui Constantin Constantinescu – a[ face 
un fel de compara]ie: butoiul mare plin de vin, nici nu se 
clinte[te c=nd putinelele goale se tot lovesc g\l\gioase de 
el. Nu cred c\ m\car din procentajul impresionant i se va 
reduce cu ceva. {i merit\ pentru tot ce a realizat `n 
municipiu. 
 J\nu] Ciupilan defileaz\ la Hu[i. Singura sa 
problem\ e cea de s\n\tate, dac\ o mai are, pentru c\ ing. 
Ciupilan e [i foarte muncitor, [i foarte popular. 
 La Hu[i alegerile-s cam `ncheiate, ca [i `n celelalte 
municipii, `nainte de a `ncepe. 
 P=n\ la urm\, `n]elepciunea triumf\: la ce s\ se mai 
zbat\ outsiderii dac\ actualii primari sunt a[a de puternici; 
doar n\dejdea de a fi consilieri, dar [i asta e o mare 
problem\ pentru c\ primarii trag lista dup\ ei. 
 La Consiliul Jude]ean, Buzatu e tot a[a de sigur. Ce 
n-a avut el opozi]ie `n fostul consiliu jude]ean, dar, de 
acum `ncolo nu va avea aproape de loc. Pentru c\ n-are 
cine [i aproape nici pentru ce. Cum reiese acum, va fi un 
vot cov=r[itor `n favoarea PSD care va ocupa spa]iul 
politic cu mare autoritate [i pentru mul]i ani de acum 
`nainte. 
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 ~n aceast\ ecua]ie, nici PNL nu va conta, cu at=t 
mai pu]in PD-L. 
 Se ivea ceva, cumva cu PPDD dar cu o jigodie `n 
frunte, nici acesta nu are [anse. 
 S\ vedem ! 
 Dac\ USL va c=[tiga vreo 75 de prim\rii, ora[ele, 
municipiile, consiliul jude]ean, ro[ul monocolor va decide 
destinele destui ani de acum `n colo, [i o s\ vis\m, doar, la 
democra]ie ! 
(Meridianul, an XIV, nr. 22 (943), joi, 31 mai 2012) 

 
 
 Acad. Mihai Pop, METODA DE CERCETARE A 
FOLCLORULUI: „Colegului Dumitru Marin ca `ncurajare `n 
cercet\rile lui de folclor.” Duminic\, 9 ianuarie 1977. 

 
 

Ianuarie 2006, cu regizorul Corneliu Porumboiu, `n studio, 
`n direct, pentru filmul ,,A fost sau n-a fost” 
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ALEG|TORII {I CHIORII sau  
electoratul [i candida]ii 

Ilustr\m de azi ,,b\t\lia electoral\” adic\ zbaterea 
c=torva personalit\]i care-[i vor consolidat\ pozi]ia. 
 Condi]iile politice actuale sunt extrem de 
favorabile pentru U.S.L. care va `nvinge `n locale (nu 
chiar `n procentul la care se a[teapt\ pentru c\ nici ceilal]i 
nu sunt mor]i) [i, `n jude], se va perpetua domina]ia 
pesedist\. Pesedist\ pentru c\ aliatul P.N.L. abia atinge 
marginea de la pl\cinta puterii [i poate, poate s\-[i 
infiltreze vreun om spre v=rf. Sper s\ fie Corneliu 
Bichine] acela, probabil cel mai capabil politician [i 
merituos om de cultur\ care acum, a ajuns s\ conduc\ 
P.N.L. Oricum, de departe e cel mai r\s\rit de acolo [i 
cred c\ a f\cut o mutare de[teapt\ care-l men]ine `n 
frunte. E [i t=n\r, are ceva avere, dar mai ales are mult\ 
minte. O s\ vedem. 
 Omul num\rul 1 `n jude] a fost [i este de ani buni-
buni, Dumitru Buzatu. Profesorul de filosofie care va 
ajunge [i pre[edinte de Consiliu Jude]ean, dup\ ce a fost 
deputat [i vicepre[edinte, a [tiut s\-[i impun\ oamenii cu 
care s\ m=nuiasc\ un jude] cu destule probleme, f\r\ a ie[i 
mult `n fa]\, deci e un diplomat `ntr-ale meseriei.  
 Ne-am mai contrat de-alungul timpului, dar f\r\ 
`ndoial\ [tie ce are de f\cut. Alegerile din iunie vor 
confirma 100% ce scriu despre [eful jude]ean al P.S.D. 
Faptul c\ gestioneaz\ bine alian]a cu P.N.L. `l posteaz\ 
printre principalele figuri politice din ace[ti 23 de ani de 
la Revolu]ie. 
 Aceste dou\ personalit\]i la care se adaug\ Vasile 
Mihalache, n-au contracandidate! A[a cum n-au nici 



98 
 

primarii de la municipii. Cine s\-l `nfrunte pe Titi 
Constantinescu la B=rlad, omul cu cea mai mare 
,,audien]\” la public !? Cine-l poate ,,bate” pe 10 iunie pe 
Vasile Pav\l ? Poate vine Papa de la Roma s\-i ia scaunul 
de primar `n Vaslui. Jan Ciupilan `nvinge tot la Hu[i, 
pentru c\ a fost prea bun `n actuala legislatur\ [i e un tip 
de mare suflet. 
 P\i, cine s\-i `nving\ pe ace[tia ? 
 La P.D.-L., n-are cine pentru c\ unul, Cap de oaie, 
l-au trecut pe linie moart\ pe Cornel Mihalachi, un 
inginer de[tept [i capabil, care, chiar putea revigora fostul 
P.D. Totu[i, forma]iunea pare `n revenire. 
 Mi se p\rea c\ P.P.-D.D. ar veni spre putere, dar `n 
jude]ul Vaslui n-are nici o for]\ [i `n plus, e condus de un 
mincinos incapabil (vezi, Porcul cu musta]\) care a[teapt\ 
minuni de la Domnul pe care nu-l sluje[te de[i a 
,,terminat” teologia [i are instrumente preo]e[ti. Nici nu 
merit\ s\-i dau numele. 
 U.N.P.R. este un competitor [i at=t. 

~l simpatizez de mult pe Ionel Constantin dar nu 
cred c\ va ob]ine 5% `n jude] [i nu va fi departe de cel din 
fa]\. 

Regret regresul P.R.M., un partid care a s\ltat 
datorit\ lui Corneliu Bichine]. Sunt persoane tare de 
treab\ acolo dar nu-i creditez cu 5%. 

Ecologi[tii sunt mult, mult mai slabi ca alt\dat\. 
Vor ob]ine c=teva sute de voturi, ca [i alte partide, 
deoarece ]iganii be]i sau chiori vor gre[i locul, pun=nd 
[tampila. 
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~ntr-un fel de concluzie aleg\torii cei con[tien]i [i 
necorup]i vor trebui s\ voteze ca chiorii, ni[te persoane de 
pe liste `ntruc=t, p=n\ la urm\ `i confirm\ pe [efii de list\. 

Marea problem\ a vie]ii politice de azi este lipsa 
democra]iei `n partide. Da, `n partide ! Cine sufl\ 
`mpotriva pre[edintelui, mai degrab\ pleac\. A[a c\ 
ace[tia `[i pun oamenii lor (adesea de paie, balamagii) 
care s\ nu le ias\ din cuv=nt. Ce s\ fac\ ei cu valori `n 
partid, c=nd doar de masa de vot au nevoie. Deci, ciungi, 
orbi, chiori vor nimeri din gros `n forma]iunile politice ! 

Problema e c\ dac\ nu, `n c\utarea schimb\rilor, 
electoratul (nu) va gira ascensiunea nulit\]ilor de tip 
,,porcul cu musta]\” ! 
(Meridianul, an XIV, nr. 19 (940), joi, 10 mai 2012) 

 
 Theodor Codreanu, Basarabia sau Drama Sf=[ierii, ed. 
Pax Aura Mundi, Gala]i, 2004: „Colegului Dumitru V. Marin, 
tr\itor `n mrejele culturii, pre]uirea [i prietenia lui Th. 
Codreanu, 23 ian. 2005, B=rlad”. 

sept. 1993 - interviu cu Anghel Rugin\, somitate interna]ional\ 
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3 - 2 – 1, poate 4 (!) 
 Cam asta ar mai r\m=ne din anosta campanie 
electoral\ pentru aceste parlamentare: 3 zile pline pentru 
fiecare candidat, 2 `n care mai poate plasa material 
electoral – scris [i distrugerea afi[elor pentru 
contracandida]i, o zi pentru `nt=lniri secrete cu pl\]i 
directe, vizite de amenin]are sau ,,promisiuni concrete” 
(adic\ fa]a nev\zut\ a campaniei). 
 Pentru a for]a m=na destinului e ziua de duminic\ 9 
decembrie: alerg\tur\ dintr-o parte `ntr-alta, discu]ii, 
buletine sau voturi furate etc. Aceasta a patra e cu 
pericole [i o va face cine are pe altcineva `n spate, sprijin 
poli]ienesc [i soft favorabil. Cam cine trebuie, va ie[i, va 
`nchide colegiul ... 
 N-am nici o `ndoial\ c\ se va frauda c=t de c=t [i `n 
acest scrutin ,,cu toat\ vigilen]a” unor comisii t\cute [i 
`nfrico[ate. 
 N-am nici o `ndoial\ c\ pe oricine am vota tot o s\ 
ne par\ r\u mai t=rziu, sau chiar `ncep=nd de luni 10 
decembrie 2012. 
 Scurte ,,previziuni” sau considera]ii independente: 
- P\unul USL se `ncarc\ de glorie. Trendul general e c\tre 
60% cel pu]in [i doar fur\ciunile vor mai altera proiec]ia 
# impresia de azi. Agita]ia vizual\ pentru USL este cam 
10 la 1, prezen]a `n teritoriu aprox. 2 la 1, sprijinul 
primarilor esen]ial pentru [efii lor, deputa]i. Scorul acesta, 
a[teptat, dedus [i `n parte impus are partea pozitiv\ c\ va 
fi stabilitate [i hot\r=re `n ac]iuni, aplicarea legilor [i ... 
licita]ii. Partea rea e c\ nimeni nu va putea combate apoi 
sau influen]a m\surile luate chiar dac\ are 10 sau 20%. 
Cel mai enervant este c\ sturzul sau stru]o - c\mila sau ce 
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o mai fi `n SRL-ul DD va avea reprezentare `n parlament. 
Asta cre[te influen]a UDMR care va avea `nving\tori 
rom=ni c=t broasca p\r.  
 G\ina jumulit\ ARD, fosta pas\re m\iastr\ `n 
celelalte alegeri g=f=ie r\u tare dar va scoate vreo 50 de 
reprezentan]i, mai mult sau mai pu]in p\ta]i. Oric=t ar fi 
de critica]i, mai au ceva pl\m=ni prin prim\rii, mai au 
ajutoare [i cadouri electorale, mai au curajo[i [i 
oportuni[ti! Povestea e, dac\ vor avea colegii cu peste 
50% care s\ le asigure locurile baronilor care p=n\ mai 
ieri m=ncau lut [i p\m=nt c\-s gata s\ moar\ pentru popor. 
La c=t r\u au f\cut ... s\ tac\. 
 Un cuv=nt de `ncurajare pentru caracuda 
electoralelor: au `ncercat, au gustat clipa de a fi cineva, au 
strigat pe ici pe colo prin s\li goale sau pe uli]ele satelor 
... m\ rog, s-au aflat `n treab\ dac\ nu `n centrul aten]iei. 
Dac\ n-au dat berea, c=rna]ul sau pixul electoral, au 
sc\pat de ideea de a fi ale[i. 
 Ast\zi, joi, e ultima zi `nainte de start – vot, adic\ 
mai auzim gigafoane, ,,muzic\” mobilizatoare de tipul 
vota]i pe cine vre]i, numai noi s\ fim aceia...  
 De m=ine trebuie l\sat `n pace st\p=nul bile]elelor 
din cabina de vot. Ce se mai fac ppdd-i[tii care nu-i mai 
pot `nnegri pe adversari (ei au fost cei mai negri `n cerul 
gurii cu sturzul DD de la Ia[i, Vlad Hogea `n frunte!) 
 Ia[i: din 17 colegii USL-i[tii trebuie s\ lase vreo 7 
pentru al]ii. 
 Vaslui: din 10 colegii se urc\ `n scaun parlamentar 
cel pu]in 6, restul... dup\ butoane. 
 ,,Exerci]iul democratic” dintre Goliat [i piticii din 
acest an ne va ustura r\u `n anii urm\tori, ba, chiar mul]i 
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ani de acum `ncolo, revenirea din criz\ fiind cam prin 
2023. 
 Speran]a ar fi `n oamenii care vor ale[i, c\ r\m=n 
OAMENI. 
 C=]i? 
 3 – 2 – 1, poate 4 (!) 
(Meridianul, an XIV, nr. 49 (970), joi, 06 decembrie 2012) 

 
 
 Corneliu Vadim Tudor, Parfumuri [i Culori, - aforisme, 
medita]ii, cuget\ri -,ed. Funda]iei „Rom=nia Mare”, 2007: 
„Lui Dumitru Marin, cu prietenie [i ur\ri de fericire, 13 oct. 
2009”. 
 
 
 
 

martie 1991-emisiune cu actri]a Cristina Stamate [i  
redactorul TVV, Alexandru Poam\ 
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P|UNUL [i G|INA, `n alegeri 
 Nu sunt bucuros c\ USL vine prea falnic pe valul 
electoral, gata s\ ob]in\ o victorie zdrobitoare `n alegerile 
acestea, pentru c\ `ns\[i democra]ia e `n pericol [i tot ce-i 
prea mult stric\. Faptul c\ vor defila `n alegeri, cu at=]ia 
pu[c\riabili `n forma]ie, cu at=]ia dictatori `n colegii,     
nu-mi provoac\ vreo pl\cere, mai ales c=nd [tim at=]ia 
primari-satrapi care vor fi apoi acoperi]i de parlamentari 
a[a cum ei gireaz\ acum pentru candida]i. 
 Prin multele sate pe care le-am parcurs `n ultima 
vreme exist\ prea multe bannere cu USL [i prea pu]ine 
pentru celelalte forma]ii. Sunt prea multe materiale 
electorale USL [i prea pu]ine pentru opozan]i; ceea ce 
arat\ buna preg\tire a campaniei de c\tre aceast\ alian]\ 
politic\ [i sl\biciunile, ba chiar prostia celorlal]i, pentru c\ 
nimeni nu poate `nfrunta USL-ul `n acest val spumeg=nd 
de a[tept\ri, privit cu simpatie. {i nici un B\sescu, nici 
Maica Domnului dac\ vine nu-i mai pot opri pentru c\ 
poporul rom=n e supras\tul de ne`mpliniri [i dezam\giri. 
 P\unul e tare garnisit cu numere speciale `n ziare, 
afi[e electorale [i calendare, cu pixuri electorale [i multe 
alte daruri (de sezon, nu?). Mai mult, nu lipsesc 
promisiunile [i amenin]\rile [i nu vor lipsi nici fraudele 
pentru c\ dulce-i via]a de parlamentar. P\unul PSD are [i 
nume foarte mari [i personalit\]i active [i creative dar [i 
lene[i [i nulit\]i pe care s\ le conserve `n pozi]iile `n care 
nu fac nimic. Un singur exemplu: ce mai face deputatul 
R\]oi? 
 Numai c\ p\unul e multicolor, `nfoiat e tare 
seduc\tor, umil `n campanie electoral\ [i de neg\sit dup\ 
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aceea, oric=te programe de audien]\ `[i va afi[a. Acum, 
p=n\ pe 9 decembrie sunt ai poporului [i pentru popor… 
 Observ c\ `n tot cuprinsul ]\rii (eu `i v\d pe cei din 
jude]ele Ia[i [i Vaslui), nu c=nt\ chiar to]i cel mai frumos 
dar asta nu schimb\ op]iunea electoratului. Pe uli]e, pe 
str\zi, `n locuri publice, alearg\ dup\ dreptate `n form\ 
continu\ [i strig\ tare [i cu folos. 
 G\ina numit\ p=n\ de cur=nd PD-L e pr\p\dit\ de 
tot chiar dac\ s-a ascuns sub aripa ARD. Pe ici pe colo e 
c=te unul mai vocal, dar restul strig\ to]i de sub plapum\, 
din beci, de undeva de departe: ,,ba, pe mine s\ m\ alege]i 
…” Mul]i se bazeaz\ pe antipesedi[tii care s\ le ierte 
p\catele. Ceva peste 10 procente va `nsemna [i prezen]a 
lor `n parlament. Simbolic\, totu[i, pentru c\ au [i \[tia 
destui g\inari `n forma]ie! Noroc de g=scanul cel mare c\ 
le sare `n ajutor.  
 Dintre candidaturile celorlalte partide sau dintre 
independen]i s-a ridicat un fel de stru]o-c\mil\ [arlatan\ 
bazat\ pe promisiuni irealizabile [i pe minciun\ popular\, 
groas\ la obraz [i credibil\. Dan Diaconescu a demonstrat 
c\ se putea pleca de la Elodia [i ajunge pe locul III `n 
alegeri, [anse de a ajunge la guvernare `mpreun\  cu 
,,ciocoii” dac\ USL nu ia 50%. Chiar c\ ascensiunea 
stru]o-c\milei dep\[e[te orice a[teptare: Vlad Hogea 
supertraseistul e exemplul glorios! La Vaslui \sta nici nu 
chi]c\ie! 
 Dar din cotcod\ceala lor vor ie[i ceva voturi m\car 
c\-s doar ra]e g\l\gioase. Ascensiunea lui Hitler [i 
Ceau[escu n-a `nceput tot a[a? 
 Vedem, deci, `n c=mpul electoral p\unul USL pe 
post de vultur (unii `l identific\  repede cu F\t-Frumos cu 
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palo[ul `n v=nt …), g\ina  botezat\ ARD, din ce `n ce mai 
jumulit\ [i identific\m m\c\itul oportunist al singurului 
SRL `n politic\, sturz sau stru]o-c\mil\, sau ce va fi. 
Restul e t\cere! 
 Mai avem c=teva zile p=n\ vedem nu numai 
,,voin]a poporului”, adic\ rezultatul urnelor cu furturile de 
rigoare [i cu idio]ii noroco[i. 
 Vom vedea [i cum ni se spulber\ visurile pentru c\ 
oricine-ar veni la putere nu are at=ta lapte [i miere c=t ne 
trebuie! 
  Dimpotriv\!  
(Meridianul, an XIV, nr. 48 (969), joi, 29 noiembrie 2012) 

 
 Coriolan P\unescu, Liber la iubire [i vis, ed. Sinteze: 
„Domnului prof. dr. Marin DUMITRU - om de pres\ [i de 
cultur\, cu toat\ dragostea, `n amintirea tinere]ii noastre ! C. 
P\unescu, 20.02.2010”. 
 

 

10 martie 1994 - Interviu cu poeta Ana Blandiana



106 
 

E. PERSONALIT|}I 
 
ACTUALUL … EMINESCU ! 
 EMINESCU este MODELUL unei na]iuni pe cale 
s\-[i piard\ tradi]ii, limb\, teritoriu. Mai precis, ar trebui 
s\ fie, deoarece, dintotdeauna, orice na]ie `[i are 
reprezentantul s\u `n lumea mare, Pericle, Ginghis Han, 
Byron, Shakespeare, Victor Hugo, Goethe, Pu[kin etc. 
etc. La noi ar fi modelul istoric {tefan [i cel creativ, 
Eminescu. 
 La Casa Corpului Didactic am asistat (vreo 30 de 
oameni) la o dezbatere de `nalt\ intelectualitate cu 
protagoni[tii Curentului Cultural - Informa]ional vasluian, 
Theodor Codreanu [i Theodor Pracsiu „`nso]i]i” de 
Gheorghe S\rac [i Gheorghe Alupoaie (Felicit\ri). 
 La unele unit\]i [colare [i la unele biblioteci se 
organizeaz\ `n aceste zile c=te ceva legat de aniversare, 
f\r\ a se [ti c\ 15 ianuarie este Ziua Culturii Na]ionale [i 
este m\car, momentul NECESAR s\ ne g=ndim la cel 
care reprezint\ puterea cuv=ntului [i sensibilit\]ii 
rom=ne[ti `n „concertul mondial”. 
 Am speriat 5 directori [i am bucurat pe cei de la 
{coala General\ nr. 6 „Mihai Eminescu” din Vaslui c=nd 
am anun]at c\ Grupul de Pres\ pe care-l reprezint e dispus 
s\ conferen]ieze `n aceste zile, `n aceste [coli. Ce fug\ de 
r\spundere a fost, chiar de ne`nchipuit…! Un director de 
liceu, c\ el vrea o „treab\ a[ezat\” (dar p=n\ acum de ce 
n-a a[ezat-o?), de la dou\ [coli generale, c\ „nu poate 
umili pe profesorul [colii, invit=nd din afar\”, pentru c\ 
„fiecare coleg poate avea grij\”, la o alt\ general\, 
directoarea nu [tia nimic. 
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 Doar Pavelina T\une [i Victor Ailioaei, care au 
organizat zilele [colii (cu un program… adev\rat), `n 
desf\[urare, de altfel, s-au bucurat [i chiar, mi-au 
demonstrat o excelent\ organizare cu oaspe]i ca Dionisie 
Vitcu [i Mircea Radu Iacoban. 
 S\ `n]elegem c\: porc\ria de dezbatere de la un post 
central TV, `n care ni[te zm=ng\litori din pres\ s-au 
distrat copios pe seama unui consilier local din Or[ova, 
care a reu[it ceva rom=nesc [i foarte rar: o hot\r=re a 
Consiliului Local de s\rb\torire a Poetului, nu serve[te `n 
nici un fel educa]iei patriotice NECESARE. 
 S\ `n]elegem c\: Ziua Culturii Na]ionale e inspirat 
plasat\ acum, c=nd ne l\s\m g=ndul s\ zboare c\tre 
frumos. 
 ~n]elege]i, oameni, c\ avem mult prea mult\ nevoie 
de bucata noastr\ de suflet, de individualitatea noastr\ 
creatoare ilustrat\ de Eminescu `ntr-o limb\ veche [i 
`n]eleapt\ …? 
 Observ\m c\ `n alerg\tura pentru stomac „numai de 
Eminescu al vostru n-am eu nevoie” cum s-a exprimat un 
ur=t al timpului, care vrea s\ r\m=n\ aidoma dobitoacelor 
[i lighioanelor. 
 Intuim deci, rolul educatorilor de pe toate palierele, 
care trebuie s\ `ndrepte tineretul spre cea mai `nalt\ 
expresie a sim]irii rom=ne[ti - opera eminescian\. 
 Ast\zi, c=nd nivelul de cultur\ coboar\ (chiar [i `n 
[coli!), c=nd atentatul asupra limbii rom=ne e foarte 
prezent, literatura [i arta e un pilon de rezisten]\ prin lupta 
cu cuv=ntul (Tudor Arghezi), triste]ea bacovian\, filosofia 
lui Lucian Blaga, „greutatea” prozei lui Liviu Rebreanu, 
istoria (eroic\) a lui Mihail Sadoveanu, dar mai ales prin 
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varietatea de teme, modalit\]ile de ilustrare [i caracterul 
formalizat al crea]iilor eminesciene. 
 Poetul e MODELUL de care avem nevoie, `n 
furtuna momentului, tocmai pentru supravie]uirea noastr\. 
 Pentru c\ e mereu actual.  
(Meridianul, an XIII, nr. 2 (871), joi, 13 ianuarie 2011) 

 
 Adi Cristi, Vis=nd pe marginea trezirii, ed. 24: ORE, 
2009: „Prietenului meu Marin Dumitru, cu sincer\ pre]uire, 
14.08.2009”. 
 
 
 
 

30 iulie 2009 - Interviu cu c=nt\rea]a Matilda Pascal Cojoc\ri]a 
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PORUMBOIU, `n prim-plan! 
 Am c\utat titluri, subtitluri, supratitluri pentru un 
fenomen social numit fotbal [i personalitatea momentului 
`n acest timp „istoric”. 
 Luptele cu gladiatori au fost deopotriv\ afaceri, 
modalit\]i de via]\ (de fapt pe via]\ [i pe moarte, sclavii [i 
prizonierii pierind `n aceste spectacole s=ngeroase), 
mijloace de influen]\ [i presiune politic\ [i social\. 
Turnirurile [i `nfrunt\rile cu arcul, sabia, suli]a au f\cut 
parte din copil\ria lumii `n devenirea ei `ncr=ncenat\ de 
azi, dup\ ce mai bine de un secol au bubuit tunuri, au 
scr=[nit tancuri, au huruit avioane (etap\ de progres). 
Rachetele-s mai lini[tite c\-s mai rare [i nu la `ndem=n\ 
oamenilor acum mult, mult mai prev\z\tori fa]\ de 
pericolul atomic! Omul se teme ast\zi de r\zboiul 
creierelor [i de puterea calculatorului. 
 Un singur domeniu nu poate fi controlat `ndeajuns: 
fotbalul care, `n prezent e `n balan]\ cu agricultura, cu 
informatica ori cu industria bunurilor de consum, iar dac\ 
]inem seama de rev\rsarea mediatic\, pare a le dep\[i. 
Fotbalul  e un fenomen social important, chiar, dac\ nu 
mai e un sport de mas\. La c=t se mai joac\ azi (unde mai 
sunt maidanele de alt\dat\?) el se p\streaz\ sau se poate 
dezvolta, doar dac\ este o afacere! 
 Dup\ cum „se desf\[oar\” evenimentele `n lume, 
competi]ia `n afacerea fotbal ia amploare `n pofida 
imenselor datorii pe care le acumuleaz\ cluburile. 
Povestea, e c\ nu `n fotbali[ti se duc cele mai mari 
fonduri ci, c\, un `ntreg segment de popula]ie tr\ie[te 
dup\ spectacolul de doar 90 de minute (^ inventivitatea 
organizatorilor) ale acestor gladiatori moderni cump\ra]i 
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cu mult\ valut\. La Olimpiakos Pyreu stadionul e o 
industrie cu de toate, la Praga, comer] ceva mai modest 
dar cu excep]ionale reverbera]ii `n turism, ca [i la Roma, 
Londra, Madrid sau Nicosia. 
 Pe l=ng\ Stadio Olimpico unde ai no[tri s-au 
confruntat cu F.C. Lazio, echipa fanion din Peninsul\, `n 
afara unei infrastructuri de excep]ie exist\ o strict\ 
organizare a for]elor de ordine, o programare la secund\ a 
oficialilor, [i o afluen]\ de sute de oameni `ntre cei care 
asigur\ spectacolul din teren. Sute [i sute de oameni 
numai `n ordine [i disciplin\, zeci [i zeci pentru hrana 
spectatorilor. 
 Ca om am fost bucuros s\-l v\d `n prim-plan pe 
Adrian Porumboiu, pe care l-am arbitrat c=nd era juc\tor 
(la Vaslui) la a c\rui ascensiune ca arbitru [i mai ales ca 
economist am fost martor. Ajuns important om de afaceri, 
`n ]ar\ [i peste hotare, omul acesta a avut minte [i 
`ndr\zneal\! Regret c\ nu-s mul]i ca el spre binele acestui 
col] de ]ar\ am\r=t\. 
 V\z=nd m\cel\rirea echipei noastre de suflet, la 
Cluj (luni, 19 septembrie 2011) dup\ ce  l-am urm\rit ca 
`ndrum\tor sufletist la Roma, pot scrie pe deplin edificat: 
niciun politician local nu va putea fi pomenit dec=t dac\ 
se va ad\uga „\l de pe timpul lui Porumboiu”. 
 Probabil, niciodat\, oricum nu devreme, nu vor mai 
exista deschiz\tori de drumuri ca subsemnatul `n mass-
media, ca Adrian `n agricultur\ (revin) [i mai ales `n 
fotbalul rom=nesc [i european. 
 S\ ne bucur\m destul cu Porumboiu al nostru `n 
prim-plan. 
(Meridianul, an XIII, nr. 38 (907), joi, 22 septembrie 2011) 
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 Val Andreescu, Florete melancolice, epigrame, fabule, 
rondeluri [i epitafuri, ed. PIM, Ia[i, 2007: „Dlui prof. dr. 
Dumitru V. Marin, o personalitate a Culturii [i sprijinitorul nr. 
1, considera]ia, stima [i mul]umirile autorului Val Andreescu, 
Vaslui, 16 dec. 2007”. 
 
 
 Mihai Ungureanu, Familia [i Universul Educa]ional, 
Dic]ionar, ed. PIM, Ia[i, 2007: „Domnului profesor 
DUMITRU V. MARIN, cu tot respectul ce i-l port. Vaslui, 
25.03.2008”. 
 
 

27 dec. 2007 - Adrian Porumboiu, Cristi Lapa, Dumitru Marin 
 „la s\rb\toarea liberalilor” 
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TUDOR PAMFILE, al nostru ! 
 Activitatea ofi]erului – folclorist de acum un secol 
e la fel de modern\ [i atractiv\ [i ast\zi. Personal, regret 
c\ n-am reu[it un scenariu cinematografic pentru c\ via]a, 
opera, `nt=mpl\rile esen]iale din activitatea sa sus]in un 
film spectaculos [i … istoric. E destul s\ spun c\ a luptat 
la M\r\[e[ti – Oituz. 
 N\scut la 10 iunie 1883, la }epu, [i disp\rut pe 16 
octombrie 1921 la spitalul din Chi[in\u, „redactorul” 
celei mai importante reviste de folclor de la noi – Ion 
Creang\, (1 august 1908 - iulie 1921), cel care ne-a l\sat 
Mitologie Rom=neasc\, jocurile de copii, Culegeri de 
crea]ii populare (o biobibliografie `nsumeaz\ 46 de 
titluri), r\m=ne unic `n Folcloristica rom=neasc\. 
 Obi[nui]i s\ ne bucur\m de roade f\r\ a cunoa[te 
pomul, nu suntem surprin[i c\ mari valori de esen]\ 
popular\ ca opera lui Pamfile `n `ntregul ei, revistele: 
ION CREANG| (`n ansamblul ei), {EZ|TOAREA cu 
bune [i rele, urma[ele acestora: GHILU{UL, 
IZVORA{UL, TUDOR PAMFILE, DOINA, sau chiar 
COMOARA SATELOR r\m=n nevalorificate [i 
ne`ntegrate `ntr-un circuit absolut necesar men]inerii 
identit\]ii limbii rom=ne [i spiritualit\]ii specifice. 
 „Spiritul veacului” (momentului) ]inea de interesul 
societ\]ii pentru folclor ca un tot prin sincretismul s\u, 
descoperit sectorial de cerin]a de consum prin mijloacele 
tehnice de accesibilitate mai mare. ~nv\]\tori, preo]i, 
func]ionari, militari, studen]i aveau la `ndem=n\ tiparul cu 
posibilit\]i de comunicare `nc\ neepuizate dar insuficiente 
(aspectul literar); s-a implementat apoi radioul care a 
str=ns consumatori prin comunicare audio, [i a venit 
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r=ndul muzicii populare; cinematograful [i televiziunea 
descoper\ spectacolul complex, fastuos cu [tiin]\ a 
comer]ului cultural de influen]\ american\, `n care mai 
nou ar fi videoclipul cu avalan[a cli[eelor de 
atrac]iozitate, dar f\r\ putin]a analizei sau introspec]iei 
(preponderen]\ `n culegeri: jocul popular). 
 Recunoa[tem c\ valorific=nd culegerile sale, 
acre[te spectaculos coeficientul de originalitate `n raport 
cu experien]ele anterioare [i prin critica textual\ (`n 
manifest\rile ei diverse, de la cercetarea istoric\ - 
sociologic\ p=n\ la cea arhetipal\, stilistic\ ori 
structuralist\). 
 Chiar insuficienta cuantificare a contribu]iei 
revistei ION CREANG| `n ansamblu [i pe specii 
`nseamn\ schi]area unei pagini culturale de excep]ie `n 
secol. Sector de neegalat vreodat\ a[a cum va r\m=ne [i 
cel marcat de Industria casnic\, Agricultura la rom=ni, 
Cromatica poporului rom=n, Mitologia Rom=neasc\ - 
opera pamfilian\ de referin]\. 
 Redescoperirea face posibil\ valorificarea acelui 
azi din revist\ - [i opera – mereu deschise interpret\rilor 
viitoare dup\ cum opina Nicolae Constantinescu. {coala 
folclorico – arhivistic\ T. Pamfile a r\mas o realitate de 
net\g\duit. 
 Mi[carea cultural – folkloristic\ na]ional\ cu sediul 
temporar `n Moldova de Jos, de cel mai mare folos 
mi[c\rii literar folclorice generale a neamului a atins 
apogeul `n domeniul culegerilor `n deceniul II al secolului 
XX-lea prin arhivarea unui material de excep]ional\ 
importan]\ pentru toate timpurile. Rezult\ aceasta din 
veghea asupra valorilor [i nu din seduc]ia ideii de 
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cantitate. A R|MAS un edificiu imposibil de mi[cat `n 
structura sa de rezisten]\ oricum ar fi reorganizat [i 
oricine l-ar re-sistematiza. {i numai din ignoran]\ nu s-ar 
]ine cont de acest pilon al folcloristicii, component al 
pantheonului na]ional. 
 DAC|, F|R| ~NDOIAL|, TUDOR PAMFILE 
ESTE UNA DINTRE MARILE PERSONALIT|}I ALE 
FOLCLORISTICII NOASTRE ~N DEVENIREA EI 
ISTORIC|, REVISTA „ION CREANG|” R|M+NE 
UN MONUMENT DURABIL AL ~NTREGII 
LITERATURI POPULARE ROM+NE{TI. 
 Pre]uit de mari spirite contemporane lui (M. 
Gaster, G. Weigand, I. U. Jarnik, M. Sadoveanu, T. 
Maiorescu, I. Bianu, G. Tutoveanu [.a.) pentru `ncercarea 
de a str=nge firi[oarele de aur pentru „primejduita noastr\ 
avere” (chiar pierdut\ ast\zi, ad\ug\m, noi), prin ce ne-a 
l\sat ca mo[tenire nepieritoare, `l putem considera [i noi  
„senatorul cel dint=i pe l=ng\ Majestatea Sa, Timpul”. 
(Meridianul, an XIII, nr. 42 (911), joi, 20 octombrie 2011) 

Dineu oficial B=rlad, 23 sept. 2005, cu primarul 
C. Constantinescu, prefectul Ioan Zaharia [i  

vicepre[edintele C.J. Corneliu Bichine]
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 Tudor Pamfile, S\rb\torile la rom=ni, Studiu 
etnografic, Edi]ie [i introducere de Iordan Datcu, ed. 
Saeculum I. O., Bucure[ti, 1997: „Confratelui D.V. Marin, 
foarte bun cunosc\tor [i exeget al lui Tudor Pamfile, marea 
admira]ie a `ngrijitorului edi]iei, Iordan Datcu, 25 II 1998”. 

Arhitectul Palatului Parlamentului, Anca Petrescu - autograf 
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~n loc de autograf: 
 

Acad. prof. dr. C.D. Zeletin  
AFLU … 

 
 Aflu c\ un conjude]ean 
important de-al meu `mpline[te 70 de 
ani. Pe care nu i-a tr\it degeaba, dac\ 
privesc la opera sa scris\ [i mai ales 
la opera sa de via]\ pentru c\ D.V. 
Marin este un foarte bun profesor 
(at=]ia al]ii o spun) de peste 40 de ani, 
este un lider de pres\ al ultimelor 2 

decenii ([i a avut cu ce), este un iubitor al B=rladului, este 
un intreprinz\tor de succes, un personaj de excep]ie `n 
cadrul Curentului Cultural - Informa]ional pe care-l 
sus]ine personal [i prin c\r]ile sale tip\rite.  
 Am stat doar o dat\ de vorb\ `n B=rladul meu cel 
drag, c\ruia `i fac o dona]ie de c\r]i `n aceste zile prin 
Academia B=rl\dean\. Mi-a spus atunci c\ `ntemeietorii 
Academiei B=rl\dene sunt `n ordinea importan]ei Tudor 
Pamfile, George Tutoveanu [i Toma Chiricu]\ [i eu l-am 
convins c\ George Tutoveanu a fost cel dint\i, iar 
Alexandru Vlahu]\ a fost ales pre[edinte de onoare la 1 
mai 1915, dar [i la apari]ia primei reviste de dup\ r\zboi 
Florile Dalbe cu contribu]ia acelora[i. 
 M-am bucurat [i m\ bucur c\ a cercetat evolu]ia 
acestei unice unit\]i culturale ca expresie a localismului 
creator dar [i c\ a repus `n drepturile sale pe cel mai mare 
folclorist rom=n din perioada romantic\, Tudor Pamfile `n 
volumul din 1998 „Tudor Pamfile [i revista Ion Creang\”.  
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 Dup\ cum se vede, ne-am `nt=lnit pe t\r=mul 
cercet\rii, al afec]iunii pentru B=rlad, al activit\]ii literare, 
ca etnologi, el fiind men]ionat `n Dic]ionarul etnologilor 
din toate timpurile [i iat\, mi se pare c\ r\m=ne un 
exponent al presei meleagurilor moldave cu mai multe 
men]iuni `n Istoria presei rom=ne[ti.  
 ~mi `nchipui c\ dup\ o activitate de peste 50 de ani 
nici nu se poate opri c=t mai are putere de munc\. 
 La aniversarea sa `i urez s\-[i continuie `n acela[i 
ritm viguroasa sa activitate. 
 

Cu s\n\tate, 
Acad. prof. dr. C.D. Zeletin, 

medic, biofizician, poet, eseist 
(prin telefon, luni, 28 martie 2011) 

 
(Volum omagial „MARIN 70, 70 de autori, 70 de m\rturii, 70 de 
autografe,  pentru 70 de ani”, Editura PIM, Ia[i, 2011) 
 

CUV+NT  ~NAINTE 
 

 Un copil de ]\ran din Giurgioana - jud. Bac\u, a 
str\b\tut lumea dup\ ce a m\surat cu pasul `ntreaga vale a 
Zeletinului, inclusiv comuna mea natal\ Burdusacii. 
 Un t=n\r `ndr\zne], inclusiv la lupte libere, s-a 
dovedit un profesor eminent `n perimetrul Vasluiului, 
recunoscut at=t pentru profesionalismul s\u c=t [i pentru 
nonconformism [i inventivitate. 
 Ast\zi, cet\]ean al Vasluiului, care a pornit 
Televiziunea Vaslui, Unison Radio Vaslui, Unison Radio 
B=rlad [i Ziarul Meridianul (iat\-l `ntr-al 15-lea an de 
apari]ie), care a candidat la prim\rie, Consiliul Jude]ean 
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sau la Parlament situ=ndu-se mereu `n locuri 
remarcabile… 
 Un om dintre noi, alerg=nd `n cele 4 z\ri ale lumii 
(…27 de ]\ri !) dar mai ales `n Rom=nia pentru a realiza 
numeroase reportaje, `ntrevederi, coresponden]e `n direct 
etc. `n sf=r[it, pres\ de cot\ `nalt\, din moment ce a reu[it 
s\ aib\ `n direct 6 pre[edin]i de stat, pe regele Mihai I, 14 
prim-mini[tri, sute de parlamentari din ]ar\ [i de peste 
hotare. 
 Un etnolog (re]inut `n Dic]ionarul de specialitate) 
un romancier, un istoriograf cultural (c=teva c\r]i 
valoroase), deci o fire activ\ [i `ntreprinz\toare, d\ la 
iveal\ o monografie consacrat\ satului natal: 
„GIURGIOANA - Bac\u, Sat - Biseric\ - Oameni”. 
 Alc\tuit\ `ntr-un timp scurt, cartea, de 150 de 
pagini, este un stop-cadru al vie]ii unui sat, poate, 
ineluctabil alunec=nd spre ve[nicie. Atestat la 1531, cu 
biseric\ veche `n 1809, [i aceasta  s\rb\torit\ acum, Sf. 
Voievozi, la cei 150 de ani, cu enoria[i harnici dar din ce 
`n ce mai pu]ini, `n acest noiembrie, deci, un document 
care poate r\m=ne `n istoria (cultural\) a Rom=niei, poate, 
pentru c\ este primul. 
 Cele 6 capitole ale volumului: I - Satul, II - 
Biserica, III - {coala, IV - Oamenii, V - Personalit\]i, VI - 
Addenda, demonstreaz\ spiritul, rigoarea autorului, 
capacitatea de sintez\ [i priceperea de a `mbina datele, 
documentele, exprim\rile orale spre a servi cititorului de 
azi [i de m=ine. 
 Documentele inedite despre sat, biseric\, [coal\, 
oamenii satului, personalit\]ile locale sunt `ntr-o 
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succesiune bine g=ndit\ [i echilibrat\, se constituie `n 
mari merite ale lucr\rii. 
 Ilustrarea cu fotografii sau xerografii ]ine de 
`ncercarea de a prezenta o contribu]ie personal\ cu 
adev\rat remarcabil\. 
 Cunosc=ndu-l [i apreciindu-l pe prof. dr. Dumitru 
V. Marin care se ocup\ [i de cercetarea V\ii Zeletinului, 
`n speran]a c\ va continua [i pe aceast\ latur\ [tiin]ific\, 
recomand c\lduros aceast\ carte „GIURGIOANA - 
Bac\u, Sat- Biseric\- Oameni”!!! 
 

Bucure[ti, 24 octombrie 2011 
Prof. univ. dr. C. D. ZELETIN 
Membru al Academiei de {tiin]e Medicale. 
Pre[edintele Societ\]ii Medicilor Scriitori [i Publici[ti din România. 
Pre[edinte de onoare al Academiei Bârl\dene, (societate artistic\ 
înfiin]at\ în anul 1915). 
(,,GIURGIOANA - Bac\u, Sat - Biseric\ - Oameni” monografie, 
Editura PIM, Ia[i, 2011) 

 
 Horia Zilieru, Nun]ile efemere, ed. Junimea, 1972: 
„Pentru Doamna [i Domnul Marin, aceast\ carte, ca un 
`nceput de prietenie, `n semn de afec]iune de la un muntean 
devenit moldovean., 22 decembrie 1972, Hu[i”. 

 
 Constantin Slavic, V=rcolacii, ed. PIM - Ia[i, 2009: 
„Stimatului ocrotitor al culturii, pe aceste meleaguri [i, 
totodat\, bunului meu prieten, de-o via]\, prof. dr. D.V. Marin. 
Cu stim\ [i drag, C. Slavic. Vaslui - 9 iunie 2009, ora 11:55”. 

 
 



120 
 

F. DINTRE TRANSMISIILE DIRECTE 
 
DE DEPARTE, CANADA 
 De poate dou\ decenii am servit comunitatea 
vasluian\ cu g=ndul, imaginea tv, cu pixul, cu sfatul, cu 
ce-am considerat c\ este mai bine. Pentru c-am avut 
curajul s\ `nfrunt buni [i r\i, nu m\ pot m=ndri cu 
prietenii. Am spus [i am scris `ntotdeauna ce-am g=ndit [i 
nu ce-au vrut al]ii.  
 Din nou m\ aflu pe alte meleaguri [i nu-mi `ncalc 
obiceiul de a transmite ce simt [i ce g=ndesc, nu ce 
m\n=nc [i beau.  
 Un zbor de 1.100 kilometri p=n\ la Amsterdam, 
fiind prea obosit, l-am consacrat somnului. {i... pentru c\ 
vremea `nchis\ din Europa nu mi-a l\sat prea multe 
ferestre spre p\m=nt, prima observa]ie din Olanda e c\ 
oamenii \[tia n-au avut la `ndem=n\ dec=t rigl\ [i col]uri. 
C=mpurile sunt drepte, unghiulare, p\trate, niciodat\ cu 
rotunjime. ~ntotdeauna excelent lucrate, [i de sus, [i de 
mai jos, am observat r=nduiala [i perfec]iunea lucr\rilor 
p\m=ntului.  
 Aeroportul din Amsterdam e imens. {tiam c\ Portul 
maritim e cel mai mare din Europa dar nu [i acesta. La 
aterizare ori decolare avioanele se mi[c\ mai ceva ca 
taxiurile la noi [i m-am mirat c\ a[teptau c=te trei la 
decolare pe pista cea mai lung\ pentru c\ sunt aeronave 
de toate tipurile pe c=teva zeci de piste.  
 O harab\ mare c=t un bloc (Boeing) a `nghi]it peste 
trei sute de oameni cu tone de bagaje cu visuri, pasiuni, 
certitudini, [i b\tr=ni [i copii, `n general popula]ia 
activ\… 
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 Aproape [apte ore peste ocean, p=n\ la Montreal, 
peste Atlanticul cel capricios. Compania KLM [i-a 
demonstrat priceperea cu monitoare de televiziune 
individuale, comunicarea datelor de zbor, filme, desene 
animate, informa]ii `n limba englez\ (v\ aminti]i c\ am 
scris c\ mai toat\ lumea se va exprima `ntr-o limb\ care 
va sem\na cu engleza…?!). Aceasta este limba de 
comunicare `n lume.  
 Am mers de la r\s\rit la apus, deci pe soare tot 
timpul! N-am v\zut prea mult, nici din teritoriul Canadei, 
de altfel st=ncos, muntos [i lipsit de a[ez\ri umane, c=nd 
citeam pe monitor, la temperatura exterioar\ la 10.500 
metri altitudine este -62 grade Celsius, `mi `nchipuiam c\ 
nimic nu mi[c\ prin mun]ii ace[tia numero[i [i 
neprimitori.  
 Anima]ia aeroportului Trudeau era comparabil\ cu 
cea din Europa (adic\ Bucure[ti [i Amsterdam). Dar… 
Montrealul e un ora[ de culoarea vi[inelor putrede, 
betonat p=n\ `n str\fundurile p\m=ntului (adic\ 
aproximativ c=t omul a putut p\trunde). E aglomerarea 
p\tratelor cu cvartaluri de blocuri, `n care omul circul\ 
mai mult cu ma[ina dec=t pe jos, e cenu[iul betonului `n 
tot ce mi[c\ [i viseaz\ conlocuitorul.  
 {i stadionul olimpic „acoperit” de un turn de 175 
metri `n\l]ime (Eiffel = 330 metri, Petrini = 66, Turnul 
Londrei) `nclinat [i asem\n\tor cu monumentul lui 
Gagarin din Moscova.. E tot din beton [i fier. Spectaculos 
acest mare complex sportiv, unde Nadia a `ncurcat 
calculatoarele, (atunci) rom=nca ob]in=nd primul zece din 
istoria gimnasticii…! (sper s\ revin..!)  
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 Montrealul este marele ora[ canadian, cu circa trei 
milioane de locuitori, multilingvism, multicultural, de-a 
lungul fluviului Sf. Lauren]iu. Este ora[ul podului pentru 
filmele cu cowboy. Este ora[ul blocurilor f\r\ balcoane… 
(Meridianul, an XIII, nr. 19 (888), joi, 12 mai 2011) 

 
 
 Ion N. Oprea, VASLUI  ITINERARII, Locuri - oameni 
- fapte (De la legende [i publicistic\ la istoria locurilor) 
volumul III, ed. PIM, Ia[i, 2010: „Domnului prof. MARIN 
Dumitru, iat\, pu]in\ istorie, [i altceva despre meleagurile 
noastre, Ion N. OPREA. 15.05.2010”. 
 
 
 

9 iulie 2007, Todire[ti - Vaslui - interviu cu Mitropolitul 
Ardealului, ~PS Lauren]iu Streza 
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CREA}IA TURISMULUI 
V-am promis cuvinte despre Canada [i o s\ m\ ]in 

de cuv=nt, pentru c\ tr\iesc, numai `n Quebec, 
aproximativ 75.000 de rom=ni, mereu neuni]i [i dispersa]i 
pe mari suprafe]e, chiar dac\ le parcurg cu ma[ina 
personal\. Unii o duc bine (cam la 60.000 de dolari pe 
an), al]ii, mul]i sunt salahori cu studii universitare. 
Medicii se pl=ng c\-s impozita]i cu 45%, [oferii sunt la 
ora de munc\, scriitorii mor de foame, chiar ajuta]i de 
stat. Poetul George Filip, un tip original [i un mare poet, 
mi-a pl=ns pe um\r `mbr\]i[=nd steagul Rom=niei pe care 
`l ]ine desf\[urat `n balcon. Tr\ie[te cam cu 1.000 de 
dolari pe lun\ `ntr-un c\min social.  
 Am v\zut, `n sf=r[it New York-ul, cu vesti]ii 
zg=r=ie nori [i am urcat `n c=teva secunde 45 de etaje `ntr-
un fel de capsul\ translucid\ la Hotel Marriot. Am p\[it `n 
Madison Square Garden, am urcat `n Statuia Libert\]ii, 
am „controlat” dou\ din zecile de linii de metro. 
Circula]ia `n Bucure[ti e un mizilic fa]\ de cea de aici. Pe 
noi ne-a `nt=mpinat cu ploi toren]iale [i ne-am desp\r]it `n 
cea]\. Pe Broadway  n-am g\sit rom=ni dar aici [i `n Time 
Square e nebunia de pe lume, c=t\ lume [i c=te reclame 
luminoase! Aceast\ nou\ Rom\ - capital\ a lumii e 
dovada spiritului omenesc desc\tu[at de opreli[tile 
europene. 
 Am ajuns `n San Juan, capitala statului Puerto 
Rico. Temperaturi mari, ploi rapide, umezeal\ 
ecuatorial\, aglomera]ie de stiluri de via]\, afaceri, multe 
sute de taxiuri speciale  (17 locuri) care transport\ multe 
mii de turi[ti. Comer]ul cu aur [i cu ceasuri e cel mai 
`nfloritor. Portul, fortul [i castelul San Cristobal e plin de 
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diminea]\ p=n\ seara t=rziu. Oricum, Atlanticul a fost 
bl=nd dar soarele ne-a fript r\u. 
 ~n Insulele Virgine, botezate acum c=teva secole, 
poate pentru c\ nu erau oameni pe aici, am `n]eles ce 
`nseamn\ [tiin]a turismului. Aici: 
 - Nu se produce nimic, absolut nimic de m=ncare 
(nici capre sau p\s\ri nu cresc), totul se import\. 
 - Se vorbe[te englez\ [i se `nchin\ la americani at=t 
cei din St. Thomas, c=t [i cei din St. Maartens,  Tortola, 
ori dimprejur. F\r\ turi[ti n-ar exista. 
 - Drumuri perfect puse la punct (asfaltate) cu pante 
care, la noi trezesc ceva groaz\. {oferii sunt [i ghid. 
 - ~ntre Atlantic [i Caraibe n-au dec=t apa de ploaie, 
pe care o capteaz\ sub case, `n bazinele pe care le fac 
`nainte de construc]ie. Apa de b\ut la jum\tate de litru, 
`ntre 1 [i 5 dolari. Berea nu lipse[te, dar de la 5 dolari `n 
sus. 
 - Dac\ pe vasul Norvegian Jewel m=ncarea e 
gratuit\, pe sol e scump\, variat\, gustoas\, apetisant\. 
 - Comunicarea cu Europa, imposibil\ sau foarte 
scump\ ! 
 - Popula]ia, preponderent de culoare, servicii 
turistice impecabile. 

Pentru c\ oceanul nu mai produce, turismul d\ de 
m=ncare la milioane de oameni! 

St. Maartens, 24 mai 2011 
(Meridianul, an XIII, nr. 21 (890), joi, 26 mai 2011) 
 
 Iorgu Iordan, MEMORII, vol I, ed. Eminescu, 1976: 
,,Tovar\[ului Dumitru Marin, tecucean ca [i mine, cu ur\ri de 
succes `n munca [tiin]ific\. 8 ian. 1977”. 
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Prin … CARAIBE, [i noi ! 
 Dumnezeu a dat omului libertatea de a g=ndi (dac\ 
are cu ce) [i necesitatea de a m=nca, prin consecin]\, 
posibilit\]i de „a alerga” oriunde-l duc pa[ii. Tot din 
cauza asta `n lume unii sunt boga]i [i superhr\ni]i, al]ii cu 
foamea `n gland\… 
 Am descoperit modul de via]\ american cu tot felul 
de tenta]ii alimentare [i (mi s-a p\rut ?) f\r\ grija zilei de 
m=ine (`ntruc=t dac\, n-au slujb\, trec imediat pe ajutoare 
sociale), cu hran\ preponderent dulce, chiar p=inea 
`ndulcit\ (timp de trei s\pt\m=ni n-am g\sit nic\ieri un 
castravete murat sau o mur\tur\, ori un bor[ …) … drept 
urmare, cu popula]ie supraponderal\ [i icnind de greutate. 
Am v\zut, cred, culmea ur=]eniei umane dar [i indiferen]a 
str\zii: omul c\zut de atac de cord, neatins de cineva, [i 
doar dup\ un timp apelat serviciul de urgen]\.  
 Canadienii au 90% stil american: pl\tesc orice cu 
cardul (ca `n toat\ America de Nord), parcurg distan]e 
imense cu autoturismele, `[i caut\ fiecare de treaba lui [i 
are doar un mic grup de prieteni. Americanii strivesc prin 
trufia lor [i o polite]e rece. New York-ul e cel mai izbitor 
ora[ cu mul]imea zg=r=ie – norilor, prin aglomera]ia de pe 
str\zi [i prin infernul automobili[tilor (turist, am intrat `n 
Statuia Libert\]ii!). De aceea, poate, abia a[teapt\ s\ ias\ 
undeva „`n afar\” mi[c=ndu-[i greoi fundurile (albilor, 
negrilor, mulatrilor …) cu un apetit aparte pentru poze, 
pentru peisaje.  
 Portoricanii tr\iesc de pe urma acestora [i n-ar mai 
avea nimic dac\ n-ar fi excursioni[tii. Ora[ul San Juan, 
capitala, are doar c=teva intreprinderi, `ntindere mare [i 
doar fortul pentru pira]i (de odinioar\) bine conservat.  
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 ~n St. Thomas, St. Maartens [i Tortola, insulele 
st\p=nite de americani, englezi, francezi, olandezi, am 
v\zut foarte multe mii de magazine [i milioane de ceasuri, 
oameni `ndatora]i s\ r\spund\, engleze[te, chiar „cu limba 
gimnastic\”, bucuro[i s\ ob]in\ c=]iva dolari dintr-un 
serviciu oarecare pentru turi[ti. ~n aceste insule acoperite 
cu arbu[ti tropicali nu se cultiv\ nimic de m=ncare, se 
import\. Apa, ca [i m=ncarea e foarte scump\, legendele 
despre pira]ii din Caraibe or fi exist=nd dar nu le mai 
spune nimeni.    
 Curiozit\]i:  
 - {i pe acolo sunt rom=ni, `n special femei 
„danseuze”. 
 - Pe vasul de croazier\ Norvegian Jewels exist\ 
personal din 62 de ]\ri ale lumii printre care [i 15 rom=ni, 
[efa b\uturilor, Geanina era bra[oveanc\. 
 - Sunt mult prea multe ma[ini (cam peste tot) [i se 
pare c\ lumea s-a mutat `n ma[ini [i nu circul\ pe strad\. 
Climatizarea locuin]elor e fapt curent chiar dac\ e vreo 
c\su]\ pe v=rf de munte… 
 - Energia electric\ foarte ieftin\; c=rp\raie de 
v=nzare, comercializare, electronicele scumpe. 
 - N-am v\zut nici un vas de pescuit nici `n 
Atlanticul de Nord (peste 5.500 km de la New York) nici 
`n Marea Caraibelor, Marea Sargaselor, Bermude sau alte 
m\ri… 
 Desigur, sunt impresii de neuitat pentru c\ e alt\ 
lume, cu alte aspira]ii (`n special s\-[i umple burta) unde 
politica n-are nici o trecere… 
 Rom=nii afla]i de ani de zile `n Canada, S.U.A., `n 
Porto Rico, etc. au uitat pur [i simplu de Rom=nia. 
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 M-a impresionat poetul George Filip cu speran]a 
lui de a r\m=ne rom=n (s\rac) `n grija statului canadian, 
t=njind dup\ Tuzla lui [i tip\rind pe unde se poate c=te o 
carte (peste 20 `n total).  
 ~n Biblioteca Na]ional\ din Montreal nu sunt dec=t 
c=teva zeci de c\r]i rom=ne[ti, comunitatea alor no[tri e 
un fel de vis f\r\ sus]inere concret\. 
 De Rom=nia (aproape) nu se [tie nimic. 
 A[a c\ f\r\ limba rom=n\ …  ne-am sim]it [i noi …  
ni[te r\t\ci]i `n Caraibe! 
(Meridianul, an XIII, nr. 22 (891), joi, 2 iunie 2011) 

 
 George Coand\, Cronografii melancolice, Editoriale `n 
clepsidra spart\, ed. Bibliotheca, T=rgovi[te, 2012: 
,,Prietenului [i harnicului jurnalist Dumitru V. Marin, de la 
George Coand\, Bucure[ti, 2012”. 
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GIURGIOANA (jud. Bac\u) 
Biserica. Satul. Oamenii. Azi (2011) 
 Un sat f\r\ tineri e ca o bab\ f\r\ din]i; o 
colectivitate f\r\ valori (afirmate) r\m=ne neproductiv\ [i 
necunoscut\; cu oameni care refuz\ cultura, `nv\]\tura, 
credin]a este condamnat\ la dispari]ie pentru c\-i lipse[te 
or=nduirea, `ndemnul la munc\ [i sc=nteia crea]iei. 
 Grecia tr\ie[te prin istorie [i legende (bine v=ndute 
turi[tilor), Roma, prin m\re]ia de odinioar\, Londra, prin 
cea de azi. Zg=r=ie norii din New York sunt rodul 
fanteziei, dezr\d\cina]ilor sor]ii, des]\ra]ilor.  
 Satul Giurgiuoana e ast\zi ca o femeie despletit\ 
(doar c=teva case… vechi) cu col]ii s\r\ciei r\s\rind 
dintre v\ioagele cu salc=mi (leag\nul albinelor [i 
legendelor), dintre p\durile Necori]a sau Daja, faimoase 
prin teii (ce fr=nghii durabile …!) seculari, prin stejarii ori 
fagii care hr\neau turme de porci. Dac\ n-a[ fi p\zit porcii 
la jir sau ghind\, n-a[ [ti… 
 P\streaz\, locul acesta, „aroma” unui trecut 
r\ze[esc, pentru c\, sigur, n-a fost vreodat\ mo[ie 
boiereasc\ de[i, se spune c\ boierul Giurgiuoneanu a 
construit primul bordei, s\ se fereasc\ (`n p\duri, `n gura 
v\ii) de nahlapi [i t\tari. L=ng\ f=nt=nile din Dorine[ti era 
o cas\ … Era ! Satul este atestat `n 1531. 
 Istoria veche consemneaz\ [i un M\rtine[ti, sat 
apar]in\tor de cel actual dar mai emite preten]ii la 
stabilitate [i R\cu[ana, Han]a Vale (la care Nicolae O]el 
vrea s\-i zic\ Han]a Nou\) la Str=mba; Bouro[ … Parohia, 
deci organizarea bisericeasc\ mai are satul Pl\cin]eni. 
 C=nd lumea tr\ie[te [i virtual (aproape totul se 
poate on-line) `n niciuna dintre cele 30 - 40 de gospod\rii 
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nu se g\se[te fax ori calculator ci doar c=teva telefoane 
mobile. 
 C=nd `n lume se ob]in recolte, `n mii, multe la 
hectar, la noi p=rloagele-s st\p=ne. Pe mii de kilometri `n 
Canada n-am v\zut nici o groap\, aici te `nneac\ praful [i 
aluneci `n r=pi. Te mai `mpiedici de c=te o bab\, mai auzi 
clopotele bisericii. 

  
 
  … Dar .. ce frumos c=nt\ tot felul de p\s\ri [i `n 
special privighetoarea … 
 Ce n\valnic sar emo]iile c=nd p\[e[ti pe prispa 
satului; apare instantaneu lumea copil\riei cu oamenii de 
odinioar\, cu ]=ncii, adolescen]ii, sau fl\c\ii care eram 
antrena]i `ntr-o imens\ devenire a naturii `nse[i dar mai 
ales a personalit\]ii noastre. 
 Aveam vise … dar „folclorice”; avem dorin]e greu 
de exprimat, aveam chem\ri [i c\tre frumoasa vecinului 
dar [i c\tre lumea necunoscut\, aia … de la tren, `n sus … 
 Ce n-aveam: uneori nu `n]elegeam buchea c\r]ii; [i 
limit\ de vis. Unii n-am avut for]a `n]elegerii [i 
`ndr\znelii. 
 Am avut o originie natural\, viguroas\, de ]\rani ! 
(R|ZE{I). 
(Meridianul, an XIII, nr. 39 (908), joi, 29 septembrie 2011) 
 
 Valeriu Lupu, Reflec]ii peste timp, ed. PIM, Ia[i, 2007: 
„Domnului prof. D.V. Marin, cu toat\ pre]uirea pentru modul 
cum realizeaz\ [i tr\ie[te actul de cultur\, mai 2007”. 
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GIURGIOANA Satul-Biserica-Oamenii (II) 
 O localitate atestat\ `n 1531, pe vremea domniei lui 
Petru Rare[, sigur, existent\ sub ne`nfr=ntul {tefan cel 
Mare, reamintit\ `ntr-o sumedenie de documente `n cei 
480 de ani de atunci, cu importan]\ strategic\ `n 1774 
c=nd spionii ru[i `ntocmeau ([i editau „Carte de la 
Moldaviae pour servir a l’Histoire millitaire de la guerre 
entre les Russes et les Turcs” (p\duri, ap\ [i vite), juc=nd 
adesea rolul de centru administrativ pentru satele din 
jur: R\cu[ana, Han]a, Str=mba, Bouro[, Pl\cin]eni, S=rbi, 
[.a. A avut [i componenta M\rtine[ti men]ionat\ `n 1518, 
ultima dat\ `nainte de 1900, niciunul dintre b\tr=nii 
satului nu re]ine aceast\ denumire. Ast\zi e `n comuna 
Podu – Turcului, jude]ul Bac\u. 
 Mai mereu `n }inutul (sau Ocolul) Tecuciului, sau 
plasa Podu Turcului, cu statut mereu schimbat prin 
efectul `mp\r]irilor administrativ-teritoriale (centru de 
comun\ sau sat component) locul acesta oferea mereu 
izolare [i siguran]\, inclusiv `n l959 c=nd ru[ii [i-au 
stabilit aici o tab\r\ militar\ `nainte de retragerea  
ocupa]iei lor, iar la C\be[ti (atestat `n l505) exist\ de la 
r\zboi un observator militar cu faruri  cu fascicul pe 16 
km care `ngrozea pe toat\ lumea. 
 Istorie zbuciumat\ pentru acest sat de r\ze[i 
(incluz=nd [i R\cu[ana cu care au f\cut corp comun `n 
toat\ istoria lor) care s-au ocupat cu cre[terea vitelor, a 
viermilor de m\tase, produc]ie de ]es\turi [i covoare, 
confec]ionarea obiectelor de mic\ folosin]\, p\durile cu 
tei fiind predominante `n zon\, iar agricultura se realiza 
cu mijloace rudimentare, plugul din lemn fiind folosit 
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p=n\ dup\ al doilea R\zboi mondial. (Pu]ine men]iuni 
pentru eroii locali). 
 Biserica nu putea s\ nu existe [i pe vremea lui 
{tefan, dar noi avem men]iuni doar despre una din 
zid, `nainte de 1809 mult prea mic\ pentru o parohie 
bogat\ (hramul Intrarea `n biserica Maicii Domnului). 
Deci, de peste 202 ani. Marele boier Costache Ghioca 
a `ntreprins cele necesare `ncep=nd din 1859 (diverse 
cereri [i liste) [i a construit actuala biseric\ cu hramul 
Sfin]ii Voievozi Mihail [i Gavril, sfin]it\ pe 8 noiembrie 
1861. ~n unele documente se men]ioneaz\ [i al]i ani, dar 
pe frontispiciu e clar: 1861, deci noi s\rb\torim acum 150 
de ani de la existen]a acesteia! Primul preot se numea 
Vasile Ivan, (al c\rui neam s-a men]inut p=n\ acum c=]iva 
ani, din 1877 – Ion Foc[\neanu, satul avea atunci – 1877 
– 90 familii, 315 suflete, iar comuna 515 familii). De-a 
lungul existen]ei sale au slujit mai mul]i preo]i 
(Foc[\neanu – tat\l [i fiul – aproape o jum\tate de secol) 
s-au efectuat mai multe repara]ii, cea de dup\ cutremurul 
din 1941 termin=ndu-se aproximativ `n 1955. Dup\ 
cutremurul din 1977 s-au impus doar mici repara]ii cu 
contribu]ia poporanilor. 
 Avem pu]ine men]iuni despre fapte eroice (Vasile 
Marin a fost r\nit la }iganca, 21 iunie 1941), ori gesturi 
ie[ite din comun ale locuitorilor, dar ele nu pot lipsi `n 
context general, a[a cum nu pot fi uitate tradi]iile [i 
obiceiurile locale cu str\lucirea excep]ional\ a 
PLUGULUI MARE  de Anul Nou [i Jocurilor cu m\[ti. 
 Am mai apucat strigarea peste sat… 
 {coala locului ar fi din 1906, prima `nv\]\toare, 
Lucica Popescu, dar `nv\]\torul din comuna complet\ 
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Chestionarul lui Hasdeu! (`n 1878 r\spunz=nd la 
majoritatea `ntreb\rilor). 
 Dintr-o panoplie a valorilor satului nu pot lipsi cei 
din familiile, `n general plecate prin lume, Balan, 
Barbaras\, Basoc, Bufnil\, Chiril\, Chitic, Dorin, Ivan, 
Marin, Petroni, Popa, Radu [.a. (despre care vom mai 
vorbi) `n timp ce pe aceste locuri, uitate azi de 
Dumnezeu, mai s\l\[luiesc exact 40 de familii cu 150 de 
suflete plus cei din R\cu[ana. Oamenii ace[tia lini[ti]i [i 
muncitori `[i duc p=n\ la cap\t crucea [i sper\ ca m\car 
biserica s\ r\m=n\ peste timp! Dar, dac\ p\m=ntul 
redevine aur? 

  
 Vom publica orice contribu]ii ne ve]i trimite! 

  
 Fiii satului s\ fie prezen]i duminic\, 6 noiembrie, 
ora 10:00. 
(Meridianul, an XIII, nr. 40 (909), joi, 06 octombrie 2011) 
 
 

 
 
 

Autorul, cu cel mai b\tr=n om din 
sat, Vasile Chiril\, oct. 2011 
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TRANSILVANIA... noastr\ ? 
 G=ndul c\ alerg dup\ ceva s\n\tate, nu m-a p\r\sit 
tot drumul de la Vaslui la Oradea, de[i un dobitoc de [ofer 
cu o rab\ m-a scos `n afara carosabilului cu marea [ans\ 
s\ r\m=n `ntreg: Experien]a, prevederea [i norocul mi-au 
salvat via]a; adic\ fugind dup\ s\n\tate puteam r\m=ne [i 
f\r\ ce mai aveam din via]\! 
 Cer[etorii surdo-mu]i din Vaslui `mi f\cuser\ 
semne amicale, chiar `n centru, [i mi-au r\s\rit `n fa]\ [i `n 
Bra[ov sau Oradea cu alte chipuri, adesea resping\toare la 
vedere dar ca un fel de emblem\ pentru starea noastr\ de 
azi c=nd, parc\, s-a accentuat fenomenul s\r\ciei. 
 Este [i cauza acestui „reportaj” pentru Dvs., stima]i 
cititori, dup\ ce am transmis din alte numeroase ]\ri ale 
lumii. Singur, cu g=ndurile mele am observat at=t `n 
jude]ul Vaslui c=t [i la Bac\u p=rloagele [i lanurile cu 
coceni de porumb ie[ind de sub z\pada destul de a[ezat\. 
Lume rufoas\ la Plopana, g\le]i cu mere expuse la 
v=nzare la Fundu Tutovei, kürto[i la Oituz ... „Mun]ii 
no[tri aur poart\./ Noi cer[im din poart\-n poart\”, 
inclusiv pe la Ciucea lui Octavian Goga, un or\[el cu 
disciplin\ ardeleneasc\. 
 Am v\zut deci, cer[etori [i `n centrul Bac\ului, [i `n 
Bra[ov, [i la Sighi[oara, [i la Cluj, [i la Biserica cu lun\ 
din Oradea. Aici sunt diferite afi[e care sun\ a[a: „nu 
`ncuraja]i cer[itul c\ nu `i ajuta]i deloc ... cu o sum\ de 
bani”. Pr\p\di]i f\r\ nume [i cred, f\r\ identitate `ntind 
m=na [i pe malurile Cri[ului Repede, aleg=ndu-se adesea 
cu o `njur\tur\ aspr\ ungureasc\! 
 M-am `ntrebat dac\ Transilvania e rom=neasc\, 
adic\ a noastr\ de[i, preponderent se vorbe[te rom=ne[te, 
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pentru c\ [i de pe aici au plecat mul]i „peste”, sunt tot 
felul de firme str\ine (multe, nu ca la Vaslui) cu b\nci, cu 
popula]ie stilat\ [i aristocrat\. Partea asta cu lume bun\ e 
de la Bra[ov [i mai ales de la Cluj `nspre Ungaria, ma[ini 
str\ine mai multe, disciplin\ `n trafic mai mare, obezi mai 
mul]i, steag rom=nesc se vede doar pe turnul Prim\riei 
din Oradea, aeroporturi la Bra[ov, Turda, Cluj (ce minune 
arhitectural\ se des\v=r[e[te aici!), Oradea. 
 Cea mai bun\ impresie, despre infrastructura }\rii 
Ardealului, adic\ [oselele f\r\ gropi [i denivel\ri, cu 
bucata de autostrad\ care e... cum trebuie... Mi-am 
`nchipuit c\ diferen]a dintre Republica Moldova [i 
Moldova str\bun\ e cam la fel ca `ntre aceasta [i 
Transilvania. Oamenii de pe aici mi s-au p\rut mai 
degaja]i, mai siguri pe ei, deci au intrat `ntr-o normalitate 
a vie]ii [i nu-[i fac probleme pentru ziua de m=ine, chiar 
dac\ pleac\ `n Ungaria sau Europa.  
 ~n B\ile Felix e bilingvism, nu prea e lume acum `n 
extrasezon, tratamentele [i cazarea acceptabile, dar mul]i, 
mul]i bolnavi de v=rsta a treia [i foarte pu]in tineret. Nu 
exist\ via]\ de noapte de[i, la cele c=teva bazine e 
evaziune fiscal\ foarte „curat\” c\ ... se lucreaz\ cu apa 
cald\(!) 
 M\ `ntreb de pe aici, dac\ Transilvania mai e a 
noastr\ [i p=n\ la urm\ dac\ noi mai suntem o na]iune (pe 
care nu se mai bate moned\ politic\) sau bucata asta de 
]ar\ e deja `n Europa cu legile, stricte]ile, relele, bunele ei. 
C\ noi suntem cam la urm\ Caravana care [terge hotarele 
[i altereaz\ limba rom=n\. Vorba lui Moromete: „unde 
mergem noi, b\!” 
(Meridianul, an XIII, nr. 6 (875), joi, 10 februarie 2011) 
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Montreal, la el acas\, `n Canada 
6 ore `ntr-un apus de soare ... 
 M\ aflu a doua oar\ `n ora[ul care-o p\streaz\ pe 
Nadia Com\neci ca simbol al performan]ei. Ora[ul 
bicicletelor [i al circula]iei aproape perfect\, indiferent de 
mijloc; a[ezare `n care tr\iesc circa 50.000 de rom=ni, 
deci c=t popula]ia Vasluiului, dar pe o suprafa]\ imens\ 
de aproximativ 1.000 km p\tra]i... 
 Am decolat de pe Charles de Gaule `n jurul orei 
18:40, `ntr-un apus de soare. Frumos. Aeronava a urcat 
repede la 11.900 m, cu o vitez\ de croazier\ de 900 km, 
cu peste 300 de c\l\tori la bord. Am fotografiat Parisul [i 
am urm\rit APUSUL soarelui timp de 6 ore p=n\ am 
ajuns pe aeroportul din Montreal. O asemenea 
`mprejurare n-am mai tr\it-o! Senza]ie unic\ s\ stai at=tea 
ore urm\rind cum apune, dup\ noi, soarele. P=n\ la urm\, 
explica]ie simpl\, am zburat c\tre soare cu viteza care 
acoperea un fus orar [i la `n\l]imea care ne situa `n afara 
lumii. Nu `nseamn\ c\ n-am privit, n-am g=ndit, n-am 
admirat protuberan]ele noroase [i nu ne-a fost fric\ 
deasupra Oceanului Atlantic c=nd masivul Boeing se 
cutremura parc\ ar fi c\lcat pe pietroaie! 
 Risipitoare de energie, deci foarte luminat\, 
metropola canadian\ ne-a primit `n lini[tea tulburat\ de o 
circula]ie auto, neobi[nuit\ pentru noi. Fiecare `[i are 
ma[ina lui [i mi[un\ pe unde-l duc interesele, pe distan]e 
inacceptabile pentru rom=ni: multe zeci de km pe zi cu 
ore `ntregi petrecute `n traseu. 
 Am rev\zut Grande Biblioteque, adic\ Biblioteca 
Na]ional\ din Montreal, cu milioane de c\r]i de toate 
genurile [i profilurile, dar, doar cu c=teva zeci de 
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exemplare rom=ne[ti (am donat [i eu 7 exemplare). E o 
organizare `n aceast\ institu]ie `nc=t `n cel mult 5 minute 
de la intrare, ai cartea `n m=n\. M-am `nt=lnit cu doi 
scriitori rom=ni [i am conversat cu str\ini. 
 Vizita la Radio [i Televiziunea Canada cu sediul `n 
Montreal e la fel de instructiv\ ca [i la Universitate. S\lile 
deschise, luminate, se poate vedea ce face fiecare datorit\ 
pere]ilor din sticl\. Totul pare ordonat [i pus la punct p=n\ 
la secund\.  
 Am reluat, `n discu]iile cu un redactor, problema 
c\r]ilor pentru rom=nii care au doar o singur\  libr\rie 
,,carte rom=neasc\” [i c=teva mici biblioteci pe l=ng\ 
bisericile ortodoxe de aici. Carte, `ns\, foarte pu]in\, 
cump\r\tori pe sponci, ac]iuni culturale propriu-zise 
foarte rare.  
 De aceea am apreciat ini]iativa preotului Ion 
Ceau[u [i a preotesei sale Mihaela care mobilizeaz\ pe 
vorbitorii de limba rom=n\ ([i c=]iva negri) [i ]in slujbele 
`ntr-o biseric\ veche catolic\, `nchiriat\. Chiar m-a 
impresionat misionariatul p\rintelui [i-i adresez [i astfel 
felicit\rile [i mai ales admira]ia mea pentru c=t reu[e[te 
pentru drept-credincio[ii rom=ni. 
 La slujba de ziua Crucii a participat [i P.S. 
episcopul vicar Ioan Cassian al Episcopiei din America 
de Nord, deci S.U.A. [i Canada, care a binevoit s\ ne dea 
un lung interviu. 
 ,,Viitorul religios sun\ bine”, a concluzionat Prea 
Sfin]ia sa, `ncrez\tor c\ [i al]i preo]i rom=ni vor reu[i s\-[i 
creeze parohii, ca p\rintele Ioan Ceau[u. 
 Nu vreau s\ omit podul trenurilor furate din 
western-urile cunoscute de noi. Am fost impresiona]i de 
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atacurile bandite[ti [i d\r=marea unor asemenea poduri [i 
aruncarea trenurilor `n ap\. Chiar sunt foarte 
impresionante. Foarte impresionante. O s\ revin ...! 
(Meridianul, an XIV, nr. 38 (959), joi, 20 septembrie 2012) 

 
  
 Vicu Merlan, Contribu]ii monografice asupra 
Depresiunii Hu[ilor, ed. Lumen: „Cu cele mai sincere g=nduri 
de prietenie d-lui Dumitru Marin de la TV Vaslui [i 
Meridianul. Cu prietenie, dr. Vicu Merlan, 22.01.2010”. 
 
 
 
 

Cu ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu, la Vaslui (2007) 
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MONTREAL, la el acas\, `n CANADA (II) 
Sunt convins c\ r=ndurile de fa]\ folosesc multor 

cititori sau ascult\tori. M\car [i pentru c\ unora li se pare 
c\ pe acolo-s numai patrupede cu colaci `n coad\. 
 Mai `nt=i, ce-am f\cut `n Canada [i Statele Unite 
vizitate `n perioada 7 – 28 septembrie 2012. 
 Vizita la Biblioteca Na]ional\ din Montreal [i 
`nt=lnirea cu doi scriitori de origine rom=n\ a fost 
instructiv\ (pentru oricine), dat fiind operativitatea cu 
care cititorul/ vizitatorul e servit, mai ales datorit\ 
sistemului informatic bine, bine pus la punct.  
 Regretul meu cel mare e c\-s foarte pu]ine c\r]i `n 
limba rom=n\ (c=teva sute) cu foarte pu]ini autori de 
valoare [i ne-variate ca tem\ sau specialitate. Discu]ia 
reluat\, cu un redactor de la Televiziunea (Radio) Canada 
a avut concluzia c\: a) sunt foarte pu]ine c\r]i `n limba 
rom=n\, nu exist\ nici o bibliotec\ pentru cei 55.000 de 
rom=ni din Montreal (aproximativ 200.000 `n toat\ 
Canada), doar o singur\ libr\rie – celelalte neav=nd [i 
carte rom=neasc\. 
 Se vorbesc 112 limbi `n Canada dar comunitatea 
rom=neasc\ este divizat\ [i neorganizat\. Mul]i nici nu 
vor s\ aud\ de limba rom=n\ din convingerea c\ sunt 
dezavantaja]i copiii lor. 
 Am re`nt=lnit pe C\t\lin Popescu, un inginer 
deosebit de de[tept (felicit\ri [i ur\rile de bine pentru 
feti]a lor), pe Corina [i George care cred c\ totu[i, limba 
rom=n\ are viitor [i `n aceste condi]ii. 
 Complexul olimpic a fost din nou uimitor (ca [i 
Biodom) de la `n\l]imea celor 145 metri ai turnului 
`nclinat (`n Guiness Book), am admirat ([i fotografiat) 
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p=n\ [i Oratoriul de pe muntele ,,Mont-Royal”. Numele 
Nadiei str\juie[te panoplia medalia]ilor olimpici din 1976, 
figura gimnastei fiind prezent\ `n memoria public\ de azi. 
Farfuria zbur\toare (cu anexele) e chiar impresionant\. 
 Nici Complexul Olimpic din Lake Placid (S.U.A.) 
nu este de uitat, balerina Sonia Henie fiind [i acum 
modelul ging\[iei [i performan]ei. Am rev\zut bobul (v\ 
aminti]i de Pan]=ru?), patine, fotografii [i... sala, dar [i 
p=rtiile [i instala]iile pentru s\rituri la trambuline. Lacul e 
o bijuterie `n plus! 
 Am rev\zut parcuri, ora[ul subteran din centrul 
Montreal-ului ca [i blocurile de 60-80 de etaje. Am 
`n]eles de ce via]a e scump\ `n Canada. 
 Dintre observa]iile directe: 
 - Cartea [i lectura nu prea fac obiectul aten]iei 
popula]iei. 
 - {coala urm\re[te s\ creasc\ o clas\ muncitoare, 
f\r\ stimuli sociali pentru tineretul [colar. N\dejdea 
performan]ei este doar `n [colile private. 
 - Sportul se bazeaz\ pe ini]iativele private, nu 
exist\ campionat de fotbal (ci, doar cuplat cu Statele 
Unite) de[i sunt sute de terenuri cu iarb\, cu gazon 
artificial `n ora[. Ziaristul Ardeleanu de la ,,Pagini 
Rom=ne[ti” era [i crainicul unei s\li de fotbal, cu 3 
terenuri ([i o cup\ `n desf\[urare). Ne-a povestit multe 
lucruri noi. 
 - Problema locurilor de munc\... e serioas\ ! 
Nesiguran]a pentru slujba de m=ine e clar\, dar statul `i 
ajut\ pe oameni [i pe pr\p\di]i cu sume care le asigur\ 
minimul de trai. 
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 - Am v\zut zeci de cer[etori [i oameni care au 
renun]at la lupta cu via]a. 
 - Am v\zut (`n mai multe r=nduri [i locuri) 
droga]i... cu manifest\rile specifice. 
 - Rela]iile interumane sunt tare limitate, ]ara `ns\[i 
se autodenumea cea ,,a celor dou\ singur\t\]i”. 
 - E o circula]ie infernal\ pe o infrastructur\ bine 
pus\ la punct. Timpul se m\soar\ `n ,,X minute de mers, 
cu ma[ina”. 
 - E absolut impresionant sistemul [oselelor 
(autorute `n lung [i `n lat) cu milioane de autoturisme `n 
trafic al\turi de camioane de 30-60 de tone `n deplasare. 
Benzina floteaz\ `n jurul a 1,5 dolari litrul, `n State e la 
jum\tate. 
 - Copiilor li se acord\ aten]ie special\. P=n\ la 12 
ani nu pot pleca ne`nso]i]i nici pe strad\, nici de la [coal\. 
 - Str\zile sunt curate, semaforizarea bun\. ~n 
or\[elul chinezesc era mai mult\ anima]ie. 
 - Serviciul de biciclete pentru popula]ie (al 
prim\riei) e teribil. Sunt foarte, foarte multe biciclete `n 
tot Montreal-ul. 
 - Despre moralitate e tare greu de discutat. E altfel 
dec=t `n Europa! 
 Pentru cine vrea s\ g=ndeasc\, are ce `nv\]a de pe 
acolo, chiar dac\ e greu de ajuns, dar personal nu `ndemn 
s\ plece. Pentru c\ tot acas\ e mai bine! 
(Meridianul, an XIV, nr. 40 (961), joi, 04 octombrie 2012) 
 
 George Filip, }ara din lacrim\, ed. ,,Antim Ivireanul”, 
R=mnicu V=lcea, 2006: ,,Ticulee, s\ n-ave]i partea de aceast\ 
lacrim\!, 17 mai 2011, Montreal.” 
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G. DIVERSE 
 

DATE IMPORTANTE 
 1 decembrie 1841: se deschide, la Vaslui, prima 
{coal\ Public\. Vibra]ia vasluienilor `n fa]a istoriei, 
educa]iei [i `nv\]\m=ntului local ca e[antion pentru cel 
na]ional, aten]ia contemporanilor no[tri [i mai ales a unei 
categorii de „autorit\]i”, ar fi poate mai vizibil\ dac\ s-ar 
l\sa cu bani sau decora]ii. Momentul este astfel neglijat `n 
pres\, politic\, [i nea[teptat `n `nv\]\m=nt. M-a[ bucura s\ 
fie doar o exagerare a mea dar din p\cate realitatea e c\ 
evenimentul nu intereseaz\ nici m\car pe scriptologii 
locali sau pe „cercet\torii” dup\ ureche. Reamintesc: 
prima lec]ia sus]inut\ de primul „profesor” Iordachi 
Galerie cu cei 31 de copii `ntre 7 [i 16 ani, `n prezen]a 
ispravnicului [i a autorit\]ilor locale, a deschis epoca unui 
`nv\]\m=nt zdruncinat `ntr-o „politie” unde [tiin]a de carte 
nu era vreo preocupare, a[a c\ „[coala fetelor” se deschide 
abia `n 1857, iar [coala 2, b\ie]i dup\ al]i 40 de ani (`n 
1887) cu patru posturi didactice. ~ntre timp se `nfiin]eaz\ 
[coli la Cre]e[ti (1859, cu 63 de elevi), Negre[ti (1863, 3 
clase, 25 de elevi) mai apoi `n V\leni [i Iv\ne[ti de Hu[i, 
Bogdana, Rafaila, St\nile[ti. Cert e c\ `n 1864 erau 74 de 
[coli cu 1872 de elevi.  
 Alt\ etap\ e gimnaziul, `n 1890, iar\[i t=rziu Liceul 
`n 1923 (de[i pe timpul R\zboiului, aproape doi ani 
Gimnaziul a func]ionat ca liceu). Perioad\ special\ este 
din 1948 – 1989 [i oarecum cea de ast\zi, c=nd [coala 
public\ din municipiul Vaslui `nglobeaz\ (f\r\ gr\dini]e) 
11.751 de elevi `n 468 de clase. 
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Am publicat lista unor personalit\]i ale 
`nv\]\m=ntului local `n speran]a c\ oarecineva ar putea s\ 
mai vin\ cu complet\ri. 
 5 decembrie 1990: ia fiin]\ primul post de 
televiziune local, primul din Moldova cu Licen]a 001/ 
1993 pe ]ar\. V\d c\ Antena 1, Pro TV [i probabil [i al]ii 
se consider\ primii din Rom=nia; poate la audien]\, la 
importan]\ dar nu la vechime. Pentru documentare le 
indic tuturor c\r]ile TVV – 15 (2006), TV.V. – Vaslui – 
Rom=nia – Europa (2011). Tuturor le aduc aminte c\ pe 
24 decembrie 1990 au v\zut prima emisiune local\ de la 
Vaslui pe toate cele 14 sta]ii ale DRTV Ia[i. Cine, c=t, 
unde, cum se poate afla [i `n memoria vasluienilor `n 
articolele publicate [i `n volumele ap\rute. 
 6 decembrie 1871: se na[te o titanic\ personalitate, 
mondial\ chiar, istoricul Nicolae Iorga. Am avut norocul, 
cu sprijinul academicianului {erban Cioculescu [i a 
folclori[tilor Adrian Fochi [i Mihai Pop s\ p\trund la 
fondul S (secret) al Bibliotecii Academiei Rom=ne, unde 
am pip\it [i Scrisoarea lui Neac[u [i multe dintre cele 
2000 de c\r]i ale lui Nicolae Iorga (20.000 de titluri …!?). 
Marele istoric a avut un cuv=nt de spus [i `n cultura 
jude]ului pe care l-a vizitat `n mai multe r=nduri, 
`ncuraj=ndu-i pe Tudor Pamfile, G. Tutoveanu, Ion 
Antonovici etc. 
 ~n zilele noastre, c=nd SE F|URE{TE O ALT| 
CULTUR|, se modific\ `ns\[i limba rom=n\, se uit\ 
tradi]ii, obiceiuri … [i merite, n-ar trebui s\ cunoa[tem 
a[a de pu]in pe patronul liceului din Negre[ti: `i felicit\m 
pe profesori [i pe directoarea Doini]a Mihai pentru c=t 
reu[esc s\ fac\ `mpreun\ cu cei peste 2000 de elevi ai lor. 
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 1 septembrie 1971: iau fiin]\ 3 [coli generale, mixte 
`n Vaslui. Tot `nv\]\m=nt local se cheam\, dar orice 
asemenea institu]ie e ad\ugire la realiz\rile `n domeniu [i 
diversificare educativ\. 
 E drept c\ desprinderea `nv\]\m=ntului primar [i 
gimnazial de cel liceal nu e cine [tie ce reform\ (m\ rog, 
`n chestiunea reformelor… e un fel de perpetuum mobile) 
dar educa]ia corespunz\toare pentru copii, diversificarea 
modalit\]ilor de predare, accesul u[or la carte, merit\ toat\ 
stima.  
 Felicit\ri celor de la {coala nr. 5 „{tefan cel Mare” 
c\ [i-au marcat autoritatea inclusiv cu o monografie la cei 
40 de ani de la `nfiin]are; bravo, prof. Dumitru Busuioc ! 
• Acta Moldaviae Meridionalis se men]ine ca 
Sesiune na]ional\, se lanseaz\ ca volum, se afirm\ `n 
context na]ional. Directorul, doctor `n istorie Lauren]iu 
Chiriac a `mbun\]\]it bini[or activitatea institu]iei, drept 
pentru care merit\ toat\ lauda. 
 ~ntreb, totu[i, la anivers\rile din anul acesta nu se 
putea ad\uga 170 de ani de `nv\]\m=nt public? 
(Meridianul, an XIII, nr. 49 (918), joi, 08 decembrie 2011) 
 
  
 Dionisie Vitcu, 
BULICHERII  {I  
SF+R+IACE din capu' unui 
actor autohton, ed. Panfilius, 
Ia[i, 2010: „Coane Mitic\, 
toat\ admira]ia [i pre]uirea 
mea, Dionisie Vitcu, 14 
ianuarie 2011, Vaslui”. 
 

Simpozion ,,170 de ani de 
~nv\]\m=nt Public” - 6 dec. 2011 

Vaslui
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AI NO{TRI CA BRAZII LOCULUI 
 Pentru unii nu e o noutate c\ lucrez la al 4-lea 
volum al tetralogiei cultural-informa]ionale [i c\ `n 
prezent se alc\tuie[te volumul omagial MARIN 70, cu 
peste 50 de semn\turi ale unor personalit\]i cu mare 
suprafa]\ intelectual\ [i social\, `n frunte cu 3 pre[edin]i 
de stat. Cine vrea, urm\re[te pagina consacrat\ acestui 
moment. 
 Trec senin peste g=ndacii de b\legar de la o fi]uic\ 
vasluian\ care se ]in ca boala de om s\n\tos s\ m\ 
`nnegreasc\ josnic [i incalificabil ca ni[te jigodii care put. 
Mi-e ru[ine c\ am avut asemenea elevi. Ziaristul Romeo 
Cre]u nu m\ cru]\ dar recunoa[te c\ (`nc\) reprezint 
Curentul Cultural - Informa]ional a[a cum pledeaz\ [i 
semnatarii volumului anun]at. S\ fiu `n asemenea 
companie nu se putea f\r\ reprezentativitate, adic\ 
valoare [i oper\. Fost\ elev\, Mihaela B\bu[anu - 
Amalanci `mi trimite cu dedica]ie „Adev\rata Fericire”, 
poezie de calitate care-mi tulbur\ sufletul. 
 La o scurt\ privire I.P.S Corneliu, episcop de Hu[i, 
Val Andreescu, Timona Balmu[, Corneliu Bichine], 
Simion Bogd\nescu, Mona Bujor, Lauren]iu Chiriac, 
Theodor Codreanu, Mircea Colo[enco, Adina Huiban, 
Nicolae Ionescu, familia Valentina [i Valeriu Lupu, 
Vasile Mihalache, Ioan M=cnea, Vicu Merlan, Ion N. 
Oprea, Ioan Pav\l, Theodor Pracsiu, Vasile Puf, Ticu 
Ro[ca, George Stoian, Lauren]iu {oitu, Avram D. 
Tudosie, Nicolae Viziteu [i destui al]ii din jude], la care 
se adaug\ nume mari de prin alte p\r]i, to]i ace[tia sunt ai 
no[tri ca brazii locului. Inten]ionat n-am pus func]ii [i 
opere pentru c\ numele lor spun ceva prin ele `nsele iar 
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operele lor sus]in cultura acestui jude], autoritatea sa 
[tiin]ific\, eforturile spre lumin\ ale `ntregii popula]ii. Nu 
ni[te g=ng\nii [antajiste care nu vor avea vreodat\ 
`nsemn\tate pentru c\ sunt gre[ite [i murdare c\ile alese. 
C=nd o lume aleas\, stilat\, civilizat\, creativ\ afirma pe 
baz\ de date ca „habeat opera” omul acesta, ce mai 
conteaz\ l\tr\torii!  
 Titlul de fa]\ mi-a fost inspirat, `ns\, de bog\]ia, 
complexitatea, diversitatea, importan]a operelor acestor 
mari creatori [i OAMENI (cu bunele [i relele lor) `ntr-un 
mediu (vasluian) [i un moment unic [i, sigur, irepetabil de 
individualizare a materiei cenu[ii de produc]ia local\. 
 Oamenii \[tia (m\ al\tur lor) au plantat ceva idei, 
sau au ridicat materialmente, o aur\ de norod `ndr\zne] [i 
productiv, chiar dac\ jude]ul Vaslui poate fi considerat 
printre cele mai s\race din ]ar\. Personalit\]ile acestea ne 
fac pe to]i s\ st\m cu fruntea sus `n fa]a unei ]\ri, a 
Europei, [i a lumii (unde avem reprezentan]i de mare 
valoare). {i chiar dac\ au fost marginaliza]i, ataca]i, 
„desfiin]a]i” [i-au continuat menirea [i `ntocmai ca brazii 
(pu]ini c=]i sunt `n jude]ul nostru) au r\mas [i sunt vii (nu 
numai `n via]\) [i `ndr\zne]i `n g=ndire. 
 Scriam `ntr-un editorial (c=]i sunt `n toat\ presa 
rom=neasc\ prezen]i astfel - peste 20 de ani…!) c\ 
„prostul spune ce m\n=nc\ [i bea, de[teptul ce simte [i ce 
g=nde[te” [i ca atare am comunicat [i eu, [i ei, ce s-a 
crezut c\ folose[te comunit\]ii din care provenim. 
 Am r\mas (to]i) s\raci dar nu pro[ti; nu ne poate 
considera nimeni retarda]i (ca pe negricio[ii de la acea 
foi]\ local\), avem cine s\ ne reprezinte [i era mult mai 
r\u f\r\ ai no[tri ca brazii locului. La umbra c\rora mai 
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cresc [i spini [i jivine, dar ce mai r\m=ne `n timp e via]a 
`nsuflat\ [i altora, `ndemnul la crea]ie: OPERA MAGNA 
a fiec\ruia. 
 }in=nd cont de anotimpuri (c=nd mai bine, c=nd 
mai r\u), de ho]i, de r\ut\]i, pe vremuri de furtun\ fiecare 
dintre cei 460.000 de locuitori ai jude]ului Vaslui, are de 
unde alege pe cineva de ajutor sau de sprijin dintre ace[ti 
ai no[tri ca brazii locului! 
 ~mi `ndrept de pe acum mul]umirile c\lduroase 
c\tre semnatarii din MARIN 70. 
(Meridianul, an XIII, nr. 11 (880), joi, 17 martie 2011) 

 
 Constantin Jomir, Zbor  ucis, - scrieri -, ed. Princeps 
Edit, Ia[i, 2004: „Unui specialist `n tainele ziaristicii [i unui 
autor de c\r]i e greu s\-i faci daruri. Cu modestie, `ndr\znesc 
s\-i ofer distinsului coleg o carte despre Revolu]ie [i ziaristic\. 
Cu prietenie, C. Jomir, decembrie 2004”. 

Hu[i, joi, 25 iunie 2009, cu P.S. Episcop Corneliu 
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15 ; 24 ; 30 
 Nu v\ a[tepta]i la m\suri pentru corpuri perfecte ci, 
la datele importante ale lunii ianuarie. Poate, peste 30 de 
ani va fi [i 26, adic\ ziua lui Ceau[escu, cel `mpu[cat de 
Cr\ciun, 1989. 
 15 ianuarie 1850 vine Mihai Eminescu, `n via]a 
p\m=nteasc\. {i dup\ 161 de ani tot a mai f\cut o minune: 
a determinat oficiala adoptare a Zilei Culturii rom=ne[ti. 
Dac\ ne g=ndim la ce poate face cineva pentru un popor, 
cred, c\, p\strarea limbii `ntr-o form\ (mereu) nou\ [i-
n]eleapt\ `ntr-o oper\ ce poate str\bate secole (cu 
fr\m=nt\ri mari), ca depozitar al genialit\]ii na]ionale i-ar 
conferi poetului nepereche rangul necesar de 
reprezentare! Anul acesta B=rladul a dob=ndit „Centrul 
Mihai Eminescu”, adic\ un alt loc de pioas\ recuno[tin]\. 
A[a c\ [i „adormind de armonia/ Codrului b\tut de 
g=nduri ...” `l putem urma pe luceaf\r `n aventura 
comunic\rii. 
 Mai avem, `ns\, mult prea multe de f\cut pentru 
p\strarea limbii supus\ unui atentat continuu [i 
distrug\tor, mult mai grav dec=t p=n\ la el (prin 
mijloacele mass-media). 
 24 ianuarie 1859 Ziua oficial\ a „micii” Uniri cu 
nominalizarea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca 
domnitor. ~nc\ din 1840, Mihail Kog\lniceanu (sfetnic al 
lui Cuza) scria c\ politica provoac\ ne-unire, iar `n 2011, 
s-a v\zut [i la Ia[i [i la Foc[ani c=t de contestat este 
pre[edintele ]\rii, Traian B\sescu, m=ine - poim=ine 
acuzat de tr\dare na]ional\. Am scris `n cartea TVV - 15, 
c\ personalit\]ile fac istoria, [i r\m=ne s\ vedem dac\ 
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fostul deputat de Vaslui e acela care poate, ar [ti, sau 
numai vrea. 
 Importan]a actului Unirii este dincolo de 
`n]elegerea noastr\ (ast\zi), mai ales c=nd se recompune 
Europa f\r\ frontiere interne. Ca s\ fim ast\zi cu un 
cuv=nt (slab) de spus, acolo sus TREBUIA [i 24 ianuarie 
1859 [i 1 decembrie 1918. 
 Mai marii Statelor Unite Europene trebuie s\ ne 
aduc\ [i mai mult la ascultare [i nefiin]\ (ca [i pe indienii 
amerindieni) [i nu pot dec=t jubila la ne`n]elegeri [i 
huiduieli, ca mai ieri! 
 Pe de alt\ parte nici a[a de s\raci [i pr\p\di]i, ca 
anul acesta, ca anul trecut [i ca de c=nd ne [tim, niciodat\ 
n-am fost. ~n 2011 Ziua Unirii a fost a ne-unirii !!! E 
vinovat doar B\sescu? 
 30 ianuarie 1852, la Haimanale ]ip\ alt bo] cu ochi 
[i cu geniu: I. L. Caragiale.  
 Dac\ POETUL avea studii serioase (`n Austria [i 
Germania), avea zestrea poeziei `n s=nge, din izvorul 
curat ca lamura al crea]iei noastre populare, greco - 
rom=nul de l=ng\ Ploie[ti a g\sit cuv=ntul care exprim\ [i 
adev\rul zilelor noastre [i mai ales „a l\sat” o lume a[a de 
vie, `nc=t noi nu mai putem ie[i din ea. Dac\ Eminescu 
exprima sufletul cu aspira]iile sale, Caragiale e TRUPUL 
cu poftele, b\t\lia pentru via]\ a fiec\ruia [i a tuturora la 
un loc. Avem straiul de purpur\ [i aur al poetului dar [i 
]\r=na cea grea, inclusiv, noroiul greu al str\zii `n proza [i 
dramaturgia recunoscutului [i mereu actualului Cronicar 
... social! 
 Cine [tie dac\-l vom s\rb\tori vreodat\ cum se 
cuvine pe I. L. Caragiale, cel cu pu]ine clase dar cu oper\ 
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reprezentativ\, caracterizant\ pentru 3 secole, mereu 
redescoperit `n ce ne propunem [i facem. 
 G=ndurile ne-ar putea duce [i la alte personalit\]i 
(ce pl\cut\ e desf\tarea sufletului!) dar zboar\ repede la 
pre]urile din magazine, la munca prost pl\tit\ [i la 
ajutoarele ... sociale (adic\, mai pentru toat\ popula]ia, 
deci, [i prin APIA) [i la fisc! C\ de fisc [i de moarte nu ne 
scap\ nimeni! 
 Oameni fiind, ne preocup\m mai ales de acestea 
din urm\. Dar, dac\ tot am ajuns fiecare o cifr\ `ntr-un 
calculator, de ce s\ nu medit\m, totu[i, [i la ce-ar `nsemna 
15 - 24 - 30... ? 
(Meridianul, an XIII, nr. 4 (873), joi, 27 ianuarie 2011) 

 
 Antonie Iorgovan, Golgota tranzi]iei (eseuri 
neconven]ionale), ed. GLOBUS, Bucure[ti: „Domnului 
Dumitru V. Marin, `n speran]a unei colabor\ri minu]ioase 
pentru interesul M.E.R. [i U.N.C.”. 

 

14 nov. 2004 - `mpreun\ cu C\t\lin Striblea, redactor [ef BBC 
[i C\t\lin Len]a, redactor BBC 
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H. ANIVERS|RI 
 
ANIVERS|RILE NOASTRE 
 Anul acesta n-a fost cel dorit la s\rb\torile trecute. 
 Cum toat\ lumea e `n CRIZ| [i pentru noi este 
foarte greu dar, se vede, rezist\m, [i chiar `n conditii mai 
grele sper\m la mai bine. 
 ~n martie am s\rb\torit (prin munc\) cei 13 ani ai 
Meridianului, care, intr\ `n anul XIV peste c=teva zile, 
pentru c\-l lipsim de cei trei ani c=nd n-a mai ap\rut. 
Aceast\ arhiv\ (scris\) pentru TV – Radio `[i p\streaz\ 
individualitatea `n actuala pres\ local\. 
 28 aprilie 2011 a fost o s\rb\toare a Grupului de 
Pres\ [i a patronului s\u, ansamblu de manifest\ri de nivel 
na]ional, a fost o recunoa[tere a muncii [i valorii. Dincolo 
de manifest\rile cu public `n diverse institu]ii (culturale [i 
de `nv\]\m=nt) din Vaslui, B=rlad, Hu[i, Negre[ti [i c=teva 
comune, cu acest prilej s-au lansat trei c\r]i: TV.V. – 
Vaslui – Rom=nia – Europa (o istorie prescurtat\ a 
TV.V.), Marin – 70 (carte omagial\) 70 de autori, 70 de 
m\rturii, 70 de autografe, pentru 70 de ani (edi]ie `ngrijit\ 
de Val Andreescu) [i Biobibliografia Marin D.V. a 
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Bibliotecii Jude]ene. C\r]ile au fost bine primite `n 
Convorbiri Literare (Ia[i), Plumb [i De[teptarea (Bac\u), 
Meridianul (Vaslui). De acelea[i aprecieri s-a bucurat [i 
Festivalul Na]ional al Umorului „Constantin T\nase” 
(Vaslui, 2011). Toate acestea se pot citi [i pe internet. 
 14 iunie 1993, inaugurarea oficial\ a postului 
Unison Radio Vaslui, de[i acesta a emis din decembrie 
1992. S\rb\toarea Vasluiului a fost cinstit\ de 
oficialit\]ile jude]ului, ambasadorul Angliei, conducerea 
BBC. 
 13 septembrie 1994 a ap\rut pe pia]\ Unison Radio 
B=rlad ca al patrulea mijloc de pres\ al Grupului. Ambele 
posturi `[i au o istorie de-a dreptul interesant\, 
sus]in=ndu-[i fiecare partitura. Rolul postului din B=rlad 
este [i ast\zi preponderant cu invita]i de valoare din ]ar\, 
jude] sau municipiu. Aici sunt doi p\tima[i, `ndr\gosti]i 
de aceast\ munc\, Timona Balmu[ [i Emil Lupu pe care-i 
felicit\m. 
 Rolul important, cultural [i social al acestui radio 
este de necontestat. 
 5 decembrie 1990 este momentul apari]iei TV 
Vaslui care a emis `ncep=nd cu 24 decembrie 1990; [i nu 
poate nega nimeni importan]a celor aproape 2 decenii 
c=nd ora exact\ se d\dea la Televiziunea Vaslui. 
Indiferent cu ce gre[eli, lipsuri sau icneli s-a realizat, 
aceast\ prim\ televiziune privat\ din Moldova, cu Licen]a 
001/ TV din ]ar\, ea a fost expresia acestor locuri ale 
oamenilor cu aspira]iile lor; [i nevoile ori 
comportamentul specific. 
 Ne place s\ subliniem mereu c\ am transmis `n 
direct `nt=lniri cu 6 pre[edin]i de stat, 14 prim-mini[tri, 
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regele Mihai, W. Scheele [i multe alte personalit\]i ale 
Rom=niei [i jude]ului. 
 Pentru cei care nu [tiu, reamintim de TVV – 15 … 
explozia (2006), deopotriv\ monografia Vasluiului [i 
istoria acestui post tv care ast\zi `[i continu\ activitatea pe 
internet: www. tvv.ro 

* 
 ~n prag de An Nou, v\ transmitem urarea ca Dvs. s\ 
fi]i s\n\to[i, s\ ave]i parte de toate bucuriile vie]ii. 
(Meridianul, an XIII, nr. 51 (920), joi, 22 decembrie 2011) 

 
 Ioan Talpe[, ~n umbra marelui hidalgo, vol. I, Condi]ia 
de a fi, Din `nt=mpl\rile unui istoric militar 1978 - 1989, ed. 
Vivaldi, Bucure[ti, 2009: „Dlui Dumitru V. Marin. Iubitorii de 
carte sunt mai aproape de Cuv=nt. Cu prietenie, Ioan Talpe[. 
Mangalia, 14 august 2009, `n cadrul `nt=lnirii cu Diaspora `n 
timpul cuv=nt\rii I.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului 
Mitropolit.” 
 

martie 1992 - cu scriitorul Mircea Radu Iacoban
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DE 8 Martie 2011 
 S\rb\toare nereligioas\, singura aleas\ de toat\ 
lumea benevol [i f\r\ obliga]ii sociale sau religioase ci 
doar morale fa]\ de cele dragi, ziua de 8 ar fi doar 
expresia pre]uirii mamei, so]iei, fiicei, pân\ la urm\ a 
simbolului femeie.    
 Desigur, nu ele, ci EI, acei cu sim]ire [i dragoste 
încearc\ s\ omagieze fie [i o reprezentant\ a sexului 
frumos.    
 Cea mai mare amploare se d\ s\rb\torii, în 
gr\dini]e, unde ideea de model e puternic\, începând de la 
obiecte [i termin=nd cu reprezent\rile mentale, între care 
cel al mamei devine cel mai concret. Serb\rile care se 
organizeaz\ devin bune prilejuri de educa]ie.    
 În [colile generale acestea sunt dup\ chipul [i 
asem\narea educatorilor, dar, cum marea majoritate a 
acestora sunt femei, nu pot fi decât pozitive. În licee 
primeaz\ interesul, [i adolescen]ii ofer\ flori sau cadouri  
dup\ cât vor s\ capteze bun\voin]e (eventual, ce bani au). 
 M\r]i[orul cel mai bun [i bine de oferit este 
cuvântul cald, respectuos, afectuos pentru c\ oameni 
fiind, to]i avem nevoie de afec]iune. Important r\mâne c\ 
ziua aceasta scoate la iveal\ sufletul, sim]irea real\ [i a 
unora [i a altora. E jale cu însingurarea, cu lipsa unor 
sentimente roase de adversit\]ile vie]ii.    

* 
 În petale de ghiocei, în albul imaculat al florilor de 
prim\var\ (de ser\) se invoc\ sinceritatea, cur\]enia 
sufleteasc\, aspira]ia spre frumos.   
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 Un trandafir sugereaz\ n\b\d\ile iubirii/o floare 
ro[ie a acestuia sim]\mântul aprins, speran]a c\tre 
împlinirea visurilor de dragoste.    
 Alte atâtea flori, multe alte particularit\]i de 
manifestare… în via]\.   
 Poate de aceea ochii iubitei poart\ numeroase taine, 
deopotriv\ dulci sau p\c\toase, suferin]i sau satisfac]ii. 
Albastrul (cerului), verdele (câmpului), negrul ca 
adâncime, voin]\ [i for]\, vin s\ completeze silueta, p\rul, 
comportamentul.   
 De 8 martie se admit reciproc minciunile. Ea este 
cea mai frumoas\ (de[i [tie c\…) este cea mai bun\ (ei, nu 
chiar…) e cea mai minunat\ (cum, naiba…).    
 Cine poate, o spune [i-n cuvinte, ceilal]i au înv\]at 
cuvântul simbol [i cump\r\ flori (dup\ pung\!) ori alte 
obiecte. O fi dragostea mai mare când apare lan]ul de 
aur? Chestiunea e c\ ziua (ca [i via]a) sunt mai urâte f\r\ 
aceste mici exager\ri de care avem mare nevoie!   
 De ce?    
 F\r\ un simbol, n-avem (în noi) dragoste.  
 F\r\ darurile minunate ale femeii n-avem nimic 
pentru c\ s\rutul ei toarn\ foc [i energie în trup [i în 
suflet, îmbr\]i[area ei poate aduce furtuni de prim\var\… 
cu soare în priviri [i în via]\ (dup\ aceea), iar copiii (adu[i 
prin chin de femeie) dau sens existen]ei.    
 Asocierea cu floarea, luna, raiul, via]a în 
complexitatea ei e o esen]ializare a tumultului existen]ial 
care are nevoie de un simbol.    
 „Floarea mea drag\, sufletul meu drag, iconi]a mea 
scump\, minunea mea drag\, z=nu]a mea cu ochi c\prui, 



155 
 

inim\ minunat\, e[ti totul pentru mine”, ar fi rodul 
fanteziei, al iubirii, al statorniciei.    
 Ne întoarcem astfel la constatarea c\ m\car de 8 
martie, dac\ dragoste e, totul… ESTE!  
 Doamnelor, de ziua asta un gând ca o floare… 
pentru Dvs.! 
(Meridianul, an XIII, nr. 10 (879), joi, 10 martie 2011) 

  
 Albert Oleic, Apa trece pietrele r\m=n, ed. Proema, 
Baia Mare: „Domnului prof. dr. Dumitru V. Marin, cu 
admira]ia celui care [tie s\ aprecieze truda `ntru lansarea [i 
relansarea culturii prin mijloacele de transmitere moderne - un 
nume intrat deja `n notorietatea locului [i care se identific\ 
p=n\ la similitudine cu televiziunea vasluian\, dar [i cu aceea 
de c\ut\tor al adev\rului spus prin metafor\ literar\. Vaslui, 25 
oct. 2001, Prof. Alupoaie”. 

18 mai 2008 - Interviu cu pre[edintele Camerei Deputa]ilor, Bogdan Olteanu 
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S\rb\toare … cu inim\ 
Calendarul ortodox (ca [i oricare altul) are 

`ngr\m\di]i, mai `n fiecare zi, tot felul de sfin]i, mucenici 
[i cuvio[i, `nc=t dac\ ai ]ine s\rb\torile toate, n-ar mai fi 
timpul de munc\. Oricum, cu sfin]ii mai mici [i cu tot 
felul de cuvio[i se asigur\ 300 de zile de munc\, doar 
c=nd munca e mai aspr\ sunt zile de s\rb\toare mai multe, 
ca omul s\ se refac\.  

Acest calendar (nu [tiu de ce nu se unific\ repede 
cu cel catolic) este foarte echilibrat [i foarte u[or de 
respectat, inclusiv cu posturile de peste an. Este absolut 
normal ca fiecare s\ a[tepte o s\rb\toare, dar `ngrijirea 
vitelor nu ]ine cont de s\rb\toare. 
 8 martie nu este `ns\ `n calendar. Dar este 
s\rb\toare de suflet. Adic\ nu este nici m\car ultimul 
s\rman s\ nu se g=ndeasc\ (de bine sau de r\u) la 
consoarta sa care `n func]ie de c=t e de harnic\ e [i b\gat\ 
`n seam\: altfel vine careva la pl\cinte (fie, [i cu varz\) la 
o friptur\, la o so]ie z=mbitoare [i primitoare. 
 Se spune c\ atunci c=nd e dragoste `n cas\, ea vine 
cu ceap\ [i p=ine, sparge ceapa de col]ul mesei [i se 
iubesc tare mult oamenii \[tia. C=nd `ns\, ea `i `ntinde 
friptura zic=ndu-i „ia [i crap\ `n tine c\ ]i-am f\cut pofta!” 
mai poate fi vorba de dragoste, mai ales dac\ adaug\ [i 
alte cuvinte, s\ vad\ b\rbatul ce personalitate are ea! (Te 
mai miri c\ unii dau cu b\]ul, cu pumnul, cu pu[ca!) 

Mai to]i spun c\ femeia asigur\ procrearea vie]ii! 
NU! 

B\rbatul `ns\m=n]eaz\ locul, deci f\r\ el nu se 
poate. 
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Dar cum de mii de ani c=ntarea pentru femei le face 
eroine, unele pentru frumuse]e, altele pentru minte [i 
destule pentru avere, eroina acestei zile care nu se afl\ `n 
calendar este fiin]a pe care mai to]i o pream\rim pentru 
darurile sale: copiii, care ne umplu via]a, trupul care se 
arat\ `n cele mai ispititoare moduri, mintea sau 
`n]elegerea pentru omul pe care-l poate m=nui dup\ 
dorin]\. Numai muierile proaste [i rele nu sunt ascultate [i 
respectate de b\rba]i. Emanciparea de care am putea 
vorbi, nu `nseamn\ [i minte, la femeia care se d\ 
de[teapt\. Mersul istoriei este `ns\ `mpotriva familiei (^ 
copii). Mai fiecare trebuie s\ plece dup\ bani, [i pot fi cu 
adev\rat ferici]i numai cei care pot r\m=ne `n ]ar\ [i au 
grij\ s\ se `n]eleag\. 

De 8 martie (ca [i de Pa[ti) trebuie s\ existe 
armonie `n cuplu. Doar c=]iva pot face cadouri scumpe 
femeilor dragi pentru c\ `n rest ajunge [i cuv=ntul bun. 
Cel mai aspru b\rbat trebuie s\-l g\seasc\. Mai ales c\ 
vineri vin cele 44 de pahare … 

Noi, cei de aici, s\ `ntoarcem m\car g=ndul cel mai 
curat c\tre ai no[tri, de aproape sau de departe, dar s\ nu 
uit\m s\ le spunem asta. Comunicarea, nu televizorul, ne 
face mai oameni. 

S\ zicem c\ lumina pe care o reprezint\ femeia ne 
ajut\ s\ trecem pr\p\stiile vie]ii, c\ f\r\ Ele am fi mult 
mai s\raci sau de loc [i s\ p\str\m prim\vara din priviri [i 
suflet, toat\ via]a. Pentru noi, pentru iubite, pentru copii, 
pentru existen]\ ! 

F\r\ a fi `n calendar, exist\ aceast\ s\rb\toare a 
sufletului !  
(Meridianul, an XIV, nr. 10 (931), joi, 08 martie 2012)   
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Cuv=nt la ultima [edin]\ a Consiliului Jude]ean,  
22 mai 2012 
STIMA}I PRIETENI {I RESPECTA}I  
ADVERSARI POLITICI 
 Pentru mine a sosit momentul `n care s\-mi at=rn 
speran]ele politice `ntr-o alt\ n\zuin]\ de viitor. Omul 
activ, mai peste marginile iertate, omul de [tiin]\ (etnolog 
recunoscut `n dic]ionare), jurnalistul nu `ntotdeauna 
pl\cut dar mereu comprehensiv, `ntreprinz\torul [i omul 
de afaceri (Grupul de pres\ st\ m\rturie) `[i vor continua 
activitatea.  
 ~nchei o activitate `nceput\ a doua zi dup\ 
Revolu]ie, c=nd am condus un partid 18 ani (la nivel de 
jude]) cu rezultate nu la `ndem=na oricui din ]ar\ [i ca 
liberal – alipit, `n ultimii 4 ani. 
 Am parcurs astfel, 5 mandate de Consilier 
jude]ean, simultan 2 de Consilier local, chiar membru al 
Delega]iei Permanente, deci 23 de ani de politic\ local\ [i 
na]ional\ (amintesc cu m=ndrie c\ am fost [eful 
Delega]iei Verzilor, la Budapesta, pe 2 dec. 2001, cu 
partener de tratative, ministrul de externe german Iosckha 
Fisher). 
 Tot cu m=ndrie consemnez situarea mea `ntr-o 
opozi]ie permanent\ cu marile personalit\]i politice ale 
jude]ului, dar mereu constructiv [i lucid. Subliniez c\ 
niciodat\ n-am luat cuv=ntul s\ m\ aflu `n treab\ [i am 
detestat pe balamagii. Astfel, mi-am asigurat o autoritate 
independent\ pe care pu]ini o mai au [i m-am exprimat ca 
o personalitate cultural\ (de peste 50 de ani) ca autor de 
c\r]i – document (12 la num\r), ca pre[edinte al Uniunii 
Ziari[tilor Profesioni[ti Vaslui. 
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 N-am luat cuv=ntul s\ m\ laud. Dar pentru c\ foarte 
pu]ini dintre Dvs. [tiu cine le-a fost coleg, `mi permit s\ 
amintesc tuturor c\ mult prea pu]ini, absolut pu]ini 
oameni din jude]ul Vaslui au reu[it s\ se afirme `n topul 
de 5 prin realiz\rile de-alungul acestei perioade. E destul 
s\ reamintesc realizarea primei televiziuni `n Vaslui, a 
posturilor de radio (la Unison B=rlad pute]i vorbi oricare), 
un ziar care din 1996 este al\turi de Dvs. Mai fiecare a]i 
primit, citit, comentat Meridianul (ziarul [i cartea cu acest 
nume). 
 Autoritatea mea moral\ n-a stat niciodat\ `n faptul 
c\ am fost (doar) Consilier jude]ean, ci `n complexitatea 
preocup\rilor [i `ncercarea de a fi creativ [i drept. Om 
fiind, nu s-a putut f\r\ p\cate! 
 Am ]inut s\ fac aceste preciz\ri ca un soi de 
`ncurajare pentru cei care mereu, mereu vin, dup\ un 
principiu simplu: dac\ \la poate, eu de ce s\ nu pot ? 
 Am ]inut s\ v\ `n[tiin]ez pe voi care ve]i mai fi 
consilieri jude]eni, [i pe cei despre care nu se va mai auzi 
vreodat\ c\, la sf=r[it de drum, constat c\ v\ respect mult 
[i eu, deci `ndatoritor v\ mul]umesc pentru respectul Dvs. 
Asta m\ determin\ s\ mai r\m=n la dispozi]ia Dvs. prin 
ziar, Unison Radio B=rlad [i TVV online. 
 V\ doresc s\n\tate, `ndr\zneal\, creativitate [i s\ 
`mplini]i vorba lui Sadoveanu: face]i-v\ [i voi ce-a]i 
putea, numai oameni s\ v\ face]i ! 

Respectuos, 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin 

(Meridianul, an XIV, nr. 21 (942), joi, 24 mai 2012) 
 
 
 



160 
 

S| PRECIZ|M: 
 Ziarul  MERIDIANUL este INDEPENDENT  [i  
OBIECTIV pentru c\ patronul [i oamenii care lucreaz\ 
aici nu depind dec=t de munca lor [i nu de v=nturile 
politice. Ne str\duim ca publica]ia s\ fie o cronic\ a 
acestor vremi de `nnoire a sistemului informa]ional, mai 
exact, de informare a cet\]enilor nu prin pres\ scris\ ci 
prin cea electronic\. Drept care deja suntem preg\ti]i 
(revin…). 
 Cu decenii `n urm\ scriam de celulare (`n sensul 
actual) c=nd lumea forma trei cifre la telefon cu fir din 
central\, de televizor color portabil [i mic, de acces la 
informa]ia-fulger. Apari]ia computerului la dispozi]ia 
mul]imii echivaleaz\ cu inven]ia lui Guttenberg (tiparul 
cu litere mobile) [i nimeni nu [tie unde se va opri inven]ia 
[i r\sinven]ia care s\ statorniceasc\ o alt\ societate. C\ 
informa]ia se va disemina din ce `n ce mai u[or, nu numai 
pe p\m=nt e o prea u[oar\ predic]ie!  
 Comentatoarea de la AGERO - Germania, Maria 
Diana Popescu - Stuttgart ne preia ideea implant\rii 
microcipurilor pentru fiecare [i presupune dintre efectele 
acestei inven]ii, ceva cu adev\rat diabolic. P\i, ce vrei 
mai r\u dec=t controlul complet ,,de sus”, adic\ din 
calculator a oric\rei ac]iuni, inclusiv sexul sau dona]ia de 
organe cu dirijarea voin]ei [i ac]iunilor!! Comentatoarea 
se opre[te doar la schimbul de organe umane ale unor 
cet\]eni s\n\to[i  altminteri, dar suspect mor]i, pentru a le 
preleva `n locul celor defecte la boga]ii lumii. 
 ~ngrozitor e c\ totul se va face programat, legal, pe 
ne[tiute, a[a cum se petrece cu ascultarea telefoanelor azi. 
Vom mai reveni la acest subiect. 
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 Preciz\rile noastre vin, `ns\, legate de via]a noastr\ 
de jurnali[ti `n Istoria jurnalismului din Rom=nia `n date, 
av=nd deja nou\ paragrafe ([i pentru `nt=ietate!). 
 1990 - 5 decembrie TV Vaslui cu prima emisiune 
pe 24 decembrie, de Ajun. Prima din Moldova - prietenul 
Petru Fr\sil\ poate, poate visa la televiziune. 
 1992 - Unison Radio Vaslui. Iau fiin]\ [i alte 2 
posturi la Ia[i. 
 1993(4) - Ziarul Teleradiodivertisment 
 1994 - Unison Radio B=rlad, 
1996 - Ziarul Meridianul, bis\pt\m=nal, cotidian, 
s\pt\m=nal! 
 Ad\ug\m [i: 
 2012 - Grup de pres\ (`n eter Unison Radio, 
tipografic Meridianul) on line: Suntem prezen]i pe 
internet cu radio, TVV on line, ziar electronic). Nu 
suntem deschiz\tori de drumuri, dar cam pe aici! 
 Furniz\m mai ales popula]iei din jude]ele Ia[i [i 
Vaslui, [tiri, informa]ii, reportaje, interviuri, imagini 
filmate, etc. At=t prin ce v\d c=t [i prin ce caut\, la c=teva 
sute expediem pe adresele de internet rodul muncii 
noastre. ~n contextul acesta, de[i facem servicii 
importante, prim\ria Ia[i refuz\ un abonament anual de 60 
lei (a]i citit bine, [aizeci lei!), c=t un pachet de ]ig\ri. 
Parc\ Nichita e cel care refuz\? Oricum, comunicarea `n 
prim\ria Ia[i este tare suferind\ … 
 Se impune s\ preciz\m c\ nu ne sprijin\ nimeni,   
n-avem dona]ii de nic\ieri, nu avem sus]inere politic\. 
Avem, `ns\, o imens\ voin]\ de a `nvinge adversit\]ile [i 
adversarii, drept  care vreo 10 ani sper s\ fim c=t mai 
prezen]i `n pia]a presei moldovene. 
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 Din p\cate, spa]iul nostru e prea mic pentru detalii, 
dar o alt\ precizare se impune: ziarul n-a fost nici de 
scandal, nici de [antaj, vreodat\ ci de informa]ie [i 
atitudine, `n primul r=nd.  Avem o echip\ echilibrat\ [i 
foarte muncitoare. N-avem cum s\ nu izb=ndim! 
 Observa]i c\ avem pagin\ cultural\  (de 16 ani!) 
potrivit\ din ce `n ce mai mult cerin]elor ie[ene. 
 Ziarul acesta premiat doi ani la r=nd, `[i propune  s\ 
fie cronic\ selectiv\ a evenimentelor timpului pe care `l 
tr\im. 
 Pentru c\ mai suntem la `nceput de an, s\ v\ 
spunem c\ v\ dorim c\ldur\ `n cas\, pensii [i salarii bune 
pe mas\ (hm!), lini[te `mprejur [i visuri c=t mai repede 
realizate: `n 2013, la anul [i la mul]i ani!   
 Comunica]i-ne adresa Dvs. de mail [i ve]i primi 
gratuit ziarul. 
(Meridianul, an XV, nr. 02 (975), joi, 17 ianuarie 2013) 

 

B=rlad, mai 2008 - Interviu cu sculptorul Marcel Guguianu 
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TOT, LA TREAB|! 
 Cineva scria c\ n-am f\cut ocolul lumii degeaba. {i 
e un adev\r; recenta croazier\ `n Caraibe v-a fost 
povestit\ pentru sufletele Dvs. din datoria mea de om de 
pres\ [i lider `n acest domeniu, m\car ultimii 21 de ani, a 
fost o alt\ experien]\ a unui om deprins cu munca [i c=nd 
se odihne[te (pentru c\ mintea nu se poate lenevi, dac\ o 
ai …). Am fost buzun\rit (c\utat cu am\nuntul) [i c=nd 
am intrat `n avion la Bucure[ti, [i la Amsterdam [i la 
Montreal, [i la New York, [i pe vapor, [i `n Statuia 
Libert\]ii … m\ rog, filtre pentru terori[ti ! 
 Nimeni n-a putut s\-mi cenzureze sim]irile [i 
impresiile, pe care vi le-am transmis `n acele 
coresponden]e speciale. S\ z\bovesc asupra lor ar fi … de 
o carte ! Senza]ia c\ „cine trebuie” din S.U.A. [tie despre 
mine [i ce-am m=ncat [i ce-am b\ut [i ce-am f\cut, am 
avut-o la Muzeul Natural din New York (imens [i la 
propriu [i la figurat !), c=nd (dup\ zeci de controale) am 
fost acceptat cu un z=mbet ! Curios, nu m-am sim]it 
strivit de zg=r=ie nori [i nici a[a de mic precum pe str\zile 
Moscovei. Poate din cauza aglomera]iei infernale din 
Times Square sau Brooklyn sau chiar `n National Park, 
poate pentru c\ m\ sim]eam protejat de familie (fiul meu 
Sergius [i so]ia lui Ina, ne-au purtat ca pe bra]e !) ori, 
poate c\ am mai v\zut mari ora[e `n Europa unde m-am 
r\t\cit printre oameni ! 
 Experien]\ de via]\ unic\, aceast\ c\l\torie m-a 
eliberat psihic de toate du[m\niile dimprejur, de prostia 
colegial\ negativ\ a unora care-s egali cu mine doar `n 
g=ndul lor g\unos, de dou\-trei jigodii care se cred 



164 
 

purt\tori de opinii publice, de problemele locale [i 
imediate. 
 Nicolae Iorga scria c\ e[ti pierdut c=nd te a[tep]i la 
recuno[tin]\. A[a c\ nu-s pierdut [i nici impresionat 
foarte, nici c=nd vreun pinguin atac\ vulgar pe net, 
insiduos `n vreun ziar sau, ca de obicei, se face a nu 
observa oper\ sau om (la o important\ aniversare, totu[i!) 
vreun [efule] de revist\  o scald\ cu medalioanele. S\ v\ 
spun drept l-am crezut pe Mihai Apostu … apropiat! Hm! 
 A[a c\, hai la munc\, neamule (adic\ eu…) pentru 
c\ nimeni nu-]i d\ nimic, dar toat\ lumea se va `nfrunta 
din partea ta de glorie, autoritate, competen]\ [i chiar 
avere! La chefuri [i la poman\, nu lipsim! 
 Se dovede[te `nc\ o dat\ c\ fiecare tr\ie[te (dar [i 
moare) singur… 
 Realitatea social\ `n care tr\im e din nou, 
bulversat\ de inten]ii materializabile legate de o nou\ 
`mp\r]ire administrativ teritorial\, prima dup\ 1968. 
Jude]ul Vaslui este opera lui Virgil Trofin, fost prim 
secretar UTC, fost din Chi]oc, fost dansator l=ng\ mine 
(elev) `n hora de la Podu-Turcului, `n detrimentul 
B=rladului, ajutat s\ aib\ un atac de cord ca adversar al lui 
Ceau[escu. Municipiul a ajuns ce este pentru c\ a fost 
centru administrativ. 
 Dac\ jude]ul se desfiin]eaz\, ora[ul va ajunge, 
repede, cel mai r\p\nos din Moldova pentru c\ nu are 
resurse [i nici mari personalit\]i s\-l apere, s\ pompeze 
bani din buget. {i a[a lumea pleac\ de pe aici, puterea 
economic\ e foarte slab\, speciali[tii se `mpr\[tie, materia 
cenu[ie emigreaz\. Tinerii mai erau atra[i de posturi 
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bunicele `n structurile administrative, speran]ele ren\[teau 
de la bugetari. 
 Numai s\-[i `nchipuie cineva c=t de `mb=csit va 
ajunge [i-[i ia lumea `n cap! Din momentul desfiin]\rii 
jude]ului `ncepe [i marele exod [i dispari]ia crea]iei [i 
creatorilor. 
 A nu se uita c\ `n condi]iile unor speran]e ale 
dezvolt\rii locale, a efervescen]ei deceniilor de la 
Revolu]ie, au fost posibile realiz\rii urbanistice notabile, 
culturale de excep]ie, sociale, rare. Se va adeveri ce-am 
scris `n 2006 `n „TVV - 15 … explozia” c\ va r\m=ne 
unic acest Curent Cultural - Informa]ional, `n consecin]\, 
cu promovarea unor talente [i valori locale. 
 Du[m\nia e du[m\nie, dar recunoa[terea unei 
REALIT|}I ]ine de logic\, bruma de minte, de 
personalitate. Va mai fi ceva asem\n\tor cu TVV - 
Unison - Meridianul ?; va mai avea municipiul echip\ de 
fotbal (puternic\) `n Liga I, vor mai fi construite cl\diri 
somptuoase ca Tribunalul, Finan]ele, BCR, Palatul 
administrativ … etc. ? Poate, doar, du[m\niile vor fi mai 
puternice! 
 Vasluienii NU POT CERE nou\ organizare 
administrativ - teritorial\.  
 ~nchei r=ndurile acestui editorial, tot despre 
TURISM, cu o constatare grav\: c=nd oamenii nu se mai 
minuneaz\ de zg=r=ie nori, ce s\ le oferim noi ? R\spund 
[i celor care m\ invidiaz\ pentru realiz\rile mele, inclusiv 
pentru aceast\ croazier\ `n Caraibe, cu un fel de proverb: 
s\ fiu o zi rege, muncesc [ase ca un sclav; trei s\pt\m=ni 
de odihn\, deconectare, instruire pentru un an de munc\ 
serioas\, concretizat\ `n 3 c\r]i (istorie cultural\, pres\), la 



166 
 

ziar, la ferm\ [i oriunde a fost nevoie ! Chiar c\ munca ne 
men]ine! TOT, LA TREAB|! 
(Meridianul, an XIII, nr. 24 (893), joi, 16 iunie 2011) 

 
 
 

 Teodor Pracsiu, Daniela Oatu, Un senior al spiritului, 
VLADIMIR STREINU, Eseu critic, ed. PIM, Ia[i, 2010: 
„Prof. dr. Dumitru V. Marin, folclorist, etnolog, publicist, 
romancier „mogul de pres\”, miliardar `n moneda na]ional\ - 
aceast\ carte senza]ional\ de la doi autori unici [i irepetabili. 
Vaslui, 30 iulie 2010.” 
 

 
 

Vetri[oaia, Vaslui - 2010, S\rb\toarea lui Ion M=cnea 
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F|R| POSTFA}| 
 

 O carte ca aceasta nu e un simplu demers 
jurnalistic, editorialele fiind privite ca exprim\ri serioase 
pentru `mprejur\ri foarte serioase, grave chiar. Coroborate 
cu celelalte din c\r]ile anterioare, acestea `ntregesc 
imaginea unei `ntregi societ\]i rom=ne[ti f\r\ a se putea 
preciza clar care ar fi tr\s\turile specifice. 
 Crochiuri din via]a pulsatorie din ]inuturile 
moldave selec]ia dintre eseurile publicate `n Meridianul, 
citite [i recitite la Unison Radio B=rlad sau pe 
www.tvv.ro, se pot constitui `n documente istorice, 
sociale, culturale, politice. 
 Sunt constat\ri oarecum deta[ate, uneori nu 
`ndeajuns de clare pentru c\ nici via]a nu e altfel. 
 O carte de care are nevoie o important\ categorie 
de cititori dar nu neap\rat [i ne-forma]ii sau 
ultraclevetitorii. Vede lumina tiparului pentru `nv\]\turile 
ei, nu pentru... Uniunea Scriitorilor(!). E izvor=t\ din 
experien]a de via]\ `mbinat\ cu observa]ia direct\ [i 
condimentat\ cu dragostea de a comunica. Vreo mai 
nimerit\ `mpletitur\ din(tre) cuvinte ar fi [i satisfac]ia 
autorului [i pl\cerea cititorului. 
 {tiu c\ am vrut cu g=ndul, fapta [i banii, s\ fiu de 
folos, chiar [i la aniversarea celor 50 de ani de c\snicie! 
 Ce-am vrut eu (citi]i Dvs.), ce g=ndi]i dup\ 
lectur\... v\ prive[te: ,,cum am fost a[a r\m=nem...” (M. 
Eminescu). 
 O culegere de g=nduri [i p\reri legate de via]a 
noastr\, a tuturor. O alt\ silab\ din curgerea timpului. 

D.V.M 
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ADDENDA: 
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a) Din presa timpului... 
 

„Nu aţi făcut ocolul pământului degeaba!” 
 
 Joi, 28 aprilie, orele 15:30, în sala mare a Palatului 
Administrativ din Vaslui s-au desf\[urat lucr\rile 
simpozionului na]ional intitulat „Marin 70”. La 
manifestare au participat numeroase personalit\]i din 
diverse domenii, din jude] [i din ]ar\. Amintim pe: 
Prefectul de Vaslui, Levente Csaba Szekely, 
vicepre[edintele  Consiliului Jude]ean Vaslui, Corneliu 
Bichine], prof. dr. Alexandru Ionescu, membru al 
Academiilor de {tiin]e din New York, Illinois [i Chi[in\u, 
Adi Cristi, vicepre[edintele Uniunii Scriitorilor, filiala 
Ia[i [i `n acela[i timp, vicepre[edinte al Uniunii Ziari[tilor 
din Rom=nia, prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, prof. dr. 
N. Ionescu, dr. Lauren]iu Chiriac, directorul Muzeului 
Jude]ean Vaslui, Mihai Apostu, prof. Mihai Cornea, 
Direc]ia Jude]ean\ de Cultur\, Mihaela Manu, ziarist, Ion 
Chiriac, cantautor, scriitori, arti[ti, muzicieni, poe]i, 
profesori, doctori [i cadre didactice vasluiene. La 
eveniment au mai fost prezen]i elevi [i copii de la [colile 
vasluiene, un grup de la Palatul Copiilor Vaslui, condus 
de prof. Alin Bulboac\, corala „Voces” a Casei Corpului 
Didactic Vaslui, fanfara „Rotaria” condus\ de prof. 
Romic\ T\lmaciu, cânt\re]i de muzic\ popular\ [i u[oar\, 
îndr\gita Denisa Ciobanu, reprezentan]i ai mass-media 
Vaslui [i mul]i al]ii care au umplut sala CJ Vaslui pân\ la 
refuz.  

Scopul principal al simpozionului a fost acela de a 
s\rb\tori pe unul dintre cei mai importan]i oameni ai 
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jude]ului nostru la împlinirea vârstei de 70 de ani, prof. 
dr. Dumitru V. Marin! Cu acest prilej au fost lansate [i 
dou\ interesante volume. Este vorba despre „TVV-
Vaslui-România-Europa” al d-lui prof. dr. Dumitru V. 
Marin [i de volumul intitulat „Jucându-ne cu 
iluzii...Tri[erii” al prof. dr. Alex. Ionescu, Bucure[ti. Cei 
prezen]i au ]inut s\ participe la aceast\ s\rb\toare, s\ 
transmit\ felicit\ri [i ur\ri de bine. Complexa 
personalitate a prof. dr. Dumitru V. Marin a mai fost 
prezentat\ pe larg în paginile ziarului nostru (mai precis 
al Domniei-sale!), iar ast\zi ne propunem a ne limita doar 
la prezentarea discursurilor unor personalit\]i care au 
dorit s\ adreseze cuvinte calde pentru s\rb\toritul nostru, 
de unde este u[or de v\zut întreaga desf\[urare a 
simpozionului cultural. 
 Prof. Gelu Voicu Bichine], directorul Bibliotecii 
Jude]ene Vaslui, a fost [i moderatorul acestui eveniment 
cultural, func]ie de care s-a achitat la modul în care este 
bine-cunoscut: carismatic, flexibil, concret, jovial, 
cunosc\tor [i cu umor fin! În deschidere, domnia-sa a 
afirmat:  

„Suntem la Consiliul Jude]ean Vaslui, `ntr-o sal\ 
`nc\rcat\ de istorie, `ntr-o sal\ `n care s-au preg\tit 
numeroase evenimente culturale, bine a]i venit ast\zi, 28 
aprilie 2011, un an care este `nc\rcat de evenimente de tot 
soiul. Ne-am propus `n mai multe r=nduri s\ cinstim 
oamenii locurilor [i `mpreun\ cu o m=n\ de inimo[i, `n 
urm\ cu ceva ani l-am s\rb\torit `ntr-un cadru festiv pe 
Geo Alupoaie, la c=]iva ani pe  Gigi Ila[cu, tot la fel, cu 
mult\ dragoste, l-am s\rb\torit pe nea Nicu B\lan la 70 de 
ani de via]\ [i acum, pe 3 aprilie, la Biblioteca Jude]ean\, 
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o surpriz\ aparte, tot la 70 de ani, pe un bun prieten [i un 
om cu o aplecare total\ asupra culturii, prof. Dan Ravaru. 
~n 1941, pe meleagurile moldave, undeva `n comuna 
Podu-Turcului, se n\[tea Dumitru Marin, 1941 este [i 
anul de na[tere al prof. Dan Ravaru, probabil a fost un an 
m\nos, un an ploios, c\ iat\, ace[ti doi oameni au g\sit un 
mediu propice de afirmare `n domeniul cultural, nic\ieri 
`n alt\ parte dec=t `n jude]ul Vaslui. Probabil mali]io[ii [i 
tenden]io[ii ar spune c\ de ce trebuie s\ facem un astfel de 
eveniment. Facem un astfel de eveniment, pentru c\ e un 
eveniment, din mai multe motive. ~n primul r=nd sunt 70 
de ani de via]\ [i nu sunt pu]ini, `n al doilea r=nd, o mare 
parte din ace[ti ani, activitatea profesorului Marin a 
marcat `ntr-un fel sau altul via]a cultural\ a jude]ului 
nostru, [i nu `n ultimul r=nd, pentru c\ prin activitatea sa, 
prof. dr. Dumitru V. Marin `ncearc\ [i de multe ori 
reu[e[te s\ creioneze, s\ jaloneze drumul unor oameni, 
care, iat\, ast\zi `i sunt al\turi pentru a-i spune „La mul]i 
ani”, pentru a-i `ntinde o m=n\ [i pentru a-[i ar\ta bucuria 
de a fi al\turi de el atunci c=nd `mpline[te 70 de ani. Sunt 
al\turi de noi domnul prefect al jude]ului Vaslui, domnul 
Levente Csaba Szekely, domnul vicepre[edinte al 
Consiliului Jude]ean Vaslui, Corneliu Bichine], domnul 
prof. dr. Alexandru Ionescu, un bun [i apropiat prieten al 
s\rb\toritului, Adi Cristi, vicepre[edintele Uniunii 
Scriitorilor, filiala Ia[i [i `n acela[i timp, vicepre[edinte al 
Uniunii Ziari[tilor din Rom=nia [i un condei ascu]it `n 
lumea presei moldave [i nu numai, domnul prof. dr. ing. 
Avram D. Tudosie, care a venit cu la fel de mult\ 
dragoste l=ng\ prietenul s\u Dumitru Marin [i foarte, 
foarte mul]i al]ii care am convingerea c\ nu au venit 
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for]a]i, ci au venit la aniversarea celor 70 de ani de via]\. 
Salut `n primul r=nd copiii, care vor avea  de `ndurat ceva 
timp [i sper ca acest efort s\ fie `ncununat de bucurie 
sufleteasc\.” 
 Prefectul de Vaslui, Levente Csaba  Szekely: Ca 
reprezentant al Guvernului în teritoriu, permite]i-mi ca în 
numele institu]iei pe care o conduc [i în numele meu 
personal s\ urez mult\, mult\ s\n\tate, la mul]i ani, d-lui 
profesor! Trebuie s\ recunosc c\ nu am avut experien]\ de 
via]\, a[a cum povesti]i d-voastr\, eu îl cunosc de un an 
de zile, de atunci când a venit la Prefect [i a spus s\-l 
primesc, c\ dac\ nu „m\ face praf!” Nu m-a f\cut praf, 
dar recunosc faptul c\ noi colabor\m bine [i de aceea îl 
felicit, îl îmbr\]i[ez [i-i doresc mult\, mult\ s\n\tate [i 
succes!” 

Corneliu Bichine], vicepre[edintele CJ Vaslui: 
„Trebuie s\ recunosc [i eu, nu m-a for]at nimeni ca s\ vin 
aici, vin `n calitate de om, de colaborator … Domnule 
profesor, iat\, se `mplinesc 70 de ani de via]\, eu v\ urez 
La mul]i ani, s\ v\ bucura]i de tot ce v-a dat Dumnezeu pe 
acest p\m=nt, n-a]i f\cut ocolul p\m=ntului degeaba. 
Ave]i 70 de ani, [i Dan Ravaru are 70, el a marcat `n alt 
stil aceast\ frumoas\ v=rst\. O s\pt\m=n\ s\ merge]i la 
Paris, s\ veni]i acas\, s\ mai scrie]i un articol `n 
Meridianul, `n alt\ s\pt\m=n\ s\ pleca]i la Londra, 
bucura]i-v\ de ce este pe acest p\m=nt [i s\ nu dori]i s\ fi]i 
cel mai bogat om din cimitir, indiferent unde ar fi. Vreau 
s\ v\ spun c\ nu mi-am preg\tit discursul. A]i scris, unii 
contest\ ce a]i scris, s\ fie s\n\to[i, ei sunt prezen]i [i 
acum `n sal\ [i sper s\ aib\ decen]a s\ se ab]in\ pentru o 
perioad\. N-a[ putea spune c\ suntem prieteni, pentru c\ 
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n-am apucat dar avem timp de aici `ncolo. Domnule 
profesor, iat\, aici oameni care au f\cut ceva `n via]\, 
M=cnea, C=rj\, istoricul Ionescu, copiii care au venit aici, 
to]i au venit ca s\ v\ spun\ un „La mul]i ani” [i s\ 
accepta]i c\ cei mai mul]i o fac `n mod sincer. ~nchei prin 
a reaminti ceea ce, probabil, nu a]i fost atent la ceea ce 
am transmis: bucura]i-v\ de tot ce mai este `naintea dvs. 
ca timp c\ci mor]i sunt cei muri]i. La mul]i ani [i mult\ 
fericire !” 

Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie: „Am venit la 
acest simpozion [i la acest mare s\rb\torit, pentru c\ `l 
consider nu numai un OM, o `mplinire ci [i o institu]ie 
na]ional\. De ce spun asta ? Pentru c\ `n D.V. Marin este 
istorie, este cultur\, este literatur\, este ziaristic\, radio, 
televiziune [i toate aceste compartimente ale culturii [i ale 
omenirii. Am spus treaba aceasta pentru c\ de cel pu]in 
30 de ani de c=nd ne cunoa[tem, este omul care a fost 
foarte receptiv, la orice sesizare pentru ridicarea unui 

Simpozion MARIN 70 - Gelu Bichine], D.V. Marin, Levente Csaba 
Szekely, Alexandru Ionescu, Adi Cristi, Corneliu Bichine] 
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obiectiv. Domnul Marin, Val Andreescu, care este l=ng\ 
el, `ntotdeauna [tiu s\ umble `n tot jude]ul s\ caute valori 
pe care le-au scos [i le-au adus `n fa]a unui festival 
na]ional care se schimba cu festivalul vinului. A[ vrea s\ 
spun c\ a avut [i noroc de o familie [i de o doamn\ foarte 
`nzestrat\ [i spun treaba aceasta pentru c\ femeia 
reprezint\ cea mai mare jum\tate a omenirii, dar … eu a[ 
spune c\ nu numai femeia, ci mai ales b\rbatul …”. 

Prof. dr. academician Alexandru Ionescu: „M\ aflu 
într-o postur\ din care nici nu [tiu cum am s\ ies, credeam 
c\ m\ invita]i s\ v\ vorbesc despre cartea aceasta a mea! 
Cele câteva cuvinte care am s\ le spun sunt dedicate zilei 
de na[tere a acestui om. Ce-am avut de scris despre 
domnia-sa am tip\rit în cartea pe care o ve]i primi, 
probabil la cerere, din partea d-lui profesor cu autograf. 
Am scris ceva care m-a dus pentru câteva clipe în 
Univers. Am crezut c\ ceea ce a f\cut domnia-sa pe 
p\mânt e de fapt o umbr\ pe pere]ii universului. {i iat\ c-
am s-ajung [i la cartea mea, am adus-o [i totodat\, aceast\ 
prezentare o dedic d-lui profesor!” 

Scriitorul Ion M=cnea: „Stimate doamne, 
domni[oare, stima]i domni, dragi copii, permite]i-mi s\ v\ 
salut. Vin de la o distan]\ destul de mare, de la Vetri[oaia, 
pentru a m\ `nt=lni cu Dvs. [i `n special cu s\rb\toritul de 
ast\zi, domnul prof. dr. Dumitru V. Marin. Cine nu-l 
cunoa[te pe domnul profesor Marin? Dup\ mine, el este o 
comoar\ a jude]ului Vaslui [i nu numai, [i o spun cu t\rie, 
cu inima plin\, `l cunosc de peste 20 de ani, este un om 
mare,  o enciclopedie este … pentru mine, Dvs. lua]i-o 
cum vre]i. Cred c\ to]i cei prezen]i din aceast\ loca]ie, am 
venit cu mare bucurie s\ ne `nt=lnim cu aceast\ mare 
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personalitate. Domnia sa nu este numai om de [tiin]\, este 
`n primul r=nd om de omenie, un suflet foarte mare [i 
bun, aparent pare ca un c\pitan, `n schimb inima [i 
sufletul domniei-sale este mare. Este [i un mare [i bun 
politician, dar invidia, [ti]i Dvs., cu piatra `n pomul f\r\ 
roade nu arunc\ nimeni, `ntr-un salc=m de exemplu, 
arunc\ tot `ntr-un pom! A f\cut `ntr-a[a fel ca domnia-sa 
s\ fie invidiat de diferi]i oameni, poate cu min]i … mai 
`nguste. S\ v\ dea la to]i Dumnezeu s\n\tate [i la cei 
dragi, o spun din suflet, am venit cu inima plin\ [i cu 
bucurie s\ m\ `nt=lnesc cu Dvs. [i domnul prof. dr. 
Dumitru V. Marin. S\ ne tr\i]i domnule profesor, s\ v\ 
dea Dumnezeu s\n\tate !” 
 Poetul Mihai Apostu: „Vorbesc `n numele colegilor 
din Asocia]ia Cultural\ Poesis Moldaviae [i a cenaclului 
cu acela[i nume, [i chiar `n numele colegilor redac]iei 
Ecouri Literare. Domnule profesor, ave]i un c\lduros „La 
mul]i ani” din partea noastr\ [i este timpul s\ v\ 
r\spundem la o `ntrebare pe care a]i lansat-o acum vreo 2-
3 luni, c=nd a]i `ntrebat c=nd avem noi `nt=lnirile de 
cenaclu. Noi ne `nt=lnim joia la Biblioteca Jude]ean\ 
Vaslui, a[a c\ dac\ dori]i s\ participa]i cum v-a]i lansat 
acea `ntrebare, v\ a[tept\m cu drag la ora 17:00. La mul]i 
ani c\lduro[i din partea colegilor mei.” 
 Prof. Cristian Ciubotaru: „Particip\m al\turi de 
prof. dr. Dumitru Marin la împlinirea vârstei de 70 de ani, 
o vârst\ a împlinirilor, cu Corala „Voces” a Casei 
Corpului Didactic Vaslui pentru a aduce un moment de 
încântare [i pentru a omagia pe dl. prof. D. V. Marin. 
Programul nostru începe cu dou\ piese cântate de colegul 
nostru, Romic\ Brunchi.” 
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 Mihaela Manu, ziarist\: „Nu eram preg\tit\ s\ 
vorbesc dar, cu siguran]\ c\ cei care au r\mas aici, `l 
respect\m cu adev\rat pe domnul prof. Dumitru V. Marin. 
L-am ap\rat pe domnul profesor, l-am judecat [i am fost 
tare sup\rat\ pe el, mult timp. Ast\zi `l iert din tot sufletul 
[i `l iubesc [i-i mul]umesc pentru c\, m-am g=ndit `n tot 
acest timp c=t am stat aici, datorit\ lui cu adev\rat eu am 
acest aparat de g=t, am tr\it cele mai frumoase momente 
din via]a mea la Unison Radio, 7 ani, eram de dou\zeci [i 
ceva de ani, eram slab\, eram `mbr\cat\ modest, la studio, 
[i a[a l-am cunoscut eu pe domnul profesor. Ar trebui s\ 
vorbesc mai frumos dar, am s\ vorbesc ca de obicei, 
simplu, a[a cum sunt, v\ mul]umesc din suflet [i c=ndva 
mi-a propus s\ lucrez la televiziune dar, din p\cate, 
oamenii sunt cei care ne `ntrerup uneori drumurile [i 
visele, dup\ ce am adunat [i eu pe umeri ani, nu-l mai 
judec pe domnul profesor. {tiu c\ poate `n via]\ este 
important s\ ne alegem oamenii cu care avem o echip\ 

Autografe la prieteni - 28 aprilie 2011, Valentina Lupu,  
dr. Nicolae Ionescu, Leonard Ciureanu
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pentru c\ pot influen]a `n bine sau `n r\u. La mul]i ani, [i 
v\ mul]umesc pentru tot, din suflet.” 
 D.V.M: „Sunt gesturi care impresioneaz\, 
`nduio[eaz\, `nfl\c\reaz\. Da]i-mi voie s\ v\ spun acum, 
c=nd a ap\rut pe scen\ Denisa Ciobanu, c\ eu am intuit 
talentul de acum „n” ani, observa]i ce domni[oar\ 
frumoas\ [i ce voce frumoas\ are, are o voce 
excep]ional\, dar pe mine m\ `nduio[eaz\ gestul tat\lui 
Denisei, care este foarte bolnav [i totu[i a venit ast\zi aici, 
domnule Ciobanu, v\ mul]umesc pentru bun\voin]a 
dumneavoastr\.” 
 Credem c\ cele de mai sus demonstreaz\ cu 
prisosin]\ c\ în sala mare a CJ Vaslui a avut loc un 
adev\rat eveniment cultural, c\ prof. D. V. Marin a fost 
s\rb\torit a[a cum se cuvine, c\ discursurile unor 
veritabile personalit\]i prezente în sal\ [i cele 78 (nu 
numai 70 câte sunt în volumul omagial „Marin 70”) de 
prezent\ri, aprecieri [i felicit\ri ale unor ilustre nume din 
cultura, [tiin]a, arta, politica [i administra]ia româneasc\ 
sunt elocvente [i contracarante pentru cei  care din 
diverse motive nu-l prea au la inim\! Este cunoscut faptul 
c\ prof. dr. D. V. Marin este o persoan\ [i o personalitate 
complex\, f\r\ complexe, un om care a [tiut, a vrut [i a 
putut face ceva din via]a sa, a cucerit lauri în mai multe 
domenii, fie ele din pres\, cultur\ ori afaceri profitabile 
care l-au propulsat printre oamenii boga]i [i material ai 
jude]ului. Un caracter vulcanic, foarte harnic [i riguros cu 
sine, inventiv [i neastâmp\rat a [tiut s\ cultive prietenii 
trainice dar este dotat [i cu „arta” de a-[i atrage 
contestatari, detractori [i chiar du[mani. Poate c\ cele de 
mai sus, expuse f\r\ comentarii, întreaga manifestare 
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filmat\ în care se pot urm\ri pe site-ul nostru TVV.ro [i 
cuvintele pline de c\ldur\ ale altor oameni de cultur\ 
prezen]i la eveniment [i adresate s\rb\toritului vor 
schimba unele dintre p\rerile voit r\ut\cioase. Respect\m 
dreptul fiec\ruia de a avea p\rerile sale, aprecierile [i 
du[m\niile sale fa]\ de oricine [i suger\m pentru cei care 
nu gândesc cu propria lor minte [i-l percep pe prof. dr. D. 
V. Marin dup\ spusele unora [i altora câteva date 
biografice prezentate pe coperta patru a volumului 
omagial „Marin 70”! Adres\m [i din partea redac]iei 
ziarului „Meridianul” sincere ur\ri de „La mul]i ani!” [i 
via]\ lung\ [i rodnic\! 

Val Andreescu 
(Meridianul, an XIII, nr. 18 (887), 

 joi, 5 mai 2011) 
 
 
 

La deschiderea Simpozionului [tiin]ific consacrat anivers\rii, 
joi, 28 aprilie 2011, Vaslui 
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Dumitru  V.  Marin,  la  70  de  ani 
 Al\turi de prieteni, a[a [i-a s\rb\torit, ieri, 
profesorul Dumitru V. Marin ziua de na[tere. În sala mare 
a Palatului Administrativ [i-au dat întâlnire scriitori, 
arti[ti, profesori universitari, elevi [i prieteni de suflet ai 
aniversatului, în cadrul unui eveniment emo]ionant, care a 
g\zduit [i lansarea volumului omagial «Marin – 70», o 
culegere de mesaje care, singure, contureaz\ profilul unei 
personalit\]i în egal\ m\sur\ complexe [i controversate a 
Vasluiului ultimelor (multe la num\r) decenii. Profesor, 
scriitor, cercet\tor, jurnalist [i om politic – despre fiecare 
dintre aceste ipostaze s-a vorbit, ieri, foarte mult. Totu[i, 
la ceas aniversar, cele mai frumoase cuvinte r\mân 
ur\rile. La mul]i ani, domnule profesor! 
 Prof. dr. Dumitru V. Marin nu a l\sat ca 
aniversarea celor 70 de ani s\ intre în cli[eu [i, cu verva-i 
cunoscut\, a coordonat [i lansat volumul omagial ,,Marin 
– 70”. Cartea, un elogiu al modestiei (vede]i imediat de 
ce) cuprinde 70 de ,,autografe”, dup\ cum intituleaz\ 
autorul mesajele celor care au avut ceva de spus despre 
Marin. Printre cei care au scris un gând despre omul, 
profesorul sau jurnalistul Dumitru V. Marin se num\r\ 
pre[edintele Traian B\sescu, fo[tii pre[edin]i Ion Iliescu, 
Emil Constantinescu, Mircea Snegur, PS Corneliu, 
episcopul Hu[ilor, dar [i profesori, jurnali[ti, actuali [i 
fo[ti colaboratori [i chiar cei trei copii ai profesorului. 
Unii îl numesc prieten, al]ii îi apreciaz\ personalitatea 
puternic\, ambi]ia, curajul de a deschide noi drumuri. 
Mul]i dintre cei care semneaz\ textele omagiale recunosc 
c\ Dumitru V. Marin este o persoan\ controversat\, dar 
important este faptul c\ las\ ceva în urma sa. Dintre toate 
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m\rturiile scrise, poate cea mai sincer\ este a unuia dintre 
fiii s\i, care î[i judec\ tat\l a[a cum mul]i nu au curajul s\ 
o fac\: cu obiectivitate [i luciditate, dar [i cu mult\ 
dragoste. ,,M\ sun\ acum câteva zile [i îmi cere s\-i dedic 
câteva rânduri pentru o carte, a lui, despre el, despre 
realiz\rile lui, cât e de bun… m\ enerveaz\. Iar? (…) Sunt 
siderat!!! A înnebunit? Ideea pare groteasc\, ce-or zice \ia 
de-i scriu? |ia-s normali? Cum îi spui unui om ce p\rere 
ai despre el în propria lui carte, cum faci asta sincer, cum 
faci s\ nu fii cabotin? S\-l lauzi? S\-i spui adev\rul, al 
t\u, al lui? S\-i zici de bine sau de r\u? Ce-or s\ zic\ 
cititorii? Care cititori? Cine cite[te a[a ceva? M-a f\cut s\ 
m\ gândesc?! M\ pufne[te râsul. Daaa… m-a f\cut s\ m\ 
gândesc la ideea asta, ce idee – s\-]i scrie oamenii, ]ie 
despre tine, în cartea ta… hmmm, interesant. Mi se pare 
pare aproape o nebunie genial\! Dac\ vrei s\ n-ai prea 
multe opinii contra despre tine, cere celorlal]i s\-[i scrie 
ceva despre tine… formidabil! Dac\ n-a[ [ti c\ grani]a 
dintre genialitate [i nebunie e… invizibil\, a[ avea curajul 
s\ spun c\ tata e un geniu. (…) Gata, m-am hot\rât, trec 
peste inevitabila team\ de ridicol [i o s\ scriu despre 
gândurile astea. E tata… Pân\ la urm\, faptul c\ pot s\ 
scriu despre tat\l meu într-o carte, fie ea [i a lui, poate fi 
considerat un privilegiu. Câ]i fii pot face asta? Câ]i ta]i au 
[ansa de a citi ce scriu fiii despre ei? Ce conteaz\ motivul, 
cartea? Asta vrea el s\ lase în urm\? Atunci asta e 
mo[tenirea lui [i eu o accept cu recuno[tin]\.”, scrie 
Daniel, fiul mijlociu al profesorului Marin. {i tot el face 
un tablou complet al omului, profesorului [i politicianului 
Dumitru V. Marin: ,,A iubit, a luptat, a creat, a scris, a 
construit, a binecuvântat, a d\ruit, a câ[tigat, a îndrumat, a 
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înv\]at, dar a [i gresit, a distrus, a urât, a pierdut, a umilit, 
a nedrept\]it [i poate înc\ multe altele…”. În fa]a unei 
astfel de descrieri, orice alt comentariu este de prisos. 
Ieri, discursurile invita]ilor s-au împletit în mod fericit cu 
muzica [i dansul, a[a c\, pentru Dumitru V. Marin, 
aniversarea a [apte decenii de via]\, a fost – nu se putea 
altfel – înc\ o pagin\ dintr-o viitoare carte. 
 Repere biografice 
 Personalitate dinamic\, Dumitru V. Marin a atras 
întotdeauna aten]ia public\, f\când-[i prieteni [i du[mani, 
primind laude [i critici. De ziua lui, nu-l l\ud\m [i nici 
nu-l critic\m, ci îi trecem în revist\ câteva repere 
biografice. N\scut la 28 aprilie 1941, în satul Giurgioana, 
a înv\]at primele patru clase în satul natal, dup\ care, la 
Podu-Turcului, a urmat gimnaziul [i liceul, pe care l-a 
absolvit în 1959. În 1967 a absolvit Facultatea de 
Filologie a Universit\]ii ,,Al. I. Cuza” Ia[i, în 1974 a 
absolvit a doua facultate, la Universitatea Bucure[ti, iar în 
1998 a ob]inut doctoratul. Rând pe rând, a fost profesor [i 
director la Ia[i, inspector la Comitetul de Cultur\ [i Art\ [i 
profesor la liceele 2, 3, 4 [i ,,Mihail Kog\lniceanu” 
Vaslui. În decembrie 1990, a înfiin]at primul grup de 
pres\ din Vaslui: televiziune – TVV, dou\ posturi de 
radio – Unison Vaslui [i Unison Bârlad [i ziar – 
Meridianul.  Dumitru V. Marin a avut, începând cu 1958 
o bogat\ activitate publicistic\, în calitate de colaborator 
la ,,Adev\rul”, ,,Albina”, ,,Cronica”, ,,Ecouri literare”, 
,,Convorbiri literare” etc. A publicat, în 1990, monografia 
,,Liceul M. Kog\lniceanu, centenar”, în 1998, ,,volumul 
,,Tudor Pamfile [i revista Ion Creang\”, în 1999, romanul 
,,Z\pad\ pe flori de cire[”, în 2006, volumul ,,T.V.V.-
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15… explozia…” , în 2009, ,,Meridianul (Vaslui-Bârlad – 
ax\ cultural informa]ional\”, în 2010, ,,Festivalul 
Na]ional al Umorului ,,Constantin T\nase” Vaslui – 40”, 
iar în 2011, ,,TV Vaslui – România”. Vicepre[edinte al 
Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din România, Dumitru V. 
Marin a avut o intens\ activitate politic\: pre[edinte al 
ecologi[tilor din jude]ul Vaslui, apoi al Ac]iunii Populare, 
candidat la Prim\rie, Parlament [i, în prezent, consilier 
jude]ean. 
(Monitorul de Vaslui, nr. 2.446 (4.427), vineri, 29 aprilie 
2011 

(Revista 13 PLUS, An XIII, nr. 1-2-3 (137), ianuarie-
februarie-martie 2010, pp. 19 - 23) 
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(Monitorul de Vaslui, nr. 2.020 (4.001), vineri, 21 august 
2009, pag. 10) 
 

Dulce-i  trecutul,  amar  viitorul! 
 Ieri, Dumitru V. Marin, pre[edintele Grupului de 
Pres\ Cvintet TE-RA a marcat aniversarea a dou\ decenii 
de la înfiin]area TVV. Dup\ 20 de ani în care a coordonat 
activitatea acestui post de televiziune, a unui post de radio 
[i a unui ziar, Marin a ajuns s\ fie sceptic în privin]a 
viitorului posturilor de televiziune locale, care, sus]ine el, 
se afl\ în declin. 
 Duminic\, Grupul de pres\ Cvintet TE-RA a 
s\rb\torit 20 de ani de când ,,a pornit motoarele” pentru 
înfiin]area primei televiziuni locale. ,,Pe 6 eram la Ia[i, pe 
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10 decembrie, cu toate aprob\rile în buzunar, eram la 
Bucure[ti, pentru o ultim\ semn\tur\. În curtea 
Televiziunii Române era greva [oferilor, care strigau 
,,Afar\ cu R\zvan!”. Pe acest fundal, R\zvan Teodorescu 
a semnat, cu mâna tremurând, aprobarea pentru 
înfiin]area unui post local de televiziune la Vaslui. Pe 24 
decembrie am emis pentru prima dat\, de la ora 7.00, la 
7.45. Am decis, totu[i, ca data aniversar\ s\ fie cea de pe 
actul de constituire, actul de na[tere al TVV-ului, dac\ 
vre]i. Pe parcursul anilor, am avut perioade de afirmare, 
dar [i de mare autoritate. Începând din 2007, a început un 
declin, care se va prelungi, cred eu, pân\ la dispari]ia 
sta]iilor [i studiourilor locale. Cauzele sunt simple: 
înmul]irea sta]iilor locale, multitudinea televiziunilor 
centrale, sc\derea interesului localnicilor pentru faptul 
local adesea lipsit de spectaculozitate [i redat în limite 
obi[nuite, criza economic\ na]ional\ r\sfrânt\ [i la nivel 
local, preferin]a localnicilor pentru abonamentele prin 
satelit în detrimentul posturilor locale, care transmit în 
eter. Nu [tiu ce va fi, dar cert este c\, în cei 20 de ani, TV 
Vaslui a avut o contribu]ie important\ în via]a social-
economic\ [i mai ales cultural-[tiin]ific\ a jude]ului 
Vaslui”, a spus Marin. În calitate de pre[edinte al filialei 
vasluiene a Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti, Dumitru V. 
Marin a ]inut s\ sublinieze importan]a pe care o are 
aceast\ organiza]ie neguvernamental\ în sus]inerea [i 
promovarea oamenilor care lucreaz\ în presa scris\ sau 
audio-vizual\. 
(Monitorul de Vaslui, nr. 2.348 (4.329), mar]i, 7 decembrie 
2010, pag. 3, articol scris de Mihaela Z\rnescu) 
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(Convorbiri Literare, Anul CXLIV, nov. 2010,  
nr. 11 (179), pag. 193) 
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D. V. Marin [i umbra lui T\nase la Vaslui 
 

 Prof. dr. Dumitru V. Marin este mai vasluian decât 
vasluienii, a[a cum unii sunt mai catolici decât Papa. S-a 
n\scut la Giurgioana (nu s-a prea auzit de aceast\ 
localitate pân\ la dânsul), lâng\ Podu-Turcului (de care s-
a mai auzit), în jude]ul Bac\u, de fapt, în ]inutul istoric al 
Tecuciului [i în zona de influen]\ a Bârladului, având un 
nume de profund\ rezonan]\ olteneasc\. S-a identificat, 
îns\, cu cei originari din Vaslui prin orient\rile sale 
culturale privind istoricul înv\]\mântului [i presei locale, 
realizat în mai multe studii, mai ales prin monografia 
Liceului Kog\lniceanu, tot orient\ri locale având [i în 
romanul ,,Z\pada pe flori de cire[”.  
 Lucrarea de doctorat, dedicat\ lui Tudor Pamfile [i 
revistei ,,Ion Creang\”, se leag\, îns\, de ]inuturile 
istorice ale Tutovei [i Tecuciului. Prin urmare, dorin]a de 
a fixa între paginile unei c\r]i tot ce era privitor la 
manifestarea cultural\ reprezentativ\ a Vasluiului, 
Festivalul ,,Constantin T\nase”, trebuia s\ apar\ în mod 
firesc. Am avut rolul s\ declan[ez procesul, printr-o 
discu]ie telefonic\ referitoare la materialul antologic 
necesar pentru o monografie a Festivalului, fiind primul 
c\ruia m-am adresat în acest sens. A ac]ionat rapid, 
articolele din ,,Meridianul” fiind bulg\rii de z\pad\ care 
au declan[at avalan[a de contribu]ii [i alc\tuirea în timp 
record a volumului ,,Festivalul Na]ional al Umorului 
,,Constantin T\nase”, Vaslui-40. M\rturii, Documente, 
Foto-album”.  
 Dup\ propria-i m\rturie, în 1970, proasp\tul jude] 
Vaslui, cam s\rac spiritual pe atunci în raport cu rivalul 
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s\u natural, Bârladul – cei mai în vârst\ î[i amintesc 
aprinsele polemici de atunci – avea mare nevoie de o 
manifestare cultural\ de amploare. A avut, atunci, ideea 
unui Festival T\nase, propunerea fiind motivat\ de 
aniversarea a 90 de ani de la na[terea marelui umorist, pe 
lâng\ originea sa local\. Se pare c\ la succesul ini]iativei 
sale a contribuit [i apropierea onomastic\ de primul- 
secretar, pe care îl chema Gheorghe T\nase. De altfel, 
numele T\nase a devenit emblematic, dar [i totalitar, în 
viziunea vasluienilor. De exemplu, dup\ ‘89, cineva a 
deschis un mic atelier de cizm\rie cu firma ,,La T\nase” – 
a[a îl chema pe el!, am primit reclama]ii la Cultur\, în 
sensul de a nu-i permite meseria[ului s\ se foloseasc\ de 
numele marelui actor… D. V. Marin prefa]eaz\ inteligent 
lucrarea printr-o prezentare istorico-economico-cultural\ 
a Vasluiului, pres\-rând, printre pagini, imagini de epoc\, 
reproduceri de afi[e [i alte materiale, caricaturi, portrete-
[arj\, cuplete ale lui T\nase, etc. Substan]a c\r]ii o 
constituie cele 30 de lu\ri de cuvânt (în scris!) cu referin]e 
concrete la Festival, toate beneficiind de liantul 
permanent al comentariilor [i interven]iilor explicative ale 
domnului D. V. Marin. Contribu]iile sunt extrem de 
diversificate, a[a cum sunt foarte diferi]i autorii lor, 
reuni]i doar prin interesul comun pentru festival [i 
personalitatea lui T\nase. Remarc\m mai întâi 
profesioni[ti din lumea teatrului ca: Alexandru Ar[inel, 
Aurel Storin, Vasile Donose, Vasile M\linescu, Bogdan 
Ulmu, care au interpretat, regizat sau jurizat produc]ii 
teatrale ori concursuri de interpretare. Cel din urm\, dar 
nu ultimul, face leg\tura cu lumea literar\, a scrisului 



188 
 

legat de Festival, împreun\ cu Aurel Brum\ [i Mircea 
Colo[enco.  
 Urmeaz\, cu o mare pondere, cei care s-au 
manifestat de-a lungul anilor ca iubitori (amatores, în 
latin\) ai regalului de umor, contribuind efectiv la 
realizarea acestuia, unii profesionalizându-se mai târziu: 
Paul Bu]a, Alexandru Guzu, George Ila[cu, Alexandru 
Jijie, Dumitru Jijie, Gruia Novac. Dintre mae[trii graficei 
satirice au contribuit la realizarea volumului, cu tr\s\turi 
de penel, dar [i cuvinte calde, {tefan Popa Popa's [i 
Nicolae Viziteu. Din curata prietenie au izvorât rândurile 
trimise de Avram D. Tudosie, din Hu[ul podgoriilor pe 
care le-a mo[it [i p\storit, direct sau prin ucenicii s\i. În 
continuare, marele pluton al organizatorilor, vechi sau 
actuali: Gelu Voicu Bichine], Elena Condrea, Virgil 
Giu[c\, Lucian Valeriu Lefter, Emil Pascal, Emil 
R\[canu. Între autorii de texte, unii presupun men]ion\ri 
aparte: George Stoian, organizator al primei edi]ii [i 
prezentator la unele ulterioare, Ioan Manca[, care a 
condus, efectiv, o bun\ parte dintre Festivaluri, 
men]inându-[i permanent îndrumarea caricaturi[tilor, 
Teodor Pracsiu, critic teatral cu omniprezen]\ [i 
competen]\ în jurii, {tefan {erban, cu umerii toci]i de 
greutatea edi]iilor în care a trebuit s\ se ocupe de absolut 
orice, autor al unor frumoase pagini dedicate lui D. V. 
Marin [i, desigur, contribu]ia postum\ a lui Valentin 
Silvestru, prin texte [i evocarea permanent\ a rolului s\u 
esen]ial în derularea Festivalului.  
 D. V. Marin a realizat, deci, o lucrare de mare 
utilitate pentru istoricul cultural al jude]ului [i, dac\ mai 
apar mici r\ut\]i [i atitudini subiective accentuate, ele 



189 
 

apar]in exclusiv autorilor textelor, iar cititorii au libertatea 
s\ le interpreteze dup\ voin]a lor, cum spuneau romanii: 
,,Quot capita tot sensus – Câte capete, atâtea judec\]i”. 
(Monitorul de Vaslui, mar]i, 5 octombrie 2010, pag. 12, scris 
de Dan Ravaru) 
 
 

Despre umor, f\r\ pic de umor 
 

 Cu câteva zile în urm\, profesorul Dan Ravaru, bun 
cunosc\tor al h\r]ii culturale a Vasluiului, f\cea – mult 
mai bine, admit f\r\ rezerve – o prezentare a unei noi 
apari]ii editoriale, ,,Festivalul na]ional al Umorului 
,,Constantin T\nase” Vaslui – 40”, volum de m\rturii, 
documente [i foto-album semnat de profesorul Dumitru 
V. Marin. Este o prim\ ,,bil\ alb\” pentru profesorul 
Marin [i cartea sa. Peste cuvintele profesorului Ravaru 
este greu ([i de multe ori d\un\tor) s\ mai spui ceva. 
 Cunoscându-l bine pe cel din urm\, nu cred c\ ar fi 
putut s\ scrie o cronic\ din motive care ar putea fi traduse 
în genul ,,hai s\-i facem [i lui Marin o recenzie, c\ [i-a[a 
se apropie Festivalul…”. Cred, mai degrab\, c\ volumul 
lui Marin merita una. În mod normal, aici ar trebui s\ se 
încheie ,,recenzia” subsemnatului. {i e una ,,de bine”. 
Totu[i, persist [i, cu scuze c\ pun câteva cuvinte peste 
cele ale profesorului Ravaru, mai scriu câteva rânduri… 
 Nu m-a ajutat vârsta s\ îl cunosc pe T\nase, dar 
întâmplarea (sau nu) face s\ îl cunosc foarte bine pe 
Dumitru V. Marin. Prefer, prad\ sincerit\]ii, s\ scriu mai 
degrab\ câteva cuvinte despre acesta din urm\ decât s\ 
,,stric” o recenzie (a lui Ravaru) bine f\cut\. Sincer s\ fiu, 
nu am apucat s\ citesc ,,Festivalul…”. Paradoxal, dar 
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jurnalistul, om care tr\ie[te din citit (mai corect [i complet 
ar fi cuvântul ,,documentare”) [i din scris (pentru al]ii), 
are foarte pu]in timp s\ citeasc\ pentru el. Pl\cerea 
lecturii ,,pentru sine” este amânat\ de nevoia compil\rii 
unor texte scrise la repezeal\, sub presiunea timpului. 
Cum ar fi acesta, dac\ vre]i. Dar, ce s\-i faci, a început 
Festivalul Umorului [i, din ra]iuni pe care nu vreau s\ mi 
le explic pân\ la cap\t, deschid cartea profesorului Marin. 
Nu mult (v\ reamintesc, gazetarul nu are timp de lectur\), 
ci doar pentru a m\ convinge c\ paginile îi sunt dedicate 
lui Constantin T\nase. Concluzionez repede c\, cel pu]in 
în cazul de fa]\, autorul a sc\pat cu elegan]\ de 
narcisismu-i caracteristic [i a respectat aceast\ obliga]ie. 
 Cele peste 200 de pagini îi sunt dedicate integral 
marelui umorist al Vasluiului, o a doua ,,bil\ alb\” pe care 
o trec în contul autorului. De men]ionat c\ profesorul 
Marin ar fi avut tot dreptul s\ scrie mai multe rânduri 
despre sine, fiind, de-a lungul anilor, un personaj cheie în 
ini]ierea, asigurarea existen]ei [i continuit\]ii Festivalului. 
Dar, cum spunea Confucius, modestia este funda]ia solid\ 
a tuturor virtu]ilor. Bravo, dom’ profesor! De data asta ai 
f\cut-o ca la carte [i a ie[it o… carte! Exist\ prejudecata 
c\ trebuie s\ ai umor pentru a scrie despre umor. Nimic 
mai gre[it. Dac\ era a[a, cartea lui Marin nu ar mai fi fost 
niciodat\ scris\. Profesorul nu are umor – o spun cu mâna 
pe inim\. În schimb, are r\bdare, rigoare, documente [i 
pasiune. F\r\ acestea, ,,Festivalul…” nu ar fi fost decât o 
tu[\ egocentric\. {i ar fi fost p\cat, pentru c\, în zilele 
festivalului, râsul trebuie s\ fie unul sincer [i s\n\tos. Eu 
unul cred c\ a[a va fi. 
(Monitorul de Vaslui, nr. 2.307 (4.288), vineri, 8 octombrie 
2010, pag. 12, articol scris de Romeo Cre]u) 
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Un hronic … modern 
 În istoria cultural\ a jude]ului Vaslui [i, inclusiv, în 
aceea a României din perioada 1970-2010 [i 2011 [i, 
poate, mai mult, activitatea prodigioas\ a domului 
profesor doctor Dumitru V. Marin, prin valoarea [i 
varietatea ei, î[i are [i î[i va avea locul binemeritat la 
neuitare [i la adev\rat\ pre]uire. Din toat\ diversitatea de 
preocup\ri cultural-artistice, selectez, în momentul de 
fa]\, pe aceea de scriitor, deoarece îmi revine pl\cuta 
misiune de a-i prezenta ultima (de p=n\ acum) apari]ie 
editorial\ semnat\ de domnia-sa: ,,Festivalul Na]ional al 
Umorului  »Constantin T\nase» Vaslui 40 - M\rturii, 
Documente, Foto-album”, ap\rut\ la Editura Pim, Ia[i, 
2010.  Ea este precedat\ de volumele: ,,Liceul Mihail 
Kog\lniceanu, centenar”, monografie, 1990; ,,Tudor 
Pamfile [i revista Ion Creang\ “, Editura Cutia Pandorei, 
Vaslui, 1998; ,,Z\pada pe flori de cire[”, roman, Vaslui, 
1999; ,,TV.V-15…explozia”, Editura Tiparul, B=rlad, 
2006 [i “Meridianul (Vaslui-B=rlad) - Ax\ cultural-
informa]ional\”, Editura Pim, Ia[i, 2009. 
 Pentru g=ndirea mea, autorul D.V. Marin reprezint\ 
un adev\rat [i patriot cronicar din stirpea str\mo[ilor 
no[tri Gr.Ureche [i Miron Costin, iar cartea ,,Festivalul 
Na]ional al Umorului »Constantin T\nase» - Vaslui 40” 
un soi de hronic generat de imboldul de a salva istoria 
(“lucrurile [i cursul ]\rii”), pentru c\, nu-i a[a: ,,scrisoarea 
este un lucru ve[nic!” Nu înt=mpl\tor, scriitorul dedic\ 
acest volum nepo]ilor domniei-sale, {tefan Alexandru 
(prenume de voievozi moldoveni!) [i Ana Ilinca Marin. 
Pentru c\, precum Gr.Ureche, ]inte[te un rol educativ 
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cultural pentru urma[i: ,,s\ r\m=ie nepo]ilor s\ le fie de 
înv\]\tur\ !”. 
 De altfel, cartea se deschide cu un ,,Aviz” care 
suport\ compara]ia, l\udabil\ întru totul,cu un fel 
de predoslovie  cronic\reasc\ în care cartea despre 
institu]ia cultural\ a umorului, Vaslui, înseamn\, cu 
modestie, ,,o silab\ din curgerea timpului”, o salvare-
document de la uitare, o incizie binef\c\toare pentru 
,,istoria locurilor”. Dar, totodat\, se înscrie ca FAPT|, în 
sensul faustian al termenului impus de neoumanistul 
german Johann Wolfgang Goethe în celebrul s\u poem 
dramatic ,,Faust.” 
 Tehnica pe care o abordeaz\, îns\, este profund 
modern\, modernist\, adus\ la zi de c\tre mijloacele 
informa]ionale actuale. {i aceasta o subliniaz\ chiar 
scriitorul: ,,Colajul intelectual”, într-o viziune de umor 
negru: ,,Cartea de fa]\ este despre mor]i [i poate fi pentru 
mor]i dac\ nu cumva este n\scut\ moart\.” Dar, s\-i 
reamintim domnului D.V. Marin c\ textele piramidelor 
egiptene cuprind [i ,,Cartea mor]ilor” [i c\ opera domniei-
sale se cite[te cu deosebit\ fluen]\, pentru farmecul 
expresiv, pentru sublimarea informa]iei în scrisori 
literare, în a[a fel înc=t consider\m c\ este n\scut\ pentru 
cei vii [i c\, pe drept, în ,,Avertismentul” dumnealui ne 
atrage aten]ia c\ ,,Este o carte serioas\ pentru o 
institu]ie…de r=s !” {i c\ în ea sunt consemna]i 40 de ani 
de istorie cultural\ meritorie vasluian\ ! 
 Structura interioar\ a volumului (numit\ u[or 
nostalgic-ironic ,,Tabla de materii”)se conduce, diacronic, 
dup\ evolu]ia în timp a celebrului Festival al Umorului 
înfiin]at în 1970, purt=nd numele renumitului actor comic 
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de sorginte vasluian\, Constantin T\nase, denumire dat\ 
chiar de D.V.Marin. A[adar, de la afirmare la impunerea 
pe plan na]ional [i interna]ional (Autoritate ), la 
încercarea de rezisten]\ (dup\ dec.1989) [i p=n\ în clipa 
de ast\zi, c=nd se încearc\ revigorarea [i reactualizarea 
(pe c=t este posibil) a faimosului festival: ,,Vine…Edi]ia a 
XXI-a!” 
 În intimitatea articula]iilor sale, parc\ procedeaz\ 
ca un arheolog care încearc\ s\ reconstituie din m\rturii 
ale contemporanilor participan]i al\turi de el, figura 
spiritual a unui fenomen cultural ce a l\sat mari amprente 
în timp [i în memorie prin valorile pe care le-a antrenat [i 
adunat la Vaslui, ,,capitala umorului” [i prin valorile 
descoperite chiar în cadrul acestei manifest\ri artistice. 
Nu facem pomelnice, dar se impune a fi aminti]i: Domnul 
Teatru, Valentin Silvestru, F\nu[ Neagu, Nichita 
St\nescu, Ar[inel, Stela Popescu, {tefan Popa Popa’s, 
Radu Beligan, Nicolae Viziteu, Teodor Pracsiu, Ioan 
Manca[, Valentin Ciuc\ etc. De la acesta din urm\ am 
re]inut ceva frumos de tot: ,,{i totu[i, c=nd vine toamna la 
Vaslui din doi în doi ani – cohorta umori[tilor (scriitori, 
actori, caricaturi[ti [i nu numai) î[i a[az\ tab\ra între 
spada lui {tefan cel Mare [i nasul voinic al lui Constantin 
T\nase.” 
 Volumul de fa]\ are o dubl\ valoare: documentar\ 
[i artistic\. 
 Documentul poate da înt=ietate unora în scara de 
valori pentru fiin]area acestei institu]ii culturale (Valentin 
Silvestru, Ioan Manca[, Dumitru V. Marin, George Stoian 
[i {tefan {erban). Expresia artistic\, dat fiind faptul c\ 
avem un atr\g\tor colaj, ob]inut uneori telefonic, se 
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eviden]iaz\ prin convertirea textului propriu-zis în 
oralitate [i dramatic [i prin oscila]ia subtil\ între aluzie [i 
iluzie, între encomiastic [i atitudinea negativ\, pamfletar\. 
 Prin voin]a sor]ii, n-am participat la niciuna din 
edi]iile faimosului festival umoristic, dar, lectur=nd 
aceast\ carte semnat\ de Dumitru V. Marin, mi-am 
îmbog\]it viziunea cultural\, f\c=ndu-m\ s\ regret c\ nu 
m-a l\sat Dumnezeu pe lume [i pe mine un…umorist ! 

Simion BOGD|NESCU 
poet, scriitor, critic literar, B=rlad 

Sursa: Revista CRONICA Ia[i,  
nr. 12, decembrie 2010, p. 10 
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Vorbe care r\m=n 
 Radioul [i televiziunea sunt condamnate s\ farmece 
auzul [i vederea pe un parcurs temporal extrem de scurt. 
Vorba [i imaginea au soarta efemeridelor, ceea ce nu 
înseamn\ o binefacere pentru doritorul de eternitate. {i 
totu[i se poate construi formatul durabilit\]ii, cu o minte 
îndr\znea]\ [i un dram de noroc. A[a s-a întamplat cu 
mass-media vasluian\, a c\rei istorie a înc\put într-o 
carte, scris\ chiar de un pionier al presei locului, Dumitru 
V. Marin. Se nume[te „TVV-15 în explozia cultural-
informa]ional\ din jude]ul Vaslui” [i a fost ocazionat\ de 
împlinirea a 15 ani de la înfiin]area postului de 
televiziune din ora[ul re[edin]\ de jude]. Cartea are mai 
multe coordonate: afectiv\ (e o ampl\ confesiune a celui 
ce a crezut cu înc\p\]=nare în rostul unei ini]iative de 
acest fel în tulburele an 1990), informativ\ (se constituie 
într-o veritabil\ monografie a jude]ului recunoscut pentru 
s\r\cia economic\) [i modelatoare pentru genera]iile care 
vin. Cititorul t=n\r g\se[te în cele 550 de pagini pilde 
faptice de reu[ita într-un domeniu alunecos cum e presa, 
dar [i de c\ut\ri ori de e[ecuri inerente. 
 Familiarizat cu exigen]ele lucr\rilor [tiin]ifice 
(D.V. Marin este doctor în Filologie cu o tez\ despre 
Tudor Pamfile [i revista „Ion Creang\”), autorul î[i 
structureaz\ demersul în opt episoade progresive ca 
întindere: „Argument” (pp. 7-10), „Vaslui – str\veche 
a[ezare moldovean\” (pp. 19-34), „TVV – imagine pentru 
to]i!” (pp. 35-137), „Sunetul muzicii… r\sunetul urbei” 
(despre înfiin]area postului de radio UNISON; pp. 139-
176), „Scripta manent! ” (biografia ziarului „Meridianul”; 
pp. 177-286). Episodul cu num\rul 6, „Jude]ul Vaslui – 
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2006”, este cel mai amplu (pp. 287-536) [i se subdivide în 
alte [ase mini/ macroepisoade: o prezentare general\ (pp. 
287-293), „Autoritate [i administra]ie” (pp. 294-350), 
„Munc\ [i speran]\ ” (despre institu]iile jude]ene, de la 
finan]e la înv\]\m=nt; pp. 351-382), „Via]a cultural\” (pp. 
383-460), „Presa local\” (pp. 461-480), „Oaspe]ii TVV” 
(pp. 481-513), „Personalit\]i vasluiene” (pp. 514-528) [i 
„Parteneri vechi [i noi” (pp. 528-536). Ultimele dou\ 
episoade sunt determinate de rigorile unui parcurs 
editorial at=t de amplu [i de consistent. A[adar, o 
„Încheiere” (pp. 537-548) [i un „Mesaj c\tre… viitori” 
(pp. 549-550) rotunjesc prima lucrare de referin]\ pentru 
istoria presei din aceast\ parte de ]ar\. Bibliografia, notele 
(pentru capitolul al II-lea) [i rezumatul (în rom=n\, 
francez\ [i englez\) vin s\ înt\reasc\ impresia de lucrare 
alc\tuit\ de un profesionist. 
 Cartea are [i o menire indirect\: de a reabilita 
Vasluiul în concertul jude]ean, dat\ fiind str\vechea 
concuren]\ cu B=rladul. Dac\ municipiului i se recunoa[te 
meritul de a fi str\lucit spiritualice[te la începutul 
secolului XX, prin „Academia B=rl\dean\” în spe]\, în 
vreme ce Hu[iul „n-a mai ie[it în eviden]\ de pe vremea 
lui D. Cantemir”, Vasluiul, la confluen]a secolelor [i 
mileniilor, „zv=cne[te puternic”. Noii realit\]i presa girat\ 
de D.V. Marin (postul TV, radio „Unison” [i gazeta 
„Meridianul”) i-a fost oglinda fidel\ sau, de ce nu, 
stimulent asiduu. Cine ar putea m\sura cu c=t a crescut 
sau, dimpotriv\, a descrescut prestigiul unui loc datorit\ 
presei? 
 Fatalmente, cartea lui Dumitru V. Marin este 
cople[it\ de retorica publicistic\. De la lungimea 
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enun]urilor la reluarea unor cli[ee din domeniu [i de la 
sintagmele necesit=nd glazura gazetarului TV la 
abunden]a majusculelor manieriste, totul respir\ 
entuziasm [i… autoanaliz\. B\nuim c\, aflat la o v=rst\ 
rotund\ (s-a n\scut la 28 apr. 1941, în satul Giurgioana, 
din com. Podul Turcului, jud. Bac\u), autorul a sim]it 
nevoia s\ se prezinte integral. A reu[it, a[a înc=t cartea 
este [i un amplu CV, cu efuziuni mai mult ori mai pu]in 
motivate. De aici probabil [i unele gre[eli de corectur\: 
virgula înaintea lui etc. sau între subiect [i predicat ori 
absen]a celei de-a doua virgule pentru o apozi]ie 
explicativ\; ghilimelele engleze[ti (sus-sus), în locul celor 
rom=ne[ti (jos-sus); pleonasme („mijloace mass-media” – 
p. 10); absen]a lui „i”, component al radicalului 
toponimelor (Hu[iul, Ia[iul, nu Hu[ul, Ia[ul); 
inconsecven]a intreprindere-intreprinz\tori, în loc de 
întreprindere-întreprinz\tori; cratima nemotivat\ (Podul-
Turcului, în loc de Podul Turcului) sau parazitarea 
lexical\ („monumentul erorilor – în loc de eroilor – 
Revolu]iei” – p. 44) [.a. 
 Dincolo de aceste inerente imperfec]iuni, cartea 
„TVV – 15… explozia…” se adaug\ altor lucr\ri similare 
ap\rute în ultimii cincisprezece ani la Vaslui, depun=nd 
m\rturie despre bog\]ia [i varietatea reprezent\rilor 
memoriei culturale locale. Cine mai crede c\ în aceast\ 
parte de Moldova nu se înt=mpl\ nimic se în[al\. Dumitru 
V. Marin a g\sit taina nemuririi: vorba [i imaginea se 
reg\sesc într-o gazet\, iar apoi, toate trei, într-o carte vie. 
(DE{TEPTAREA Bac\u, nr. 6096, vineri-duminic\, 28-30 
mai 2010, p. 3, articol scris de prof. univ. dr.  Univ. Bacovia, 
Ioan D\nil\) 
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(Obiectiv, Edi]ia de Vaslui, nr. 1983, luni, 21 aprilie 2008) 
 

Consilierul jude]ean Marin [i-a f\cut statuie! 

 
 MARE-I GR|DINA… Consilierul jude]ean 
Dumitru V. Marin [i-a tras statuie. În deliru-i 
megalomanic care îl st\pâne[te de mult timp [i care pare 
c\ nu are leac, profesorul Marin poate fi cânt\rit acum în 
130 de kilograme… de ciment brut cu miez de fier, la 
Muzeul Jude]ean. E drept c\ statuia este aruncat\ într-un 
col], dar este un col] de cinste! {i asta nu e nimic. Acesta 
are în preg\tire un volum plin de omagii pentru propria 
persoan\ genial\. Colac peste pup\z\, tot Dumitru V. 
Marin a ini]iat o campanie de strângere de semn\turi prin 
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care dore[te s\ conving\ Prim\ria Vaslui s\-i atribuie 
titlul de cet\]ean de onoare! 
 Statuia lui D.V. Marin are în jur de un metru în 
în\l]ime [i cu siguran]\ nu te cuprinde sentimentul tainic 
al divinului când o vezi. E un amestestec preten]ios, adic\ 
ceva din freza lui Ceau[escu, b\rbia rotund\ a lui Caligula 
[i pome]ii lui Creang\. DVM nu [i-a f\cut de unul singur 
bustul… de[i, dup\ cât îl [tim, ar fi tras o ciopleal\, dac\ 
se pricepea cât de cât [i la sculptur\. Din câte am putut 
afla, [i-a angajat artist, pe Cristian Pântea, un salariat al 
Muzeului Jude]ean, care s\-l imortalizeze în ciment brut 
cu miez de fier, dup\ care a f\cut ce-a f\cut [i a donat 
,,opera” aceleia[i institu]ii. ,,Profesorul m-a sunat [i a 
spus c\ are un bust care îl reprezint\ pe dumnealui. I-am 
spus c\, în momentul în care posteritatea va aminti de el, 
dac\ va aminti de el, îl vom pune în muzeu. Pân\ atunci, 
am încheiat un contract de custodie cu profesorul [i am 
conservat bustul în depozitul muzeului. Nu [tiu cine l-a 
realizat. Ce pot s\ spun… domnul Marin are un sim] 
dezvoltat al posterit\]ii”, spune Ioan Manca[, directorul 
Muzeului Jude]ean Vaslui. Faza cea mai tare e c\, dac\ se 
întâmpl\ ceva cu ,,opera”, muzeul s-a angajat s\ pl\teasc\ 
proprietarului nu mai pu]in de 60 de milioane de lei 
vechi. 
 Marin ne invit\ s\-l omagiem! 
 La adresa redac]iei, ne-a sosit o invita]ie din partea 
profesorului Dumitru V. Marin care, pentru comicul ei 
absolut demen]ial, merit\ reprodus\ cuvânt cu cuvânt: 
,,Grupul de pres\ Cvintet TE-RA inten]ioneaz\ s\ publice 
un volum omagial consacrat anivers\rii prof. dr. Dumitru 
V. Marin, care, pe data de 28 aprilie 2011, împline[te o 



200 
 

vârst\ rotund\, de 70 de ani! În acest scop, v\ adres\m 
invita]ia, ca în virtutea bunelor rela]ii, a autorit\]ii Dvs. [i 
a cunoa[terii personalit\]ii [i operei dlui. prof. dr. Dumitru 
V. Marin, pân\ cel târziu pe 15 martie a.c., s\ trimite]i pe 
adresa noastr\ de mail un material scris pentru a fi inclus 
în volumul omagial. Sugestii de teme: Profil intelectual, 
profesorul, Managerul, Jurnalistul, Etnologul, Istoricul a) 
în înv\]\mânt; b) în istoria cultural\, Romancierul, 
Monografistul, Îndrum\torul în Agora, Editorul, Ac]iuni 
participative (sesiuni, întâlniri, delega]ii etc), Omul 
politic, Familistul (familie, avere), Oper\ sau oricare 
subiect dori]i. CV-ul [i o parte din opere se afl\ pe blogul 
www.marin(…). Cartea trebuie s\ apar\ pân\ pe 10 
aprilie a.c. V\ vom ]ine la curent [i cu celelalte ac]iuni în 
derulare, inclusiv cu programul complex al zilei de joi, 28 
aprilie a.c. Binevoi]i un r\spuns. V\ asigur\m de toat\ 
stima [i pre]uirea noastr\”. Semnat director general, 
Dumitru V. Marin. 
 (Vremea Nou\, nr. 585 (3.325), joi, 10 martie 2011, pag. 3) 
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Nu, Marin are nevoie de statuie 
 

 Cred c\ o mare depresie ne pa[te dac\ principalul 
subiect al zilei (zilelor) este ,,statuia” profesorului 
Dumitru V. Marin. Un bust nici m\car reu[it, dac\ e s\ 
îmi dau [i eu cu p\rerea. N-a[ scrie rândurile acestea dac\ 
resursele puse în joc nu ar fi atât de vaste iar preocuparea, 
atât de… (ne)sincer\. Pentru propunerea acestui subiect [i 
nu a altuia ar fi, totu[i, o explica]ie: dac\ statuia ar fi 
f\cut\ din bani publici, atunci, da, am putea avea o 
problem\ cu Marin. Ei bine, nu e. Marin [i-a f\cut-o din 
banii lui, a[a c\ îi recomand, pentru ofticarea deplin\ a 
criticilor, s\ î[i mai fac\ una. Un bust care s\-i semene, în 
primul rând, [i, ca ,,s\ moar\ du[manii”, [i o statuie 
ecvestr\. Un Marin c\lare, cu peni]a [iroindu-i împotriva 
,,m\garilor” care au cutezat s\ îi pi[e soclul înc\ neridicat. 
Sau un Marin înalt de 3,75 metri (neap\rat!), cu un 
televizor portabil într-o mân\ iar, în cealalt\, cu o anten\ 
radio pe post de sabie. Sau, din ra]iuni de economie, s\-[i 
fac\ m\car ni[te bibelouri: ni[te Marini-Budha, Marini-
sfinx ori Marini-Napoleon. Dac\ vrei s\ îl umile[ti, 
cumperi un bibelou [i îl zoie[ti în tihn\, acas\, ori de câte 
ori ai chef.  
 Nu se poate spune despre mine c\ a[ fi unul dintre 
prietenii profesorului Marin. Nu pot spune nici c\ m-a 
format, de[i mi-a fost profesor. Nici pe la [coala lui de 
pres\ nu am trecut, a[a cum spunea la un moment-dat. Cu 
toate acestea, m\ simt dator, în calitate de lucr\tor în 
pres\, s\ îi iau cumva – oricum – ap\rarea, chiar dac\ voi 
fi singurul. Evident, îmi asum în avans riscul ca zoaiele 
care i se toarn\ lui în cap s\ m\ mânjeasc\ [i pe mine. V\ 
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anun] c\ m\ doare în cotul statuii (mele) înc\ nesculptate. 
 Evident, nu trebuie s\ ai statuie ca s\ fii înjurat cu 
atâta poft\. La fel de evident este [i faptul c\ profesorul 
Marin are o groaz\ de du[mani. În fine, la fel de cert este 
[i apetitul s\u pentru auto-propunere. Am discutat de 
multe ori cu dumnealui despre modestie. Degeaba. Marin 
are o p\rere atât de bun\ despre sine, încât tone de 
argumente promodera]ie nu îi vor schimba atitudinea. 
Deci, acesta e omul: un mare narcisist, cu o patologie 
extrem de divers\. Nu ai ce s\-i faci, cum s\ îl influen]ezi 
sau s\ îl schimbi. Nici nu mi-am propus [i nici nu cred c\ 
cineva s\n\tos la cap poate m\car încerca un astfel de 
demers. {tiu, în egal\ m\sur\, c\ Marin e convins, m\car 
în sinea lui, c\ nici soarele, nici luna, nici umanitatea în 
ansamblu nu se învârt în jurul lui. Cu toate acestea, are 
ambi]ia de a se auto-pozi]iona în centrul micului s\u 
univers, chestiune pe care nu o g\sesc neap\rat gre[it\, ci 
mai degrab\ incomplet\. Atâta [tiu: Marin se iube[te 
nespus. Ei, [i?!? Câti dintre voi nu sim]i]i asemenea 
despre propriile persoane? A[adar, problema este cum o 
ar\t\m. Unii î[i comand\ portrete. Al]ii, mai talenta]i, [i le 
fac singuri. Nefiind un talent în domeniu, Marin [i-a 
comandat o statuie. Fâs! S-a oprit jude]ul din dezvoltare, 
am intrat din nou în criz\, f\r\ s\ fi ie[it m\car etc. Ce 
[tire: pentru c\ se iube[te prea mult, Marin [i-a comandat 
o statuie. Bravo lui: putea s\ se auto-iubeasc\ fizic, cum 
fac atâ]ia în jurul lui.  
 Asta e: uneori, oamenii î[i mai fac [i statui. Alteori, 
li se fac statui. Se trezesc, pur [i simplu, cu ele pe cap. 
Mai sunt, v\ asigur, vasluieni în via]\ care au asemenea 
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,,opere” acas\. Iat\ c\ Marin nu e singurul din ,,specia” 
asta…  
 De[i vreau s\ îi iau ap\rarea, nu pot s\ nu îl critic 
pe omul Marin. E mai corect a[a, pentru c\ anumite 
eviden]e nu pot fi omise. Totu[i, de ce simt nevoia s\ îi 
iau ap\rarea ,,mogulului” – cum i se spunea pân\ de 
curând? Pentru c\, din punct de vedere profesional, Marin 
are în spate ceva. A f\cut lucruri palpabile – televiziune, 
radio, ziar – într-o vreme în care al]ii, inclusiv atât de 
mul]ii detractori, se jucau cu… pixul în ]\rân\. Sau 
câ[tigau premii la galele lui Marin, unde, evident, Marin 
lua premiul cel mare. Dincolo de asta, câteva lucruri nu i 
se poate lua lui Marin: televiziunea, printre primele 
înfiin]ate în ]ar\ dup\ Revolu]ie, cei peste dou\zeci de ani 
de pres\ [i anii, aproape la fel de mul]i, de radio. {i, 
evident, puzderia de profesioni[ti pe care i-a format. 
Astea sunt adev\ratele statui ale lui Marin, nu pl\smuirea 
bizar\ [i deloc asem\n\toare originalului. Marin nu are 
nevoie de statuie, pentru c\ dup\ el va r\mâne ceva mai 
durabil decât o cioplitur\: opera – bun\ sau rea. Cine nu o 
apreciaz\, poate pur [i simplu s\ o ignore. Dup\ cei mul]i 
care scriu, ast\zi, împotriva lui, [i despre care trebuie spus 
c\, ieri, au trecut prin [coala lui de pres\, mâine, s-ar 
putea s\ nu r\mân\ mare lucru. Pentru m\car o frac]iune 
de posteritate, poate ace[tia ar avea nevoie de o statuie. 
Sau m\car de piatra necesar\ acesteia. 
(Monitorul de Vaslui,  nr. 2.414 (4.395), luni, 14 martie 2011, 
pag. 3, articol scris de Romeo Cre]u) 
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Cinstire şcolii şi culturii! 
Ori de câte ori păşesc într-o şcoală sunt cuprins de 

emoţii speciale, aşa cum se întâmplă cu noi toţi, dar când 
paşii mă poartă într-o şcoală care a împlinit 155 de ani 
de existenţă emoţiile curg şi nu ştiu care forţă benefică 
îmi impune respect ca atunci când aş păşi într-un 
sanctuar! 
Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Pamfile” Bârlad este o 
şcoală binecunoscută şi apreciată nu numai la nivel de 
municipiu şi judeţ dar prin calitatea procesului de 
învăţământ de aici, cât şi prin numărul mare de 
personalităţi care şi-au început studiile în şcoala care a 
depăşit 1,5 centenare, şcoala este apreciată şi la nivel 
naţional!  
     Simpozion de cultură 

În cadrul „Zilelor Şcolii nr. 4” au fost organizate 
ample manifestări dedicate şcolii şi patronului său 
spiritual, Tudor Pamfile. Una din activităţile de mare 
amploare şi importanţă a fost organizarea unui reuşit 
simpozion intitulat „Tudor Pamfile – In memoriam”  La 
lucrările simpozionului bârlădean au participat 
personalităţi importante ale învăţământului şi culturii 
judeţene şi nu numai, printre care: prof. dr. Elena Monu, 
preşedinta „Academiei Bârlădene”, prof. dr. Dumitru V 
Marin, apreciat etnolog român (Teză de doctorat cu tema 
„Tudor Pamfile şi revista „Ion Creangă”), prof. Gruia 
Novac ( redactor-şef al revistei „Baadul”), prof. Dan 
Ravaru (din partea „Centrului Judeţean de cultură” 
Vaslui), prof. Gherghe Gheorghe (cercetător istoric), 
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prof. Gh. Clapa (reputat cercetător pluridisciplinar), 
prof. Elena Gheţău şi mulţi alţii.   

Cinstire şcolii şi înaintaşilor 
Lucrările simpozionului au fost deschise de prof. 

Mintuţă Mihai Silviu, directorul Şcolii nr. 4 din Bârlad, 
cel care cu o emoţie stăpânită profesoral a prezentat, aşa 
cum stă bine unui conducător de instituţie românească, 
un scurt istoric al şcolii pe care o conduce, istoric din 
care prezentăm succint şi cititorilor acestei pagini: 
Înfiinţarea şcolii este strâns legată de biserica 
„Vovidenia”. La data de 7 noiembrie 1856, în chiliile 
acestei biserici s-au desfăşurat primele lecţii ale elevelor 
de clasa I, sub conducerea învăţătoarei Zoe Evolschi. In 
fiecare an următor s-au adăugat şi clasele a II-a, a III-a, 
a IV-a, aşa încât în anul 1860 şcoala avea patru clase.  

În Monitorul Oficial al Moldovei nr. 41 din 22 
februarie 1862 se anunţa că răposatul Ştefan Dobranici, 
prin testamentul său publicat, lasă soţiei sale ca uzufruct 
casele, cu condiţia ca, după moartea ei, acestea să 
rămână proprietatea perpetuă pentru Şcoala de fete nr. 
1. Dar adevărata satisfacţie a avut-o directoarea 
Eufrosina Bălănescu atunci când, la 20 iunie 1864, 
Epitropia oraşului Bârlad răscumpără drepturile de 
uzufruct pe care-1 avea aceasta prin testament, cu preţul 
de 450 de galbeni. În acest fel, casele au rămas 
proprietatea definitivă a şcolii, conform Testamentului lui 
Ştefan Dobranici. Şcoala se mută în localul respectiv la 
25 august 1865. 

După anul 1900, întâlnim printre învăţătoarele 
şcolii pe Zoe Ionescu (prin căsătorie Tutoveanu), soţia 
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distinsului poet George Tutoveanu, care va fi prima 
directoare a şcolii în localul actual (1929). 

Clădirea actuală 
În anul 1925 se pune piatra fundamentală a 

clădirii actuale. Începând cu data de 10 noiembrie 1927, 
aici îşi desfăşurau activitatea două şcoli: Şcoala de fete 
nr.l, la etaj şi Şcoala de băieţi nr. 4, la parter.  

Clădirea şcolii a avut mult de suferit, cutremurele 
din 1940 şi 1977 punându-şi cu pregnanţă amprenta 
asupra acesteia, propunându-se chiar demolarea. Prin 
efortul cadrelor didactice şi al autorităţilor, s-a reuşit 
efectuarea lucrărilor de consolidare, în 1977-1978, dar 
în special în perioada 1992-1999, în urma cărora elevii 
au la dispoziţie spaţii de învăţământ moderne, cu 
mobilier nou şi dotarea necesară desfăşurării unui 
proces instructiv-educativ de înaltă calitate. Valoarea 
unei şcoli rămâne în valoarea elevilor pe care i-a instruit 
şi educat de-a lungul existenţei ei ca instituţie de formare 
şi educare. în fiecare an, la plecarea unei promoţii, le-
am spus elevilor să nu uite că au învăţat la Şcoala nr. 4 
„Tudor Pamfile”, să-şi amintească de cei care, cu har 
pedagogic, pasiune şi devotament, le-au dat cunoştinţe, 
putere, încredere şi speranţă. Şi înclin să cred că cei mai 
mulţi nu au uitat” a precizat prof. Mihai Silviu Mintuţă. 
Toţi cei prezenţi la lucrări, în cea mai mare parte foşti 
elevi ai şcolii, au vorbit cu dragoste despre şcoala lor şi 
despre dragii lor dascăli. 

Dascăli care au scris istorie!  
La ceas de sărbătoare, la ceas aniversar s-a vorbit 

cu respect despre colegi, foşti elevi deveniţi personalităţi 
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importante şi în mod special despre dascălii de excepţie. 
Lista este lungă dar ne rezumăm să amintim cu bucurie 
de: Zoe Evolschi, Eufrosina Bălăşescu, Ana Neagoe, 
Profira Portoşescu, Zoe Tutoveanu, Olga Zuzula, 
Ecaterina Tătaru, loan Tuchilă, Constantin Pârvu, Căuia 
Vasile, Constantin Toporaş, Ion Tarază, loan Chicoş, 
Ianula Maloman, Matei Dobrovici, Ştefan Toporaş, 
Emilia Popescu. 

O şcoală demnă de patronul său spiritual! 
Cum s-a ajuns ca şcoala în care astăzi sunt două 

şcoli (Şcoala de muzică îşi desfăşoară activitatea în acest 
local) aflăm din excelentul număr dublu, 19-20, al 
apreciatei reviste a şcolii, intitulată „Primii paşi” 

„Adepţi ai integrării europene prin educaţie şi 
cultură, nu s-a neglijat nici specificul naţional. In 1996, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a aprobat 
înscrierea pe frontispiciul şcolii a numelui marelui 
folclorist şi etnograf Tudor Pamfile, unul dintre 
întemeietorii Academiei Bârlădene.  

În cadrul amplei sărbători, a fost organizat un 
concurs de dezlegări rebusistice, iar premierea a fost 
făcută în cadrul simpozionului, înainte de a se trece la 
prezentarea unor referate care au scos la iveală date mai 
noi, mai vechi şi inedite despre Şcoala nr. 4 Bârlad şi 
despre folcloristul şi etnologul Tudor Pamfile. 

In memoriam! 
Trecerea către lucrările de fond ale simpozionului 

a fost făcută tot de către gazda manifestării:  
„În aceste zile, când se împlinesc 90 de ani de la 

trecerea în nefiinţă a celui care „ca un miner necunoscut 
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şi harnic [...] a scormonit şi scos la iveală din marele 
nostru suflet românesc bulgăraşi mulţi şi frumoşi de aur 
curat", simpozionul "Tudor Pamfile - In memoriam" şi 
paginile dedicate în revista şcolii constituie un modest 
omagiu la eternizarea unei personalităţi cu o contribuţie 
remarcabilă la viaţa culturală bârlădeană.  Noi, cei de 
astăzi, avem datoria morală, şi nu numai, de a continua 
efortul atâtor şi atâtor generaţii de a ridica prestigiul 
şcolii noastre, pentru că şi trecutul ne obligă”, a afirmat 
Prof. Mintuţă Mihai Silviu, directorul Şcolii nr. 4 din 
Bârlad. 

Preşedinta Academiei Bârlădene, pasionată 
cercetătoare a istoriei zonei, preţuită pentru aportul adus 
mereu la îmbogăţirea cunoştinţelor istorice a prezentat o 
serie importantă de date inedite despre şcoală şi despre 
T. Pamfile. Cu această ocazie conducerea şcolii i-a oferit 
o „Diplomă de excelenţă”. 

Un prieten al şcolii nr. 4 
Prof. dr. Dumitru V. Marin este un apropiat al 

şcolii bârlădene, a prezentat de-a lungul timpului mai 
multe referate, concursuri şi întâlniri cu elevii şi cadrele 
didactice ale şcolii, manifestări în care a precizat 
personalitatea lui T. Pamfile şi aşa cum s-a apreciat în 
cadrul simpozionului a făcut-o la modul profund şi 
veridic al cercetătorului care a contribuit substanţial la 
reactualizarea personalităţii marelui folclorist. 

„Senatorul cel dintâi pe lângă Majestatea Sa, 
Timpul" 

„Activitatea ofiţerului - folclorist, de acum un secol, 
e la fel de modernă şi atractivă şi astăzi. Personal regret 
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că n-am reuşit un scenariu cinematografic pentru că 
viaţa, opera, întâmplările esenţiale din activitatea sa 
susţin un film spectaculos şi ... istoric. E destul să spun 
că a luptat la Mărăşeşti - Oituz. Născut la 10 iunie 1883, 
la Ţepu, şi dispărut pe 16 octombrie 1921 la spitalul din 
Chişinău, „redactorul" celei mai importante reviste de 
folclor de la noi – „Ion Creangă”, (1 august 1908 - 30 
iulie 1921). Recunoaştem că valorificând azi culegerile 
sale, ar creşte spectaculos coeficientul de originalitate în 
raport cu experienţele anterioare prin critica textuală (în 
manifestările ei diverse, de la cercetarea istorică-
sociologică până la cea arhetipală, stilistică ori 
structuralistă). 

Mişcarea cultural - folcloristică naţională cu sediul 
temporar în Moldova de Jos, de cel mai mare folos 
mişcării literar folclorice generale a neamului a atins 
apogeul în domeniul culegerilor în deceniul II al 
secolului XX-lea prin arhivarea unui material de 
excepţională importanţă pentru toate timpurile.  

Preţuit de mari spirite contemporane lui ( M. 
Gaster, G. Weigand, I. U. Jarnik, M. Sadoveanu, T. 
Maiorescu, I. Bianu, G. Tutovean (ş.a.) pentru 
încercarea de a strânge firişoarele de aur din 
„primejduita noastră avere" (chiar pierdută astăzi, 
adăugăm, noi), prin ce ne-a lăsat ca moştenire 
nepieritoare, îl putem considera „senatorul cel dintâi pe 
lângă Majestatea Sa, Timpul", a afirmat prof. dr. 
Dumitru V. Marin. 

„Scris cu litere de aur!”, 
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Cunoscutul om de cultură bârlădean, prof. Gruia 
Novac a vorbit la modul captivant şi spumos, incisiv şi 
documentat: „În şirul însemnat de individualităţi care au 
marcat arealul cultural al Bârladului, numele lui Tudor 
Pamfile se impune atenţiei cu uşurinţa cu care accepţi 
răsăritul soarelui. 

Bârladul îi datorează cinstirea şi pentru că, 
împreună cu poetul George Tutoveanu, cu preotul 
cărturar Toma Chiricuţă, Tudor Pamfile a trăit clipa 
sublimă a înfiinţării Societăţii Culturale ”Academia 
Bârlădeană”, la 1 Mai 1915, nemurindu-şi astfel numele, 
nume care va fi etern legat de spiritualitatea acestor 
locuri. 

O şcoală de demult, peste centenară, Şcoala nr. 4, 
îi poartă numele, în semn de preţuire pentru o activitate 
intensă într-o existenţă scandalos de scurtă, dar 
folositoare: 10  iunie 1883 - 16 octombrie 1921. 

În conştiinţa Bârladului, numele lui Tudor 
PAMFILE e săpat şi scris cu litere de aur”, a spus, 
printre altele, prof. Gruia Novac. 

Energie creatoare 
Profesorul Dan Ravaru a precizat valoarea lui T. 

Pamfile şi l-a asemănat cu Eminescu, ca destin şi energie 
creatoare.  

„Vă  vorbesc şi vă văd pe D-stră ca pe profesorii 
mei! Tudor Pamfile care nu întâmplător s-a realizat aici, 
sigur, într-o atmosferă prielnică, a trăit numai  38 de ani, 
cu un an mai puţin decât Eminescu. Un destin asemănător 
în sensul că a scris enorm şi cineva îl definea ca o 
...energie!”, a spus apreciatul prof. D. Ravaru pentru ca 
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pe aceeaşi idee, prof. Gherghe Gheorghe să continue: 
„Se pune întrebarea: Cum a putut face atât de mult, şi 
unul şi altul, într-un timp atât de scurt? Am impresia că, 
probabil, a ţinut creionul în mână toată viaţa!”. 

„Un erudit al folclorului românesc”! 16 volume! 
Profesorul bârlădean Gh. Clapa, cunoscut om de 

cultură, a prezentat un material vast şi plin de precizări 
importante despre viaţa şi opera lui T. Pamfile, din care 
am extras pentru cititorii ziarului nostru: 

„Autodidactul cu o temeinică pregătire” s-a 
înhămat în tot acest timp la o „muncă titanică, 
stăruitoare şi rodnică”, strângând „tot ce se lega de 
suflet, de credinţă, de eresurile, de suferinţele şi bucuriile 
aşezărilor din locul lui de naştere”. Tudor Pamfile „era 
un om energic, hotărât şi cu o putere de muncă ieşită din 
comun. Graba lui însă, pe care unii i-au reproşat-o, 
neodihna în care îşi ducea la bun sfârşit proiect după 
proiect avea să se dovedească, din păcate, 
premonitorie”. în anul 1914, Nicolae Iorga îl considera, 
deja, „drept cel mai fervent şi mai bine informat dintre 
erudiţii care se ocupă de folclorul românesc”.  

In mai puţin de un deceniu, sub semnătura lui 
Tudor Pamfile au apărut peste şaisprezece volume, 
cuprinzând documente de o importanţă deosebită pentru 
cunoaşterea culturii noastre tradiţionale. In acelaşi timp, 
conducea revista „Ion Creangă” şi „Miron Costin”, 
figura printre întemeietorii „Academiei Bârlădene”, 
făcea parte din comitetul de redacţie al revistei „Florile 
dalbe”, era secretar la revista „Freamătul”, preda 
istoria la Regimentul 3 Roşiori si colabora la peste 
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douăzeci de publicităţii printre care se numărau „Analele 
Academiei Române”, „Convorbiri Literare”, „Floarea 
Darurilor”, „însemnări Literare”, „Lumina Poporului”, 
„Sfatul Ţării”, „Şezătoarea”, „Viaţa Românească” etc.  

Un moment de mare încărcătură sufletească şi 
frumuseţe artistică a fost cel susţinut de elevii Şcolii de 
muzică din Bârlad, un adevărat atelier de şlefuit pietre 
preţioase, viitorii artişti ai marilor scene. 

La Bârlad a fost sărbătoare, a fost sărbătoarea 
unei şcoli care a împlinit 155 de ani de existenţă, a fost 
sărbătoare pentru elevi şi pentru profesorii care şi-au 
omagiat înaintaşii, pe patronul şcolii, eminentă 
personalitate a culturii naţionale şi a fost sărbătoare 
importantă atât pentru gazde cât şi pentru personalităţile 
invitate. Nimic nu a lipsit acestui simpozion care a 
prezentat prestanţă şi ţinută ştiinţifică. Prin acest act de 
cultură se poate afirma fără rezerve faptul că la Bârlad, 
în acea zi s-a scris ... Istorie! 

(Meridianul, an XIII, nr. 45 (914), joi, 10 noiembrie 
2011, articol scris de Val Andreescu) 
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Sărbătoare şi ...Istorie! 
 Locuitorii din  Giurgioana, un sat mic din comuna 
Podul Turcului Bacău, cât şi rudele, fii, nepoţii, invitaţii 
şi oaspeţii lor de seamă, patru sute de suflete, au marcat 
împlinirea celor 150 de ani de la prima sfinţire a Bisericii 
din sat prin organizarea unui eveniment de cultură şi 
tradiţie care a cuprins o serie de momente memorabile. 
Scriem cu plăcere despre aceste manifestări pentru că 
prof. dr. Dumitru V. Marin, directorul general al trustului 
de presă Cvintet Te-Ra Vaslui este din Giurgiuoana, satul 
în care şi-a petrecut copilăria şi pentru că domnia-sa a 
fost principalul organizator al manifestărilor.  
 Slujbă cu 6 preoţi! Sfinţirea plăcii memoriale! 
 Duminică, 6 noiembrie, într-o zi însorită de 
toamnă târzie, încă de la orele dimineţii, mai multe sute 
de oameni sosiţi din toate colţurile ţării au asistat la o 
frumoasă slujbă oficiată de către un sobor de 6 preoţi. O 
slujbă pe măsura celor 150 de ani! După slujbă cei 
prezenţi au participat la un moment memorabil, au fost 
sfinţite plăcile memoriale de pe faţa bisericii care a 
împlinit un secol şi jumătate.  
 Cuvântul organizatorului! 
 Cu emoţii inerente, prof. dr. Dumitru V. Marin a 
adus mulţumiri celor prezenţi, tuturor celor care i-au fost 
alături, a prezentat o serie de personalităţi şi a vorbit 
despre cartea monografică semnată de dânsul, carte care 
a fost lansată cu această ocazie.  
 „Prea-sfinţilor părinţi mă înclin în faţa D-voastră, 
un sobor de 6 preoţi la Giurgiuoana e mai greu de văzut 
şi mulţumesc părintelui-paroh, Vasile Dulhac, cel fără de 
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care, noi nu am fi reuşit, probabil, să organizăm această 
importantă adunare! Ar trebui să vă spun ceva din inima 
mea de organizator, de fiu al acestui sat, vreau să spun 
că simţiţi şi D-stră cam ce simt şi eu, care după ani şi ani 
mi-am recunoscut colegi de şcoală, am revăzut satul pe 
care l-am vizitat de mai multe ori şi iată că am reuşit să 
lăsăm un semn că am sărbătorit cum se cuvine biserica, 
pentru că peste două zile împlinim 150 de ani de când 
avem zidurile acestea. Avem biserica aceasta ca semn al 
continuităţii, i-am zis eu în cartea aceasta „Pilon al 
continuităţii noastre”. Chiar dacă satul ar putea să 
dispară, biserica mai rămâne! Poate că revine şi 
preţuirea pământului, aşa cum văd că este peste tot în 
lumea aceasta, pământul are valoare, cred că şi râpele 
astea ale noastre şi terenul agricol va recăpăta valoare şi 
să ne aşteptăm la o vreme când să ne vină tinerii la ţară, 
să ne vină copiii acasă. Aş mai vrea să vă spun că nu-i 
uşor ca să aduni lume ca cea de astăzi. Suntem la o 
adunare de suflet, am venit fiecare pentru o bucăţică de 
suflet, poate am însemnat bine, poate rău, dar am 
însemnat, am făcut ceva, asta-i esenţial! Despre carte pot 
să spun că nu este uşor ca în numai două luni şi jumătate 
să poţi aduna atâtea date, este o încercare grea! Ar 
trebui să vă vorbesc eu despre ea, dar îl rog pe prietenul  
Cornel Galben, un om de foarte mare cultură, din judeţul 
Bacău, care mi-a făcut onoarea să vină aici. Dl 
Cimpoieşu, directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu 
este de asemenea aici, pentru că vrem să întocmim 
documentele pentru ca să introducem această biserică în 
circuitul monumentelor de patrimoniu. E greu la noi  de 
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pătruns, dar e posibil să se revigoreze toată treaba asta” 
a spus printre altele prof. dr. Dumitru V. Marin, 
organizatorul evenimentului din satul său natal. 
 O carte pentru ...viitorime! 
 Despre monografia satului Giurgiuoana, scrisă de 
către acelaşi fiu al satului, prof. dr. D. V. Marin, o carte 
de referinţă ce cuprinde un amplu material documentar 
cu date despre sat şi despre oamenii satului, a vorbit la 
modul documentat, dl Cornel Galben, un apreciat om de 
cultură din judeţul Bacău: 
 „Mă bucur că am reuşit să ajung la festivitatea D-
stră,  cu atât mai mult cu cât prof. dr. Dumitru Marin m-a 
rugat să prezint cartea despre un sat băcăuan. Ceea ce 
face d-lui în această carte este un act şi de curaj şi de 
mărturie pe care îl lasă urmaşilor acestui sat. Din câte 
am observat, la acest capitol stăm mai rău, noi românii 
nu avem acest cult al memoriei, la noi a fost o memorie 
mai mult guralivă, din generaţie în generaţie, dar ca 
mărturie scrisă în limba română avem doar  date abia de 
la 1500 încoace. Cartea am foiletat-o rapid şi-mi dau 
seama că este plină de date importante despre viaţa 
satului în toate componentele ei. Mi-a plăcut şi partea 
aceasta cu personalităţi unde am găsit o serie de 
personalităţi care lipsesc din volumul şi din fişierele 
mele, pentru că, aşa după cum a spus şi dl profesor, de 
mai mulţi ani mă ocup de personalităţile Bacăului. Este o 
carte pe care v-o recomand şi D-voastră, îl felicit şi îi 
doresc ani buni în continuare şi la cât mai multe cărţi!”, 
a afirmat dl C. Galben, cunoscut şi apreciat om de o 
aleasă cultură.   
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 Oficialităţi judeţene! 
 Despre importanţa şi amploarea manifestărilor din 
Giurgiuoana vorbeşte şi prezenţa reprezentanţilor 
administraţiei publice judeţene, cea care a onorat la vârf 
cu prezenţa aceste activităţi. „Am venit cu gânduri bune 
pentru că o întâlnire a fiilor satului este o sărbătoare de 
suflet, o sărbătoare a inimii şi a bucuriei. Satul 
Giurgiuoana este un sat vechi de peste 500 de ani, un sat 
cu o tradiţie bogată, fost şi centru de comună care s-a 
risipit încetul cu încetul dar sperăm ca totuşi să nu aibă 
un deznodământ nefericit şi întâlnirea de astăzi să fie un 
moment bun pentru reluarea repopulării şi locuirii 
acestui colţ minunat. CJ, ca autoritate publică sprijină 
astfel de idei, şi nu numai, atât  social cât şi economic, în 
măsura în care bugetul o permite. A face o astfel de 
manifestare nu este o treabă uşoară, este un gest nobil şi 
adresez felicitări d-lui prof. Dumitru Marin pentru 
iniţiativă, organizare,  implicare şi pentru cartea aceasta 
care dă identitate şi continuitate pentru veşnicie! 
Felicitări fiilor satului care şi-au găsit timp să vină de 
departe, felicitări părintelui-paroh care s-a implicat cu 
tot sufletul şi cu toată dragostea în organizarea acestui 
eveniment”, a  afirmat, printre altele, Brăneanu, vicele 
CJ Bacău. 
 Primăria Podul Turcului 
 Primăria comunei al cărui CL a acordat titlul de 
„Cetăţean de onoare” unei personalităţi plecate din satul 
Giurgiuoana, prof. dr. Dumitru V. Marin, a onorat 
manifestările organizate în premieră prin prezenţa 
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activă, prestanţa şi prestaţia excelentă a d-lui Mihai 
Forcoş, viceprimarul comunei.  
 „Este pentru prima dată când în comuna Podul 
Turcului, într-un sat se organizează o sărbătoare pentru 
fiii satului! Pe această cale, mulţumim d-lui prof. dr. 
Dumitru Marin, proaspăt „Cetăţean de onoare” al 
comunei noastre şi pe care l-am aprobat cu mare plăcere 
în CL pentru că este un om de mare valoare, din această 
zonă. În această zonă am prieteni foarte buni, încă de la 
7 ani, am cunoscut aici oameni deosebiţi, mă mândresc 
cu faptul că actuala mea soţie este din acest sat, un sat cu 
oameni bine-pregătiţi şi bine-văzuţi în toată ţara. Anunţ 
cu această ocazie pe toţi cei care sunt fiii satului Căbeşti, 
un sat mai vechi decât Giurgiuoana, că pe 8 sept. 2012 
va fi organizată o astfel de sărbătoare şi rog de pe acum 
ca cei născuţi în satul Căbeşti să fie alături de noi!”, a 
afirmat Mihai Forcoş Palade, vicele de Podul Turcului.  
 Fiii satului au cuvântul! 
 Au urmat cuvintele pline de bucurie şi simpatie ale 
celor care s-au întâlnit peste ani, toţi au lăudat iniţiativa 
prof. dr. Marin şi l-au felicitat sincer.  
  A impresionat spusele directe ale celui mai în 
vârstă fiu al satului, om care la cei peste 90 de ani şi orb 
munceşte mai mult ca cei tineri! 
 „Iubiţi invitaţi şi băştinaşi! Noi, bătrânii suntem 
datori să aducem cuvinte de laudă d-lui profesor Trică 
Marin, cel care s-o străduit şi o adunat fii satului şi a 
format aici la Biserică un buchet de floricele!”, a spus 
moş Vasile Chirilă, cel mai bătrân fiu al satului, 91 de 
ani! 
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 „Vă felicit pentru această minunată zi, în mod 
special pe dl prof. Marin, o implicare extraordinară, aşa 
ceva ar trebui să se întâmple peste tot, aşa cum s-au 
întâmplat lucruri minunate în Giurgiuoana. Sunt mândru 
că sunt şi mă trag de pe aceste locuri. Nu sunt un fiu al 
satului, dar sunt un nepot al satului! Să vă dea Dumnezeu 
numai bine!”, a afirmat prof. Marius Mircea, director al 
Liceului din Podul Turcului. 
 „Îmi amintesc de  anii petrecuţi în casa noastră, la 
30 de metri de aici, şi de şcoala care a fost chiar pe acest 
loc şi care mi-a oferit posibilitatea de a zbura mai 
departe. Am amintiri extraordinare cu foşti colegi când 
jucam fotbal în clasă cu mingea udă, cu foste doamne 
învăţătoare. cu fântâna lui moş Basoc, unde ne aşezam 
unul lângă altul la rând pentru a fi traşi în fântână. Când 
era rândul lui Ionică Tătărăscu mi-a venit ideea să-i dăm 
drumul în apă cât era lanţul de lung! Când să-l scoatem 
am văzut că rămăsese numai lanţul. Ne-a bătut moş 
Basoc!”, şi-a amintit Marin Victor. 
 Oaspeţi ... vasluieni! 
 La această reuşită sărbătoare au participat şi o 
serie de artişti şi scriitori vasluieni care şi-au adus 
aportul lor artistic şi cultural sprijinind manifestarea 
organizată de către prof. dr. Dumitru Marin. Acolo unde 
cântă apreciaţii solişti de muzică populară (şi nu numai!) 
Gabriela Diaconescu şi George Forcoş Palade 
...spectacolul este asigurat şi lumea intră în joc.   
 „Mă bucur din suflet că mă aflu aici lângă D-
voastră, vă mulţumesc din suflet că m-aţi invitat şi aş dori 
să citesc cât mai mult din carte. Dl prof. Marin a fost 
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primul om care mi-a înlesnit să fiu  văzută de tot judeţul 
Vaslui, prin televiziunea d-lui”, a afirmat cunoscuta şi 
apreciata solistă de muzică populară, Gabriela 
Diaconescu.  
 „Ne simţim foarte bine aici la D-stră şi cred că şi 
D-stră vă simţiţi la fel de bine. Sper ca la ediţia viitoare 
să fie şi mai bine. Mulţumim tuturor participanţilor care 
astăzi au fost în acest minunat sat, felicităm încă o dată 
pe dl. director al primei televiziuni particulare din ţară! 
„, a spus cântăreţul de valoare naţională, George Forcoş 
Palade, proaspăt funcţionar public! 
 Momentul de poezie a fost asigurat de către poeţii 
vasluieni Mihai Apostu şi numai cu voia d-
voastră...subsemnatul. Fiecare a recitat câteva poeme 
legate de sat şi de actul de cultură respectiv şi au rostit 
câteva vorbe: 
 „Iată că, pe lângă generali, profesori doctori se 
află aici şi poeţi, aşa cel puţin s-a afirmat! Vă salut şi 
încerc să vă reproduc un poem de-al meu intitulat „Voce 
pentru societatea de consum”, a spus poetul vasluian, 
Mihai Apostu şi subsemnatul a continuat: „Bine v-am 
găsit pe D-voastră oameni ai acestor locuri frumoase pe 
care am început să le cunosc. Sunt pentru a treia oară la 
Giurgioana şi pot spune că  oamenii de aici sunt frumoşi 
şi harnici precum înaintaşii lor răzeşi ai lui Ştefan cel 
Mare! Este un moment de sărbătoare şi sunt impresionat 
de numărul mare de localnici prezenţi cât şi rudele şi 
cunoscuţii sosiţi din diverse colţuri ale ţării” 
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 Onor de general şi onor la general! 
 Un fiu al satului, care prin aliură şi prestanţă, prin 
forţă fizică şi morală se detaşa net din mulţimea adunată 
la sărbătoare a fost generalul Cheptene, al cărui cuvânt 
plin de profunzime şi sensuri a impresionat asistenţa. 
 „În asemenea momente mă copleşesc emoţiile! 
Aducerea aminte a anilor copilăriei, a şcolii unde ai 
învăţat şi, desigur, a părinţilor noştri care ne-au crescut, 
ne-au educat şi ne-au răspândit în această lume pentru a 
face carieră şi a ajunge oameni de valoare...  Ziua de 
astăzi reprezintă şi pentru Biserica din satul Giurgiuoana 
un moment aniversar, se împlinesc 150 de ani de la 
ctitorie, timp în care a lucrat în spiritul credinţei 
ortodoxe şi, în acelaşi timp, ne-a făcut să fim oameni 
buni, să ajutăm la nevoie, să trăim în colective de oameni 
să muncim şi trăim în onoare şi cinste. La această zi de 
sărbătoare, doresc d-lui profesor „Trică” Marin, care s-
a ocupat în mod personal de acest eveniment şi a reuşit 
să adune din toate colţurile ţării foşti copii ai acestui sat, 
astăzi ajunşi oameni mari cu care ne mândrim la această 
zi. Tot ceea ce a rezolvat aici şi la Biserică este un merit 
al d-lui, pentru că liderii sau şefii de acţiune sunt cei care 
mobilizează persoane, mase, aşa cum ne-a adus dânsul 
azi aici! Am venit 5 persoane, nevasta, soacra, cineva de 
la Oneşti. Pentru fiecare om, amintirea copilăriei şi a 
locurilor unde au învăţat rămân ...pecetea vieţii lor! 
Revederile dau emoţii copleşitoare şi-ţi oferă tăria de a 
merge mai departe! Astăzi a fost acel moment plin de 
emoţii când după 50 de ani te întâlneşti cu cei cu care ai 
copilărit”, a afirmat emoţionat generalul Cheptene. 
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 La final, cei prezenţi au apreciat sărbătoarea 
amplă şi complexă din satul directorului trustului de 
presă vasluian, l-au felicitat pentru că a reuşit să aducă 
în sat câteva sute de fii ai satului, fii care s-au recunoscut 
cu emoţie, s-au strigat pe numele de copil, s-au poreclit, 
s-au îmbrăţişat şi au lăcrimat unii pe umerii celorlalţi. O 
sărbătoare necesară, importantă şi emoţionantă! 
 (Meridianul, an XIII, nr. 45 (914), joi, 10 noiembrie 2011, 
articol scris de Redacţie) 

(Meridianul, an XIII, nr. 18 (887), joi, 5 mai 2011, articol scris 
de prof. dr. Alexandru Ionescu, membru al Academiilor de 
{tiin]\ din Illinois, New York, Chi[in\u, laureat al Academiei 
Rom=ne) 
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Dac\ verba mai volant, scripta chiar manent! 
 

 Contestat [i apreciat în egal\ m\sur\, dar niciodat\ 
trecut cu vederea, prof. dr. Dumitru V. Marin continu\ s\ 
î[i marcheze prezen]a atât ca patron de pres\, cât [i ca 
publicist activ. Persisten]a lui în spa]iul public vasluian 
este înt\rit\ [i certificat\, înc\ o dat\, prin generoase 
men]iuni în «Istoria jurnalismului din România în date», 
lucrare ap\rut\, în 2012, la Editura Polirom. 
 Volumul „Istoria jurnalismului din România în 
date – Enciclopedie cronologic\”, ap\rut anul trecut sub 
coordonarea dr. Marian Petcu, jurnalist [i sociolog, 
conferen]iar la Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele 
Comunic\rii din Cadrul Universit\]ii Bucure[ti, este 
rezultatul muncii a 120 de speciali[ti, timp de patru ani. În 
cele peste 1.400 de pagini, lucrarea prezint\, în forme 
rezumative, peste 18.000 de publica]ii periodice, radiouri, 
televiziuni [i agen]ii de pres\, precum [i 33.500 de 
jurnali[ti [i publici[ti. Unul dintre pu]inii, din p\cate, 
reprezentan]i ai presei vasluiene în acest volum este prof. 
dr. Dumitru V. Marin, personalitate contestat\ [i apreciat\ 
deopotriv\, dar niciodat\ negat\ sau scoas\ din peisaj. 
 Parc\ în ciuda evidentelor lacune pe care un 
cunosc\tor al presei jude]ene le-ar identifica studiind 
„Istoria jurnalismului…”, Marin „r\zbun\” cu vârf [i 
îndesat breasla de aici, fiind citat de [ase ori în lucrarea 
men]ionat\. Generozitatea autorilor poate avea mai multe 
explica]ii: pe de o parte, vârsta – venerabil\, de acum – a 
lui Dumitru V. Marin, care i-a dat posibilitatea s\ fie 
martor activ [i cronicar al tuturor momentelor 
semnificative pe care le-a traversat jude]ul Vaslui; pe de 
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alt\ parte, un rol important în „marcarea” lui Dumitru V. 
Marin ca fiind semnificativ pentru presa vasluian\ l-a 
jucat [i pozi]ia pe care el [i-a asumat-o timp de mai bine 
de 20 de ani. Astfel, Marin a refuzat s\ fie doar patron de 
pres\, afirmându-se ca realizator radio [i TV, dar [i ca 
reporter de teren [i, poate nu prea le place unora (sic!), 
editorialist. În orice caz, un singur lucru nu i se poate 
nega lui Dumitru V. Marin: dragostea pentru jurnalism, 
m\rturisit\ inclusiv prin continuitatea în timp. Nu în 
ultimul rând, poate marea calitate a profesorului vasluian, 
pe care, cu o oarecare lips\ de modestie, Marin nu [i-a 
trecut-o niciodat\ sub t\cere, este aceea de „deschiz\tor 
de drumuri”. Numai [i pentru asta, multe dintre gre[eli – 
unele poate prea omene[ti – ar merita, m\car pentru o 
clip\, iertate. Revenind la „Istoria jurnalismului…”, 
Indexul de nume al lucr\rii ne trimite succesiv la paginile 
514, 655, 902, 910, 930, 936, 945, 965 [i 1002, cele nou\ 
men]iuni reu[ind s\ realizeze, chiar dac\ succint, un 
portret apropiat de adev\r al lui Dumitru V. Marin. Una 
dintre men]iuni (p. 655) se constituie într-o veritabil\ fi[\ 
personal\, trecând în revist\ atât date personale ale lui 
Marin, cât [i repere profesionale. „Aprilie 28 (1941, n.n.). 
Giurgioana – Podu Turcului, Bac\u: se na[te Dumitru V. 
Marin, publicist, eseist, romancier [i etnolog. Studiaz\ 
limbi str\ine, doctor în filologie (UB, 1998). Debut ca 
ziarist la Steagul Ro[u, Bac\u. Editeaz\ revista Vl\starul 
(1990), ziarele Teleradioeveniment (1994) [i Meridianul 
(din 1996). Înfiin]eaz\ primul post de televiziune din 
Vaslui (TVV, 5 dec. 1990), primul post de radio (Unison 
Radio Vaslui, 1992, din 1994 si la Bârlad). Fondeaz\ 
grupul de pres\ Cvintet TE-RA, c\ruia îi consacr\ [i una 
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din c\rtile sale „TVV-15 în explozia cultural 
informa]ional\ din jude]ul Vaslui” (roman cronic\ editat 
în 2006). Pre[edinte de cercuri [i cenacluri literare, 
vicepre[edinte al UZP [i presedinte pentru filiala 
jude]ean\ Vaslui, promotor al Uniunii Presei Balcanice. 
Director general [i editorialist pentru cele patru institu]ii 
mass-media din cadrul grupului. ,,Enciclopedia surprinde 
[i un moment important pentru istoria mass-media 
vasluiene [i chiar na]ionale: „Decembrie 24, Vaslui: TVV 
– Televiziunea Vaslui are prima emisiune. Director [i 
proprietar: prof. dr. Dumitru V. Marin (…)” p. 902. În 
continuare, sunt men]ionate apari]ia monografiei „Liceul 
M. Kog\lniceanu” – 1890 centenar 1990, anuar, autori: 
prof. Dumitru V. Marin, prof. Cornelia C. Alexandru, 
apari]ia [i evolu]ia postului de radio Unison (primirea 
licen]ei; în 1994, postul prime[te o a doua licen]\, la 
Bârlad), apari]ia s\pt\mânalului „Meridianul” etc. 
(Monitorul de Vaslui, nr. 2.869(4.850), mar]i, 15 ianuarie 
2013, articol scris de Romeo Cre]u) 
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b) Fotograme 

 
Revista ECOMONDIA, Anul VII, ianuarie - iunie 2011 
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c) Diverse fotografii 

 
 

Atena - Stadionul Olimpic (vechi) 29 aprilie 2010
Croazier\ pe Mediteran\ cu Costa Victoria (o parte din grup) 

26 ianuarie 2012 - Lansare la Biblioteca Jud. Vaslui 
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D.V.M. v\zut de caricaturistul Leonte N\stase,  
Callatis, 2010 

28 aprilie 2011, aniversare MARIN - 70 de ani
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d) Date cronologice, D.V. MARIN, prof. dr. 
 

 N\scut la 28 aprilie 
1941, `n satul Giurgiuoana (pe 
atunci centru de comun\) sat 
r\ze[esc atestat la 1694, ca fiul 
lui Vasile a M\rioarei Marin; 
copilul a `nv\]at primele patru 
clase `n satul natal (premiant). 
 Gimnaziul [i liceul le-a 
urmat la Podu-Turcului (navet\ 
c=te 6 km dus-`ntors), absolvit 
`n 1959, dup\ care a urmat 
serviciul militar la Tg. Mure[. ~n anul [colar 1961 - 1962 
a fost profesor suplinitor la Blaga - Bac\u [i in jude]ul 
Ia[i, la Sticl\ria - Scobin]i.  
 A urmat Facultatea de Filologie a Universit\]ii „Al. 
I. Cuza” Ia[i (1967), a doua facultate la Universitatea 
Bucure[ti (1974), doctorat (1998). 
 A profesat `n jude]ul Ia[i, la {etr\reni (Stejarii) - 
}ig\na[i, [i M\c\re[ti - Pris\cani, 6 ani, promovat 
inspector la Comitetul de Cultur\ [i Art\ Vaslui (1 martie 
1970 - 1 martie 1974) [i profesor la Liceele 2, 3, 4 [i 
„Mihail Kog\lniceanu”, ob]in=nd toate gradele didactice 
posibile. A practicat [i sport de performan]\ (lupte libere). 
 Din 5 decembrie 1990, a `nfiin]at Grupul de Pres\ 
Cvintet TE-RA (televiziune, dou\ posturi de radio [i 
ziarul Meridianul, 1996). 
 A debutat `n publicistic\ `n 1958 la „Steagul Ro[u”, 
Bac\u iar din 1989 a devenit liderul de pres\ al jude]ului 
Vaslui. Este vicepre[edinte al Uniunii Ziari[tilor 

Dumitru V. Marin - 1974 
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Profesioni[ti din Rom=nia [i pre[edinte pentru jude]ele 
Vaslui [i Bac\u.  ~n Dic]ionarul Presei Rom=ne[ti 
figureaz\ `n 9 pozi]ii pentru c\ a realizat mii de articole, 
reportaje, interviuri, a `ntemeiat ziare [i reviste 
(„Vl\starul”, „Teleradioeveniment”, „Meridianul”), a 
creat {coala de Pres\ TV.V. 
 A tip\rit volume importante ca „Liceul Mihail 
Kog\lniceanu - centenar” (1990), „TVV - 15 … 
explozia” (2006), „Meridianul - ax\ cultural - 
informa]ional\” (2009), „Festivalul Na]ional al Umorului 
„Constantin T\nase” (2010), Giurgioana - Bac\u, Sat - 
Biseric\ - Oameni (2011), Editoriale valabile din vremuri 
regretabile (2013) [i romanul „Z\pada pe flori de cire[” [i 
Monografia „Tudor Pamfile [i revista Ion Creang\” care 
l-a impus `n Dic]ionarul Etnologilor Rom=ni din toate 
timpurile. 
 A fost [ef de partid (ecologist) 18 ani, candidat la 
prim\rie, consilier local [i jude]ean (5 mandate),candidat  
la Senat  si Camera Deputatilor.  
 E considerat o personalitate a jude]ului Vaslui, 
inclus `n Dic]ionarele personalit\]ilor (Vaslui, Gala]i - 
Tecuci, Bac\u) cu o oper\ de via]\ impresionant\ ilustrat\ 
[i de CV-ul s\u. 
 Personalitate de reprezentare na]ional\ recunoscut 
ca astfel, chiar de pre[edin]ii statului, Dumitru V. 
MARIN face cinste jude]ului Bac\u [i comunei Podu -
Turcului, `n care s-a `ntors adesea ca fiu al acestor locuri 
s\ doneze c\r]i  liceului [i Bibliotecii comunei sau s\ ia 
parte la manifest\ri culturale. 
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e) Curriculum Vitae                          
 

 
 
 
Nume: MARIN   
Prenume:  Dumitru, V. 
Data na[terii: 28 aprilie 1941, sat. Giurgioana, com. Podu Turcului, 
jud. Bac\u 
Studii superioare: Facultatea de Filologie, Ia[i (1965), 
Facultatea de Filologie (limbi str\ine), Bucure[ti (1974). 
o Doctorat `n filologie, 1998, cu teza „Importan]a 

revistei Ion Creang\ `n folcloristica rom=neasc\”, 
Univ. Bucure[ti (`ndrum\tor, Mihai Pop). 

 
Activitate didactic\:  
o profesor de limba [i literatura rom=n\ [i director la 

M\c\re[ti-Ia[i, la liceele 2, 3, 4 [i Mihail 
Kog\lniceanu, Vaslui, total, peste 40 de ani.  

o inspector la Comitetul de Cultur\ [i Art\ Vaslui - 
martie 1970 - februarie 1974. 

 
Activitate editorial\ [i de pres\:  
• editor: Tudor Pamfile, Basme, Ed. Junimea, 1976, 121 

pag. 
• editor publica]ii: Vl\starul (1990), Teleradiodivertisment 

(1994), MERIDIANUL (1996 [i azi) 
• 60 de studii [tiin]ifice publicate `n ziare [i reviste, 

peste 700 de editoriale, mii de emisiuni [i interviuri, 
inclusiv cu 6 Pre[edin]i de Stat, 14 Prim-mini[tri, 
parlamentari europeni, etc. 
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• Diferite extrase [i bro[uri, printre care <UNISON 
RADIO, continu\...>, 1999, O datin\ spectacol - Ursul 
(1980), [.a. 

• Evolu]ia `nv\]\m=ntului vasluian p=n\ `n 1859, Extras 
din Anuarul Inst. „A.D.Xenopol”, an XVII, 1980 [.a. 
• Colaborator la Adev\rul, Albina, Anuarul 

Institutului de istorie „A. D. Xenopol”, Clepsidra, 
Clopotul, Cronica, Gazeta de est, Revista „Baadul 
Literar”, „13 PLUS”, „Ecouri Literare” „Studii [i 
Cercet\ri de Istorie a Presei”, „Convorbiri 
Literare”. ~ndrum\torul cultural, Meridian Vaslui-
B=rlad, Sc=nteia tineretului, Vl\starul, Vremea 
nou\, etc.. Colabor\ri la numeroase unit\]i Mass-
media, vicepre[edinte al UNIUNII  ZIARI{TILOR  
PROFESIONI{TI 
 

 
 

 
 „Liceul M. Kog\lniceanu, centenar”, monografie, 
Vaslui, 1990.  

 „TUDOR PAMFILE  [i  revista ION CREANG|”, 
(Ed. Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 294 pag.), „examineaz\ 
condi]iile formative ale revistei, contribu]ia ei ([i a lui Tudor Pamfile, 
n.n.) la realizarea unui corpus al folclorului rom=nesc... deschide o 
poart\ c\tre recuperarea integral\ a acestui pre]ios element de 
patrimoniu” (Iordan Datcu, Dic]ionarul etnologilor rom=ni,  vol. II, 
Saeculum, Bucure[ti, 1998, p.65). 

 „Z\pad\ pe flori de cire[”, roman, Vaslui, 1999, 274 p. 
 „TV.V.-15... explozia...”, Ed. Tiparul, B=rlad, 2006, 556 

pag., „... atestat de noble]e material\ [i spiritual\ a unui timp... `n 
explozia cultural-informa]ional\ din jude]ul Vaslui, la `nceputul 
mileniului...” 

VOLUME
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 „Meridianul  (Vaslui – B=rlad) – ax\ cultural – 
informa]ional\” (Vaslui, Ed. Pim, Ia[i, 2009, 416 pag.) „o 
oper\ pentru un timp [i o ilustrare a unui mediu unic ...” (Emil 
Constantinescu, fost pre[edinte al Rom=niei), „… carte dintr-o 
via]\ `n ac]iune ...” (Prof. dr. Marian Petcu – Bucure[ti). 

 „Festivalul Na]ional al Umorului „Constantin 
T\nase”, Vaslui - 40 (m\rturii, documente, foto-
album)” (Ed. PIM, Ia[i, 2010, 216 pag.), „un hronic modern” 
(Simion Bogd\nescu, Cronica, 2010). 

 TV.V - Vaslui - Rom=nia, Europa (Fil\ de istorie, 
pres\ [i cultur\), ed. PIM, Ia[i, 2011, 256 p. 

 MARIN  70   (70 de autori, 70 de m\rturii, 70 de 
autografe pentru 70 de ani), volum omagial, ed. PIM, 
Ia[i, 2011, 210 p. (volum `ngrijit de Val Andreescu). 

 GIURGIOANA - BAC|U, Sat - Biseric\ - Oameni, 
ed. PIM, Ia[i, 2011, 170 p. 

 Editoriale valabile din vremuri regretabile, ed. PIM, 
Ia[i, 2013, 258 p. 

 
 Activit\]i sociale, politice, profesionale, culturale:  

 a `nfiin]at primele posturi de radio [i TV din Vaslui, 
B=rlad ([i Moldova); 

 candidat la Prim\rie, Parlament, Consilier jude]ean, 
pre[edinte al ecologi[tilor din jude]ul Vaslui (F.E.R.), 
pre[edinte al Ac]iunii Populare, Vaslui (A.P.), delegat 
la `nt=lniri interna]ionale; 

 DIRECTOR GENERAL [i Proprietar al grupului de 
pres\ CVINTET TE-RA (televiziune, radio, ziar). 
Organizator [i conduc\tor de cercuri [i cenacluri 
literare; 

 a sus]inut moral [i material Festivalul Na]ional al 
Umorului „Constantin T\nase”, Vaslui - 40 de ani; 
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 Onorat cu numeroase diplome, distinc]ii [i premii, 
Ordinul Ziari[tilor Clasa I; 

 Invitat la BBC, `n emisiuni speciale, [i, `n Turcia 
(Istanbul [i Ankara); 

 Singurul vasluian `n DIC}IONARUL 
ETNOLOGILOR ROM+NI din toate timpurile pentru 
c\ „deschide o poart\ c\tre recuperarea integral\ a 
acestui pre]ios element de patrimoniu”  revista ION 
CREANG| [i activitatea lui Tudor Pamfile. 
 
Colabor\ri recente:   

 - DUMITRU V. MARIN - 15 KM S|RUT !, 
fragment din „Z\pada II” - „Ecouri Literare” (Asocia]ia 
Cultural\ „Poesis Moldaviae” Vaslui, nr. 6, 2010, ed. PIM, Ia[i, p. 
16). 
 - MARIN, DUMITRU - MERIDIANUL: FIL| 
DIN ISTORIA PRESEI VASLUIENE {I NA}IONALE -  
„Studii [i Cercet\ri de Istorie a Presei” (Universitatea „Petre 
Andrei” din Ia[i, Asocia]ia Rom=n\ de Istorie a Presei, Volumul II,  
- 180 de ani de pres\ rom=neasc\ - An II, Ia[i, 2009, ed. Junimea, 
Ia[i, 2009, pp. 351 - 359) etc. 
 -   Ziarul Meridianul, editorialist, apari]ie `n fiecare 
num\r. 
 - D.V.M. - „Noi [i Eminescu” - Ecouri Literare, I, 
2009 [i articol program. 
 - D.V.M. - „170 de ani de `nv\]\m=nt public la 
Vaslui”, Simpozion I - III, Meridianul (nr. 46, 47, 48 - 
2011) 
  
 DESPRE OM {I OPER|: 
1. PERSONALIT|}I 
 „Persoan\ cu numeroase calit\]i, probând pe deplin 
valoarea incontestabil\ a unui moldovean de elit\, erou de 



237 
 

roman, sau de film, sau de povestioare vecine cu legenda, 
ecologist convins – dr. Dumitru V. Marin a vrut, a [tiut [i 
a putut s\ fie un om adev\rat. Mai mult: el este un model 
de ac]iune de-a lungul învolburatelor timpuri pe care 
na]iunea noastr\ le parcurge.” 

Prof. Dr. Alexandru Ionescu, Laureat al Premiului 
Academiei 

  
 „{ti]i ce-mi place cel mai mult ? Fostul meu coleg 
de facultate, la Ia[i, [i prietenul de idealuri, scrie, [i la 
propriu [i la figurat, istoria presei locale a Curentului 
cultural – informa]ional `n centrul c\ruia se afl\ [i iat\ a 
unui Festival Na]ional al Umorului unde are contribu]ii 
fundamentale.” 

Prof. Univ. Dr. Mihai Miron, Pre[edinte UZP 
  
 „O oper\ pentru un timp [i o ilustrare a unui mediu 
unic, via]a care pulseaz\ `n editoriale, `n c\r]ile sale [i `n 
filmul lui Porumboiu ... un `nving\tor prin munc\, merite 
na]ionale prin activitatea politic\, autoritate moral\, 
recunoscut\. Afirm c\ a avut harul de A FACE !” 

Prof. Univ. Dr. Emil Constantinescu, 
Pre[edintele Rom=niei, 1996 – 2000 

  
 „MERIDIANUL … coordonat\ geografic\, loc de 
munc\, opera unui lider de pres\ incontestabil, `n b\t\lia 
cu lumea !  
 … Document pentru Istoria culturii [i a presei 
rom=ne[ti !” 

Prof. Univ. Dr. Mihai Miron, Pre[edinte UZP 
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 „Dintr-un material brut imens, Dumitru V. Marin 
scoate o carte, dintr-o via]\ `n ac]iune realizeaz\ o oper\ 
cultural\ vie [i, iat\, alert scris\. 
 Lider `n presa local\, lider al Curentului cultural - 
informa]ional vasluian, `n b\t\lie cu timpurile pe aceste 
meleaguri … F\r\ egal, ca om de pres\.” 

Conf. univ. Dr. Marian Petcu, Univ. Bucure[ti 
  
2. DIC}IONARE  {I  LUCR|RI  DE  SINTEZ| 
 
 - Iordan Datcu, „DIC}IONARUL 
ETNOLOGILOR ROM+NI” Ed. SAECULUM I.O., 
Bucure[ti, 1998: MARIN, Dumitru V., pp. 65 - 66. 
 - Petru Necula, Mihai Ciobanu, „Dic]ionarul 
Personalit\]ilor Vasluiene”, ed. „Cutia Pandorei”, Vaslui - 
2001: MARIN, Dumitru V., p. 87. 
 - Ioan Baban, UNIVERS CULTURAL {I 
LITERAR VASLUIAN, Autori - Publica]ii - Societ\]i, 
DIC}IONAR, Ed. PIM, Ia[i, 2008, MARIN, Dumitru V., 
pp. 267 - 269. 
 -  Ion N. Oprea, B+RLAD, Istorie, cultur\, 
amintiri, Ia[i, ed. PIM, 2010: CARTEA LUI D.V. 
MARIN NA{TE AMINTIRI, pp. 184 - 189. 
 -   Vasile Ghica, „NASC {I LA TECUCI 
OAMENI”, mic dic]ionar enciclopedic, ed. PIM, Ia[i, 
2008: Marin, Dumitru V., p. 162. 
 - Vasilica Grigora[, FRAGMENTE DE 
SPIRITUALITATE ROM+NEASC|, Bucure[ti, 2001. 
 - Traian Nicola, VALORI SPIRITUALE 
TECUCENE, B=rlad, 2002, vol II, p. 85. 
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 - ENCICLOPEDIA PERSONALIT|}ILOR DIN 
ROM+NIA, edi]ia a - V- a, 2010, Hubners Who is Who, 
p. 790. 
 - Istoria Jurnalismului din Rom=nia `n date, 
Enciclopedie  cronologic\, ed. Polirom, Volum coordonat 
de Marian Petcu (pag. 514, 655, 902, 910, 930, 936, 945, 
965 [i 1002). 
 
 3. ~N DIVERSE VOLUME {I PUBLICA}II 
 - Avram D. TUDOSIE [i colab.: COLEGIUL 
NA}IONAL AGRICOL „DIMITRIE CANTEMIR” DIN 
HU{I (fondat ca {coal\ de Viticultur\) tradi]ie - 
actualitate - n\zuin]e 1908 - 2008, Volumul II `ntregit [i 
`mbog\]it, ed. SFERA B+RLAD - 2009: Oameni cu 
adev\rat, Prof. dr. Dumitru V. Marin, pag. 119. 
 - Simion Bogd\nescu, Revista CRONICA, revist\ 
de cultur\, serie nou\, ANUL XLIII, 1592, nr. 12, 
decembrie 2010, Ia[i: Un hronic … modern, pag.10. 
 - Emilian Marcu, Revista CONVORBIRI 
LITERARE, Anul CXLIV, noiembrie 2010, nr. 11 (179), 
p. 193: Dumitru V. Marin, Meridianul (Vaslui - B=rlad) 
Ax\ cultural-informa]ional\, Editura PIM, Ia[i, 2009, 416 
p. 
 - Valeriu Lupu, Valentina Lupu, Ziarul Meridianul, 
nr. 8 (877), joi, 23 februarie 2011: TVV - mesager al 
actului de cultur\, pag. 9. ([i altele). 
 - Prof. Dr. Ing. Avram D. Tudosie, Ziarul 
Meridianul, nr. 26 (804), joi, 3 septembrie 2009: 
Scrisoare/ cronic\ (de la cititorul) Avram D. Tudosie, 
pag. 8. 
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 - Revista 13 PLUS, an XIII, nr. 1-2-3 (137), ian-
febr-martie 2010, pp.19-23: {i la Vaslui tr\iesc Dalile 
(Dumitru V. Marin, Z\pad\ pe flori de cire[, `n spa]iul 
pentru iubire, Vaslui, 1999). 
 - Gruia Novac, Ziarul Meridianul, nr. 31 (809), joi, 
15 octombrie 2009: MERIDIANUL (Vaslui - B=rlad) 
Ax\ Cultural - Informa]ional\, O carte - document de 
istorie cultural\, s=mb\t\, 10 oct. 2009, B=rlad - 
„Biblioteca”, pag. 9. 
 - Mihaela Z\rnescu (Apari]ie editorial\), Ziarul 
Monitorul de Vaslui, vineri, 21 august 2009, nr. 2020 
(4001): „Un cr=mpei de monografie”, pag. 10. 
 - Lucian Vasiliu, Ziarul Lumina, Ia[i, mar]i, 11 
decembrie 2007: Lumina]i-v\ fa]a: Imagine, sunet, carte 
(TVV - 15). 
 - Ion N. Oprea - Ia[i, LOHANUL, revist\ cultural-
[tiin]ific\, 88 pag., fondator Vicu Merlan, an III, nr. 4 
(10), noiembrie 2009, pp. 38-39: „TVV - 15 `n explozia 
cultural-informa]ional\ din jude]ul Vaslui”, Cartea - o 
permanen]\”. 
 - Avram D. Tudosie, Ziarul Meridianul, nr. 4 (783), 
joi, 29 ianuarie 2009, pag. 10: Avram D. Tudosie, TVV - 
15 … explozia … O ENCICLOPEDIE. 
 - George Stoian, Ziarul Meridianul, nr. 42 (861), 
joi, 21 octombrie 2010: Consemn\ri entuziaste - O 
CARTE PENTRU AZI {I PENTRU ISTORIE, pag. 8 
(Festivalul Na]ional al Umorului „Constantin T\nase”, 
Vaslui - 40). 
 - Ioan D\nil\, De[teptarea, Bac\u, TVV - 15, 
considera]ii, 28 mai 2010. 
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 - Ioan D\nil\, De[teptarea, Bac\u, Vorbe care 
r\m=n, nr. 6096, vineri - duminic\, 28 - 30 mai 2010, p. 3 
 - Ecomondia, an VII, ian. - iunie 2011, p. 4 - 6, 
Conferin]e, `nt=lniri, Vaslui (2011). 
 - Ecouri Literare, Oameni [i fapte, D.V. Marin, 
repere biografice, p. 65 (2009). 
 - Silvia P\tr\[canu, Fiii satului s-au reunit la 
Giurgioana, Cotidianul De[teptarea, Bac\u, 7 nov. 2011, 
p. 4. 
 - Cornel Galben, D.V. Marin, Giurgioana - Bac\u, 
Sat - Biseric\  - Oameni, ATENEU, ian. 2012, subt. 
Autori [i c\r]i, p. 4. 

 - C. D. Zeletin, Cuv=nt `nainte, GIURGIOANA - 
BAC|U, Sat - Biseric\ - Oameni, ed. PIM, Ia[i, 2011, 
p. 5. 
 - C. D. Zeletin, Aflu …, MARIN 70 - 70 de autori, 
70 de m\rturii, 70 de autografe,  pentru 70 de ani, ed. 
PIM, Ia[i, 2011, p. 180. 

* 
 - Diploma de excelen]\ a Uniunii Ziari[tilor 
Profesioni[ti (dec. 2011) pentru vol. MERIDIANUL - 
Ax\ Cultural - Informa]ional\, Vaslui, 2009. 
 - Numeroase articole [i editoriale `n Meridianul de 
la `nceput [i p=n\ ast\zi. 

* 
 FILM: „A fost sau n-a fost” (filmul lui Corneliu 
Porumboiu, consacrat lui D.V.M., an 2006), premiat la 
Cannes, [.a. [.a. 

* 
Primul Cet\]ean de onoare al comunei Podu - Turcului, 

jude]ul Bac\u (aprilie 2011). 
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NEPO}II 
MARIN 
`n 2012 

decembrie 
 
 
 
 
 

Codru]a Iulia, n. 15 iulie 1989 Harmony Alexandra, n. 4 iunie 1992 

{tefan Alexandru, n. 
19 iulie 2008 

Ana Ilinca,  
n. 19 iulie 2008

Vlad Ioan, n. 24 ian. 2012 Radu (01.02.1998) 
[i Raluca 

(25.03.2002)

Eva Maria, n. 22 mai 2011 
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FIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergius (n. 1965) [i Ina

Daniel (n. 1968) [i Alina

Radu (n. 1970) [i Mihaela
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f) CUPRINSUL 
Volumul  omagial ,,MARIN  70” - 70 de autori, 70 de m\rturii, 70 

de autografe, pentru 70 de ani 
 
Argument..................................................................................3 

1. P.S. Corneliu, episcop de Hu[i, dr. `n Teologie -  
„La popas aniversar”................................................................5  

2. Traian B\sescu, pre[edintele Rom=niei - „MESAJ”................6 
3. Prof. dr. Emil Constantinescu, pre[. Rom=niei  

(1996 - 2000) - „Omul care sfin]e[te locul”.............................7 
4. Pre[. de Onoare al P.S.D. Ion Iliescu, pre[. Rom=niei  

(1989 - 1996) - „Stimate domnule Marin”...............................9 
5. Mircea Snegur, primul pre[. al Rep. Moldova -  

„Prietenul meu de la Vaslui”..................................................10 
6. Ing. Dan Albescu, dir. `ntrep. construc]ii -„Loialitate [i…”13 
7. Mihaela B\bu[anu - Amalanci, poet\, Bac\u -  

„T=n\r `n g=nd [i fapt\”..........................................................15 
8. Val Andreescu, redactor [ef ziarul „Meridianul”, poet -  

„7 decenii de tr\ire incandescent\”........................................17 
9. Prof. Petru[ Andrei, poet, membru al U.S.R. -  

„Meritul nu cere r\splat\, cere cinstire”.................................21 
10. Mihai Apostu, scriitor, pre[edinte Asocia]ia Cultural\  

„Poesis Moldaviae” Vaslui - „S\ nu uit\m ...”.......................23 
11. Vasile Arhire, ziarist, director TVR Ia[i -  

„De la cuvinte la numere”......................................................25 
12. Prof. Ionel Armeanu-{tef\nic\ director  

Protec]ia Copilului Vaslui - „D. V. M. - la 70 de ani”...........27 
13. Gheorghe Balan, consilier local, Podu-Turcului,  

jud. Bac\u -  „Din copil\rie...”……………………………...29 
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14. Timona Balmu[, jurnalist\, redactor [ef  
„Unison Radio” B=rlad - „A [ti pentru ce tr\ie[ti”.................31 
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EXAMENELE IERNII 
 
 C=teva constat\ri de bun sim] f\r\ a putea s\ ne 
pl=ngem cuiva, dup\ principiul ardeleanului care-[i 
`mpinge pioneza `n carne: dac\ treb\, treb\! Dup\ cum se 
vede, guvernul `[i d\ examenele par]iale cu FMI [i UE `n 
primul fiind am=nat pentru 2 luni, la al doilea ob]in=nd un 
raport acceptabil mai ales legat de justi]ie [i s\n\tate. Cu 
\ia oricum scap\ f\r\ penaliz\ri. Examenul mare vine... cu 
d\rile, impozitele, taxele [i alte accesorii percepute de la 
popula]ie.  
 E simplu de observat c\ se arunc\ 4% c\tre 
popula]ie (inclusiv pensionarii) care s\ aib\ iluzia c\ mai 
c=[tiga ceva de la noua putere. Spun c\ e o iluzie pentru 
c\ au crescut repede birurile impuse oamenilor: s\ 
pl\teasc\ suplimentar agricultorii c\ tot erau ei mai 
boga]ii ]\rii. Mai ales c\ a fost secet\, ace[tia `[i pot 
str=nge bine cureaua sau chimirul. Cine are mai multe 
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hectare s\ tot pl\teasc\, \i cu peste 2 vaci, s\ le taie pe 
celelalte (mai ales c\ nutre]ul e tare pe sponci), al]i 
agricultori, m\ rog, fermieri s\ se g=ndeasc\ mai pu]in la 
energia scumpit\ [i mai mult la obliga]iile c\tre stat... Hai 
s\ d\m m=n\ cu m=n\, scoatem ]ara din ]\r=n\, zic 
patrio]ii, nu? 
 Deci, popula]ia obi[nuit\, `nc\, `n ]ar\, d\ examen 
cu fiscul! Trebuie s\ se adune b\neii pentru marile afaceri 
ale proteja]ilor puterii cu statul rom=n, dac\ nu cumva 
unii ,,mai dau lovituri” prin b\nci sau pe unde sunt bani. 
Ce, numai Copos e... capabil? La c=te nu se [tiu din ce-au 
f\cut \[tia `n fotbal e mizilic. Franc cu franc, cu leu [i cu 
euro trebuie s\ se adune pentru proteja]ii sor]ii: n-a]i auzit 
de acei angaja]i cu c=te 1 miliard, aproape dou\ pe lun\? 
(Trebuie s\ fi avut carne sfin]it\...!); un judec\tor simplu 
ia 100 de milioane lei (vechi, vechi), mai avem 100 de 
parlamentari `n plus...! |[tia-s mai r\u dec=t oricare alt\ 
categorie, c\ trebuie s\ voteze ,,pentru”... condi]ionat! {i 
trebuie hr\ni]i bine cu... impozitele corespunz\toare! 
 Examen de iarn\ dau apicultorii. 
 Deja se `nregistreaz\ mortalit\]i importante dup\ 
nenorocirea de anul trecut. Numai c\ aici a intervenit un 
fel de lehamite pentru c\ mierea n-are pre], ajutoarele de 
la stat lipsesc. Tratamentele-s scumpe, deci cum o fi, a[a 
o fi. Nu m-a[ mira ca la salcam (adic\ la cules) s\ fie doar 
jum\tate din efectivul intrat `n toamn\. 
 Examene [i re-examin\ri d\m [i noi, cei din pres\. 
Dac\ privesc salariile a[a de ,,costelive”, lipsa reclamelor 
(din cauza st\rii de faliment a multor `ntreprinderi), oric=t 
management bun ar fi, tot foarte greu este.   
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 V\ d\m [i ni[te cifre concrete de la Registrul 
Comer]ului Vaslui, unde este un director, fost prefect, 
foarte abil s\ fenteze presa. ~n primele 11 luni ale anului 
2011, deci `ntr-un an 225 firme au depus cereri de 
suspendare [i 864 au fost radiate; `n 2012, 257 au fost 
suspendate [i 691 radiate. 
 S-au `nfiin]at 383 de SRL. Oricum am da-o, reiese 
tot s\r\cirea popula]iei. {i, apropo, [ti]i ceva? Dac\ te 
prind \[tia pe acolo `]i scutur\ bine banii din buzunar; 
pentru un fel de adeverin]\ `]i `n[fac\ 250 lei... 
 Examenele universitare sunt la ordinea zilei. Sunt 
tot felul de grade de interes, tot felul de stress, tot felul de 
ambi]ii, tot felul de interven]ii. Despre problema 
`nv\]\m=ntului universitar am publicat ceva materiale [i o 
s\ mai revenim. Observ\m doar c\ examinatorii sunt cam 
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vechi – examina]ii destul de nepreg\ti]i dac\ ne lu\m 
dup\ note. 
 Pentru c\ e pe cale s\ treac\ iarna aceasta, i-a cam 
tr=ntit la disciplina grij\ pentru cet\]ean [i pentru c\ile de 
acces pe mul]i primari. Mai constat u[or c\ la c=t s-au 
stricat drumurile na]ionale (vezi Vaslui – Ia[i) cheltuielile 
de reabilitare vor fi cel pu]in duble. Am cunoscut un 
prefect care s-a `nfundat `n 30 de cm de z\pad\! 
 Parc\ ar trebui s\ ne re-examin\m noi `n[ine, to]i, 
nu numai s\ ne vedem `n oglind\ ci s\ ne g=ndim la ce 
avem de f\cut: iarna va trece dar... noi, ce trebuie s\ 
facem? 
 Ca `ntotdeauna nu pot fi dec=t optimist. 
(Meridianul, an XV, nr. 04 (977), joi, 31 ianuarie 2013) 
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REZUMAT 
 

 O alt\ carte a lui Dumitru V. Marin care puncteaz\ 
mediul [i momentul istorico - social [i cultural vasluian. 
 Cu o tematic\ foarte variat\, 50 dintre editorialele 
publicate `n ultimii 2 ani ilustreaz\ principalele probleme 
ale locuitorilor din Moldova mereu mai s\raci, destul de 
nedrept\]i]i de soart\ dar vis\tori [i `ncrez\tori `n viitor. 
Condeiul critic al jurnalistului nici nu trebuia alimentat 
suplimentar, via]a public\ oferindu-i spectaculozitatea 
necesar\. 
 Un e[antion dintr-o Rom=nie a `nceputului de secol 
[i mileniu menit s\ completeze profilul Curentului 
Cultural - Informa]ional pe care etnograful, 
monografistul, romancierul, jurnalistul `l confirm\. Noua 
cultur\, noua filosofie de via]\, dar [i alienarea societ\]ii 
de consum sunt surprinse `n desf\[urarea lor ca `ntr-un 
film realist contemporan. 
 Stilul agreabil [i subiectele incitante invit\ la 
lectur\. 
 Meritul principal al c\r]ii e acela de document al 
epocii! 
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SUMMARY 
 
 Another book that points Dumitru Marin V. 
environment and historical time - social and cultural 
Vaslui.  
 With varied themes, 50 of editorials published in 
the last two years illustrates the main problems of the 
poorest Moldovans always quite wronged by fate but 
dreamers and confident in the future. Journalists critical 
pen had no additional power, giving spectacular public 
life required. 
 A sample from a Romanian beginning of the 
century and millennium meant to complement current 
cultural profile - Information on the ethnographer, 
monographist, novelist, journalist confirms it. New 
culture, new philosophy of life, but also alienated 
consumer society are captured in their deployment as a 
contemporary realist film. 
 Pleasant and inviting style reading exciting topics. 
 The main merit of the book is that the document of 
the time! 
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 - Crochiuri din via]a pulsatorie a ]inutului de 
legend\ ([tefanian\) Vaslui 
 - Momente reprezentative sau obi[nuite ale 
comunit\]ii. 
 P=n\ la urm\ volumul eviden]iaz\ o personalitate 
de excep]ie `n arealul moldovean. 
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