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CU EMINESCU, dasc\l de suflet ! 
 

 O via]\ `n slujba limbii rom=ne am `nceput-o recit=nd 
,,Somnoroase p\s\rele” la v=rsta fraged\. Ambi]ios, am tot 
`nv\]at din opera poetului p=n\ [i cum s\ scriu epistole de 
dragoste [i mai ales s\ sintetizez ideile altora sau ale mele. 
 Profesor de liceu ([i inspector), jurnalist (a se vedea 
Istoria Jurnalismului, 9 men]iuni), etnolog (`n Dic]ionarul 
Etnologilor, nr. II, 65), editorialist (cel mai vechi din 
Rom=nia), romancier, monografist `n c=teva dic]ionare cu 
personalit\]i [i… lider de pres\, cu realiz\ri inclusiv 
familiale (c=]i ajung la 50 de ani de c\snicie?) ar fi aspecte, 
fapte, locuri [i condi]ii din b\t\lia mea pentru limba rom=n\, 
ca mereu ucenic al unicului nostru poet. 
 Volumul readuce `n aten]ie [i c=teva contribu]ii, 
publicate cu ani `n urm\, ilustrative pentru activitatea 
istorico - literar\ [i etnografic\ [i care se puncteaz\ momente 
de osta[ ,,la roate” dar [i de `ndrum\tor `n cadrul Curentului 
Cultural - Informa]ional din jude]ul Vaslui, cumva [i din 
Moldova. 
 P=n\ la urm\, [i selec]ia textelor din aceast\ carte ar fi 
dovad\ a ap\r\rii limbii na]ionale care sufer\ atacuri 
distrug\toare `n ultima perioad\. A[a cum `n `ntregimea sa 
cultura rom=n\ `[i pierde specificul na]ional, limba rom=n\, 
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`[i ,,altoie[te” tot felul de implanturi tehnice, lexicale, 
sintactice, morfologice care o submineaz\. Este limba un 
organism viu dar `n ritmul acesta de modific\ri va ajunge ca 
[i folclorul: de nerecunoscut! 
 Argumente pentru editarea unora dintre textele 
publicate `n ziare [i reviste: 
 - Dovezi de evolu]ia limbii. S\ nu ne `nchipuim c\ `n 
condi]iile televiziunii la purt\tor, prin celulare, tablete etc., 
se schimb\ numai limba… E o discu]ie lung\. 
 - Informa]ia propriu-zis\ e perfect actual\, corect 
ilustrativ\. 
 - Textele selectate sunt tot at=tea dovezi ale existen]ei 
Curentului Cultural - Informa]ional din jude]ul Vaslui 
promovat asiduu prin mijloacele noastre de pres\. 
 - Modelele oferite chiar sunt valori de rang na]ional. 
Faptul c\ se pun la `ndem=n\ materiale de mare utilitate [i 
actualitate este peremptoriu. 
 At=t c=t s-a putut omene[te, am servit [i eu limba 
rom=n\, b\t\lie `n care i-am atras [i pe destui al]ii. 
 Plec=nd de la convingerea c\ fiecare carte are soarta 
ei, v\ invit… la lectur\ [i comentarii, indiferent de mediu [i 
moment (!) 
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I. PAGINI DE ISTORIE LITERAR| 
 

DIMITRIE CANTEMIR: 
ARGUMENTUL FOLCLORICO - ETNOGRAFIC… 

 
 F\uritor de seam\ `n cultura rom=neasc\, spirit 
multilateral de tip renascentist, Dimitrie Cantemir are, la fel 
ca `n at=tea alte domenii, contribu]ia cea mai important\ de 
p=n\ la sf=r[itul secolului al XVIII-lea, la fundamentarea 
unei noi discipline [tiin]ifice, folcloristica. 

 La pu]ini ani dup\ ce 
francezul Charles Perrault 
edita volumul s\u de pove[ti 
(1694) cuprinz=nd Scufi]a 
Ro[ie, Alb\ ca z\pada [i 
altele, pe alte t\r=muri 
`nv\]atul rom=n manifest\ 
preocup\ri de natur\ 
asem\n\toare, mult mai 

complexe `ns\ prin amploarea cercet\rii `ntreprinse [i prin 
varietatea materialului consemnat. 
 Exist\ la savantul moldovean `n primul r=nd, o 
`n]elegere a faptului c\ nu se poate lipsi de argumentul 
folclorico-etnografic `n demonstra]ia sa, mai cu seam\ `n 
ceea ce prive[te originea, vechimea [i continuitatea 
rom=nilor la nord de Dun\re. ,,Altminteri norodul - [i la noi 
`n Moldova ca [i `n alte ]\ri pe care [tiin]a nu le-a luminat 
`nc\ - este foarte aplecat spre eres [i `nc\ nu s-a cur\]at 
des\v=r[it de necur\]ia cea veche, `nc=t se mai `nchin\ [i 
acuma `n poezii [i c=ntece, la nun]i, `ngrop\ciuni [i alte 
`nt=mpl\ri [tiute, la c=]iva zei necunoscu]i [i care se vede c\ 
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se trag din idolii cei vechi ai dacilor” (Descrierea Moldovei 
partea a treia, cap. ,,Despre religia moldovenilor”), noteaz\ 
el privitor la vigoarea tradi]iei. 
 Apoi, p=n\ la un anume punct, Dimitrie Cantemir a 
procedat cu proza popular\ precum, mai t=rziu, Vasile 
Alecsandri, bardul de la Mirce[ti, cu poezia popular\. 
Alegorica Istoria ieroglific\ (1705) poate fi considerat\ o 
scriere `mbog\]it\ `n con]inut, `ntr-o form\ tipic popular\. 
,,Auzi]i voi, jig\nii, nu at=ta pe dinafar\ c=t pe dinl\untru 
v\psite… (dup\ [tiin]a poporului, spre exemplu, c=inele 
negru `n cerul gurii e cel mai r\u, n.n.) …p\r\si]i-v\ mai 
mult cle[tele str=mb\t\]ii `n m=na l\comiei a alc\tui” c\ci 
,,unde tirania st\p=ne[te, acolo dreptatea se izgone[te” 
moralizeaz\ autorul. Proverbele [i expresiile populare vechi, 
atestatoare ale unei spiritualit\]i multiseculare sunt elemente 
de referin]\ la ac]iunile personajelor c\r]ii sale: cine nu vrea 
s\ fr\m=nte, toat\ ziua cerne; cine sap\ groapa altuia, cade 
singur `ntr-`nsa; lupul `[i schimb\ p\rul dar n\ravul ba; 
socoteala de-acas\ nu se potrive[te cu cea din t=rg; norocul 
de multe ori cu un ochi r=de, cu altul pl=nge; cum `]i a[terni 
a[a vei dormi; a r=de pe sub must\]i; cu o falc\ `n cer [i cu 
una pe p\m=nt etc. 
 Amintim cu aceast\ ocazie de realizarea unui tablou, 
demn de pana lui Eminescu (posibil s\-l fi inspirat pe poetul 
nostru na]ional), al unui alai de nunt\ care `l relev\ pe 
filozof atent observator al lumii care nu cuv=nt\: ,,]=n]arii cu 
fluiere, grierii cu surle, albinele cu cimpoi c=ntec de nunt\ 
c=nt=nd, mu[i]ele `n aer [i furnicile pe p\m=nt, mari [i lungi 
dan]uri ridicar\, iar broa[tele toate `mpreun\ cu brot\ceii din 
gur\ c=ntec ca acesta `n versuri c=nta…”. 
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 Folosirea unor informa]ii din eposul popular, literar 
(pove[ti, legende, snoave, proverbe, tradi]ii) sau muzical 
(balade, c=ntece) `n Via]a lui Constantin Cantemir, Sistema 
religiei mahomedane - cu pre]ioase [i bogate referiri la 
folclorul oriental -, sau `n alte scrieri, dintre care Explicarea 
[tiin]ei muzicii `ntr-un chip am\nun]it `l `nf\]i[eaz\ ca pe un 
excelent cunosc\tor al muzicii culte dar [i al folclorului 
muzical, din care utilizeaz\ arii [i figuri melodice, 
culmineaz\ `n expresiva Descriptio antiqui et hodierni status 
Moldaviae (1716), tradus\ `n rom=ne[te sub titlul Descrierea 
Moldovei (1825), excep]ional\ surs\ de informare pentru 
to]i iubitorii realiz\rilor spiritului popular. De[i faptul 
etnografic primeaz\ aici, `n paginile c\r]ii, g\sim o sum\ de 
descrieri pline de fine]e ale unor datine, obiceiuri, tradi]ii - 
pe care le consider\ partea spiritual\ cea mai durabil\ [i ,,cu 
totul altfel dec=t celelalte neamuri”. Am\nuntele despre 
folclorul coregrafic sunt dintre cele mai interesante, pentru 
vremurile noastre. De s\rb\tori, observ\ `nv\]atul, se execut\ 
un dans magic, considerat de Cantemir ,,eres” deosebit de 
variat [i spectaculos ,,c\ci ei au peste o sut\ de jocuri felurite 
[i c=teva a[a de me[te[ugite, `nc=t cei ce joac\ parc\ nici nu 
ating p\m=ntul [i parc\ zboar\ `n v\zduh”. Dansul acesta 
c\ruia poporul `i atribuie ,,puterea de a izgoni boli 
`ndelungate” este executat de ,,c\lu[ari” care ,,se adun\ o 
dat\ pe an [i se `mbrac\ `n straie femeie[ti”. (Partea a II-a, 
cap. XVII ,,Despre n\ravurile moldovenilor”). 
 Notarea unei frumoase ora]ii de nunt\ (`n proz\) duce 
la convingerea prezen]ei foarte vechi a acesteia `n 
repertoriul popular unde circul\ (mai mult `n versuri) [i `n 
prezent. 
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 Am\nuntele despre manifest\ri [i credin]e ale 
poporului `n Dr\gaic\, Stafii, Ursite, Colinde, Zbur\tori, 
Farmece, Desc=ntece etc. considerate credin]e de[arte, 
,,ru[inoase”, `n leg\tur\ cu care `[i expune punctul s\u de 
vedere, dau ast\zi lectorului imaginea unora dintre aspectele 
mitologico-tradi]ionale din cultura rom=neasc\. Bun\oar\ 
unul dintre alaiurile perpetuate [i `n zilele noastre (cu 
destule schimb\ri [i denumiri), turca, este ,,un joc `nchipuit 
`n vremurile vechi de ur\ `mpotriva turcilor”. 
 Credin]a `n zbur\tori, reluat\ magistral `n crea]iile lor 
de I. H. R\dulescu [i M. Eminescu este explicat\ demitizant: 
,,ei zic c\ este o n\luc\, un om t=n\r frumos, care vine 
noaptea la fete mari, mai ales la femeile de cur=nd 
m\ritate… iar, unii b\rba]i `nsura]i mai inimo[i, au prins 
asemenea zbur\tori [i, c=nd au aflat c\ sunt f\pturi cu trup ca 
[i al]ii, i-au pedepsit cum li se c\dea” (Descrierea Moldovei, 
P. a III-a, cap. I, note). 
 Receptiv la problemele social-politice [i culturale ale 
vremii sale, Dimitrie Cantemir, despre care `n Istoria 
literaturii rom=ne, G. C\linescu scria c\ ,,`i pl\cea s\ spun\ 
istorii, anecdote [i are limbu]ia lui Creang\ `n debitarea 
zic\torilor populare”, a reu[it s\ lase posterit\]ii un 
important num\r de fapte folclorice cunoscute direct sau 
prin intermediari, material de studiu pentru posteritate. 
Contemporanul lui Leibnitz, Montesquieu [i Voltaire 
r\m=ne [i prin aceast\ latur\ a operei sale un prodigios 
deschiz\tor de drumuri [i cel mai mare umanist din perioada 
feudal\ a literaturii rom=ne 
 (CRONICA, Anul VIII, nr. 43 (404), vineri 26.10.1973, pag. 13 
300 de ani de la na[terea lui Dimitrie Cantemir 
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UN PRECURSOR ~N SOCIOLOGIE 
 

 Spirit renascentist - istoric, geograf, literat, om 
politic, primul autor rom=n de lucr\ri filozofice propriu-zise 
cu sistem original, Dimitrie Cantemir, personalitate cu totul 
remarcabil\ `n [tiin]a [i cultura rom=neasc\, poate fi 
considerat unul dintre pionierii sociologiei rom=ne[ti [i 
europene. ,,Printr-o pild\ prec=t de rar\, pre at=t de l\udabil\ 
- scrie pe diploma conferit\ de Academia din Berlin - [i-a 
legat numele de cel al cercet\torilor [tiin]elor, [i prin 
al\turarea sa la societatea noastr\ i-a adus acesteia cea mai 
aleas\ podoab\ [i str\lucire”. ,,~nclinarea demn\ de cea mai 
mare laud\” `l conduce pe `nv\]atul principe la observarea 
particularit\]ilor etno-psihologice ale moldovenilor, de 
multe ori prin compara]ie cu alte popoare. 
 Descriptio Moldaviae, alc\tuit\ la cererea Academiei 
din Berlin, `n 1716, este f\r\ `ndoial\ prima monografie din 
cultura rom=neasc\ [i un prototip al genului, exemplu urmat 
apoi de `ntreaga Europ\ cultural\. 
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 Scrieri precum ,,Istoria hieroglific\”, o prim\ 
`ncercare de roman social `n literatura noastr\, ,,Sistema 
religiei mahomedane”, ,,Despre cauza fizic\ a monarhiilor” 
[i altele, ofer\ numeroase informa]ii asupra elementelor [i 
fenomenelor autentice bazate pe cercet\ri directe specifice 
sociologiei. ,,Via]a lui Constantin Cantemir” r\m=ne, de 
asemenea, interesant\ pentru sociolog, prin atmosfera 
politic\ [i reconstituirea unora din formele de organizare 
social\ a vremii, fiind `n acela[i timp o excelent\ scriere 
literar\. 
 ,,Descrierea Moldovei”, o carte de c\p\t=i pentru 
multe discipline [tiin]ifice, reprezint\ o bog\]ie de material 
cules [i sistematizat cu peste 250 de ani `n urm\ (aproape 
300, n.n.). 
 Prezentarea - sociologic\, spunem noi azi - a cadrului 
social - istoric [i geografic este grupat\ pe capitole precum 
,,Despre felul de c=rmuire a }\rii Moldovei”, ,,Despre 
obiceiurile vechi [i noi la `nsc\unarea unui domn al 
Moldovei”, ,,Despre boierii din Moldova [i st\rile lor”, 
,,Despre legile ]\rii”, ,,Despre ceilal]i locuitori ai Moldovei” 
etc. Ca `ns\[i toat\ opera `nv\]atului n\scut pe meleaguri 
vasluiene, [i aceasta dezv\luie pe finul observator al 
moravurilor epocii, `ntotdeauna bine documentat. 
 Soarta mul]imii, asupra c\reia `n repetate r=nduri se 
revars\ simpatia autorului, este `nf\]i[at\ `n multe pagini ale 
c\r]ii. Interesante referiri la starea social\ a ]\ranilor sau 
,,despre n\ravurile moldovenilor” pe care-i vede seme]i [i 
trufa[i, ori descrierea obiceiurilor, datinilor, tradi]iilor la 
nunt\, logodn\, `nmorm=ntare, precum [i diferitele aspecte 
social-politice, ofer\ un tablou unic din epoca `n care a tr\it 
`nv\]atul rom=n. Nimeni p=n\ la Cantemir - [i `nc\ mult timp 
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dup\ sf=r[irea sa din via]\ - n-a pus la `ndem=na 
cercet\torilor material folcloric at=t de mult care s\ 
serveasc\ mai bine la cunoa[terea psihologiei poporului. 
 Cunosc=nd `ndeaproape via]a [i firea locuitorilor de 
pe plaiurile rom=ne[ti, consider\ c\ ,,locuitorii din }ara de 
Jos, de mult\ vreme obi[nui]i s\ tr\iasc\ `n r\zboi cu t\tarii, 
sunt o[teni mai buni [i de asemenea mai m=nio[i dec=t 
ceilal]i”; vrednici [i cump\ta]i `n multe privin]e, nu-i prea 
intereseaz\ morala bisericeasc\: ,,despre slujba religioas\ 
[tiu pu]in lucru.” 
 Lucrarea cuprinde multe referiri interesante cu privire 
la via]a locuitorilor din estul Moldovei pe care-i descrie cu 
un plus de afectivitate. Simpatia lui se `ndreapt\ spre 
,,republica” r\ze[ilor de unde s-a ridicat tat\l s\u, unde 
,,locuitorii pl\tesc domniei `n fiecare an o dajdie mic\, to]i 
sunt c\l\ra[i sau c\l\re]i”, consider=ndu-i viteji `ntre viteji. 
 Proverbiala ospitalitate moldoveneasc\ nu putea lipsi 
din descrierea sa. Deosebit de primitori [i sociabili, 
moldovenii ,,pe str\in `l primesc cu fa]a voioas\ ca [i c=nd 
le-ar fi frate sau alt\ rudenie. Unii a[teapt\ cu masa de pr=nz 
p=n\ la al nou\lea ceas din zi… s\ nu m\n=nce singuri.” 
 Am spicuit doar c=teva aspecte care probeaz\ 
preocup\rile sociologice ale acestui precursor glorios al nu 
mai pu]in vestitei [coli sociologice de la Bucure[ti `nfiin]at\ 
`n perioada interbelic\ de Dimitrie Gusti. 
 Un motiv `n plus s\ subscriem la cele spuse de 
Ha[deu `n 1860: ,,Dimitrie Cantemir va tr\i c=t `ns\[i limba 
rom=n\.” 
(Sc=nteia tineretului, anul XXIX, Seria II, nr. 7524/ 28 iulie 
1993, s=mb\t\, pag. 5) 
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Centenar Alecsandri: 
CREATOR AL MOMENTULUI CULTURAL 

 
 ~nainte de a fi ,,acel rege al 
poeziei”, cum `l considera M. 
Eminescu (`n 1870), Vasile 
Alecsandri este o mare personalitate 
a timpului s\u, cu rev\rs\ri 
plenitudinare `n multiple domenii: 
politic, social, literar. 
 Pe nedrept `l putem considera 
doar scriitor na]ional, cel mai 
valoros `nainte de marele ipote[tean, 

pentru c\ acest prim posesor al unui premiu interna]ional 
(pentru poemul GINTA LATIN|, Montpellier, 1878) a fost 
de fapt ambasadorul voin]ei politice [i a dorin]ei rom=ne[ti 
de unire [i libertate, campion al ac]iunii directe `n favoarea 
culturii na]ionale. {i, azi, `n aceste vremuri de rea[ezare a 
spiritualit\]ii rom=ne[ti nu se poate s\ nu arunc\m un g=nd 
de mare pre]uire pentru militantul ei cel mai de frunte de 
acum un secol [i jum\tate. 
 Sensibilitatea-i bogat\ [i original\ `l orienteaz\ spre 
acel filon de aur care este crea]ia popular\, din care 
prelucreaz\ numeroase teme [i motive, rup=nd dep\rtarea 
dintre cititorul de r=nd [i creatorul obedient m\rimilor 
vremelnice. Convins c\ ,,rom=nul e n\scut poet”, preia nu 
numai din versifica]ia specific\ ci elemente fundamentale 
din sim]irea mul]imilor (V. GROZA, ANDRII POPA etc.). 
Corecte, aceste prelucr\ri, at=t de necesare atunci prin faptul 
c\ permit reorientarea poeziei na]ionale (`n spiritul DACIEI 
LITERARE), nu i-ar fi putut asigura locul pe care i-l [tim 
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ast\zi, dac\ n-ar fi creat legendele [i mai ales pastelurile. 
Originalitatea, unicitatea chiar, este evident\ `n 
LEGENDELE, care-i stabilesc soclul na]ional: ,,De atunci 
poezia noastr\ se rom=ni”, considera cu `ndrept\]ire D. 
Bolintineanu. Cititorul contemporan, nu numai din mediul 
[colar, apreciaz\ [i DAN, C|PITAN DE PLAI, mai ales 
poemul eroic DUMBRAVA RO{IE, dar [i LEGENDA 
CIOC+RLIEI, R|ZBUNAREA LUI STATU-PALM| [i 
alte legende etiologice sau istorice. Dup\ cum remarca `nc\ 
Titu Maiorescu, podoaba cea mai de pre] a poeziei sale 
r\m=n pastelurile, acele bijuterii ce rezist\ at=t de bine 
trecerii timpului (IARNA, MIEZUL IERNII, RODICA 
etc.), specie `n care mai exceleaz\ doar M. Eminescu [i G. 
Co[buc. Peisajul este al `ntregii ]\ri [i nu numai cel apropiat 
bardului din Mirce[ti. 
 Desigur, nu putem contura aici marea personalitate a 
poetului (s\ nu-i uit\m DOINELE [i nici editarea 
BALADELOR POPULARE…), prozatorului (partea 
socotit\ de unii critici ca mai valoroas\), dramaturgului 
(comediile din ciclul CHIRI}A… se joac\ pe scenele 
teatrelor de un secol, drama DESPOT-VOD| a devenit 
emblematic\). Vasluienii sunt pururi recunosc\tori poetului 
ce a inoculat `n con[tiin]a cititorilor de pretutindeni numele 
ora[ului `n PENE{ CURCANUL [i SERGENTUL. Lira lui 
multicord\, care a vibrat la marile adieri din istoria neamului 
(OSTA{II NO{TRI), a imortalizat [i av=ntul eroic al 
doroban]ilor vasluieni. 
 Deschiz\tor de drumuri, mare personalitate a `ntregii 
vie]i spirituale rom=ne[ti, Vasile Alecsandri a contribuit 
hot\r=tor la `mbog\]irea spiritualit\]ii na]ionale. 
(ADEV|RUL, anul I, nr. 83, mar]i, 14 august 1990, pag. 1-2) 
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Poetul dintotdeauna, 
DASC|L DE SUFLET: 

EMINESCU 
 

 Ca stare de dor, poezia 
este `nl\untrul nostru, ca stare 
de spirit iubirea e `n `ns\[i 
alc\tuirea noastr\ care prin tot 
ce `nsemn\m r\m=nem lega]i 
de p\m=ntul negru de 
zv=rcoliri: spirit [i dor 
`nseamn\ lumin\ [i `nalt cer, 
soare, lun\, luceferi dar [i 
codrul, lacul, floarea albastr\; 
[i mai ales, pr\p\stiile 
suflete[ti. 

 Poate de aceea nu ne putem cunoa[te niciodat\ nici pe 
noi `n[ine! 
 Acea emo]ie a atingerii diamantului sacru, cel mai 
str\lucitor din comoara de min]i [i suflete ale acestui neam 
se ive[te oridec=teori pe Poetul nostru `l cit\m sau `l auzim. 
 A ni se dezv\lui fa]etele neb\nuit de ad=nci `n reflexia 
luminii lor e un scop al existen]ei noastre spre a cunoa[te [i 
`n]elege rolul marelui ipote[tean la radicala des]elenire [i 
reformare a limbii poetice rom=ne[ti produs al unui 
patriotism de esen]\ superioar\. 
 Acel ,,fagure de miere”, acea ,,limb\ veche           
[i-n]eleapt\” turnat\ `n forme noi trebuie s\ o p\str\m ca pe 
o gr\din\ de flori `nmiresmat\. 
 (Teleradioeveniment, anul I, ianuarie 1994, pag. 4) 
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Noi [i... EMINESCU 
 Noi, adic\ rom=nii de pretutindeni vorbim, muncim [i 
vis\m AZI... Eminescu, afirmat doar cu 150 de ani `n urm\! 
 Noi, adic\ mai ales tinerii, neg\m orice e posibil, ca 
sfidare la adresa vechilor valori. Publicistul [i pamfletarul 
Eminescu nega orice [i `nnegrea mai ales pe politicieni! 
 Noi nu mai avem nevoie de poezie din cauza banilor 
dup\ care alerg\m, nu glum\! El, care tr\ia pentru limba 
rom=n\ ne-a pus la dispozi]ie ,,icoane” de sim]ire pe care le 
descoperim `n FIIN}A noastr\.  
 Neg\m poetul na]ional ca form\ de iubire ori de 
crea]ie, sau chiar credem c\ nu mai avem nevoie de limba 
veche [i `n]eleapt\, turnat\ `n forme noi? 
 De fapt cu c=t e mai contestat cu at=t e (mai) genial [i 
mai important! Problematizarea operei eminesciene este 
semnul cel mai clar c\ 
expresia statuat\ de el 
e la baza limbii 
noastre literare, chiar 
[i a[a de n\p\dit\ de 
termeni de `mprumut 
sau tehnici. ~nc\! 
 Oricum ne-am 
`nv=rti `ntre grani]ele 
limbii rom=ne nu mai 
g\sim altul cu acela[i 
grad de 
reprezentativitate 
pentru c\ `n opera lui 
g\sim geneza 
poporului nostru, 
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ap\rarea limbii sale, dragostea `n forme de exprimare 
superioare ([i foarte necesare!) ura sau alte sentimente, 
descoperim natura mereu regeneratoare pentru om ca [i 
multe alte teme inclusiv problematica geniului. A cunoa[te 
con]inutul, fie [i la modul simplu, al Luceaf\rului [i a recita 
ca pe o rug\ciune din el, e o dovad\ c\ suntem OAMENI  [i 
nu robo]i, c\ sim]im cu sufletul.  
 Am v\zut [i auzit nenoroci]i (mai mari sau mai mici) 
blam=nd poezia lui, plas=ndu-se astfel `ntre incul]i [i 
animale... Dac\ nu [tii nimic din ce a produs una dintre 
min]ile cele mai luminate ale lumii (din compania 
francezului V. Hugo, neam]ului W. Goethe, a englezului W. 
Shakespeare)... cum po]i avea spirit [i umanitate? 
 Nega]ia este o condi]ie a progresului, dar e [i nevoia 
de MODELE! {i alt model literar mai bun n-avem [i nici nu 
[tim c=nd vom avea. ~nv\]\m de la v\carul satului sau de la 
cel care fr\m=nta lutul cu sufletul [i ofer\ modelul adev\rat 
de sim]ire. {i de re-prezentare [i de exprimare, ca izvor curat 
ca lamura, la dispozi]ia oricui. 
 Manifest\rile consacrate lui Eminescu r\m=n fapte 
contemporane de preluare, de educa]ie permanent\. Cum 
copilului i se repet\ de mai multe ori un cuv=nt (s\-l ]in\ 
minte) tot a[a ascult\torului sensibil (ne-animalizat,          
ne-tembelizat de televizor) i se poate [opti, c=nta, recita 
poezia eminescian\, receptat\ [i de `nstr\ina]i, pe nivele de 
percep]ie! Redescoperirea lui e un proces permanent `n 
evolu]ia acestui neam. 
 Noi, pieritorii de azi, murim mai pu]in sim]ind fiorul 
poeziei lui. Noi, tr\itorii de pretutindeni, cu sensibilitatea 
dat\ de Domnul, ne `nnobil\m [i cu r=ul, ramul [i cu floarea 
albastr\, [i cu ,,ropotul de grindeni”, [i cu Mircea, [i cu 
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dragoste [i mai ales cu LUCEAF|RUL lui. Oare, negativi[ti 
[i admiratori, ne d\m seama c=t ne este de necesar ca s\ 
r\m=nem oameni? 
 Ce e poezia? ,,~nger palid cu priviri curate / 
Voluptuos joc cu icoane [i cu glasuri tremurate, / Strai de 
purpur\ [i aur peste ]\r=na cea grea!” (Epigonii) 
 De poezia vie]ii, deci de poet, avem mare nevoie! 
 Eminescu este [i r\m=ne DASC|LUL NOSTRU DE 
SUFLET! 
(MERIDIANUL, An X, nr. 2 (731), joi, 17 ianuarie 2008, Editorial) 
 
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 Ghi]\!). 
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 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\ [coal\ general\, directoarea 
nu [tia nimic. 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 actorul Dionisie Vitcu 
[i scriitorul 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\…? 
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 Observ\m c\ exist\ doar 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 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, Editorial) 
 
EMINESCU... cel  NE-CITIT ! 

 
 G=ndurile urm\toare mi-au fost prilejuite de 
s\rb\torirea poetului na]ional la Muzeul jude]ean Vaslui, 
prin vernisajul unei expozi]ii [i lansarea unei c\r]i 
,,Luceaf\rul  eminescian – fragmente pentru o tehnologie a 
re-lecturii” de profesorul b=rl\dean Marian Costandache 
(ed. Opera Magna, Ia[i, 2006). Doctorul Constantin 
Teodorescu a mai sponsorizat o manifestare eminamente 
cultural\ care-i face deosebit\ cinste, [i-l felicit pentru asta! 
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 ~ntr-un fel de prezidiu, al\turi de doctor mai erau 
Theodor Pracsiu, Gruia Novac, Ioan Manca[ (directorul 
muzeului – organizatorul), Nicoleta Arn\utu, Marian 
Costandache iar `n asisten]\ vreo 20-30 de persoane, cu 
c=teva nume ale ,,literelor” jude]ene. 
 ~n final s-a depus o coroan\ de flori la statuia lui 
Mihai Eminescu, din p\rcule]ul din centru. 
 Bine!, inclusiv pentru vorbitori, care s-au `ntrecut `n 
expresii alese cu termeni bombastici, sau formul\ri c=t mai 
,,intelectualiste”. 
 Foarte bine c\ s-a organizat manifestarea [i at=t 
Manca[ c=t [i Teodorescu sunt ale[ii meritului (esen]ial) 
pentru b\t\lia lor pentru LIMBA {I CULTURA ROM+N|! 
 Duminic\ am dialogat, `n emisiunea direct\ la TV.V, 
cu telespectatorii despre Eminescu cel de ast\zi. Telefoanele 
[i copiii care au recitat (`n direct) din Eminescu au 
demonstrat, `ns\, un aspect cu totul surprinz\tor pentru 
genera]ia crescut\ `n cultul pentru poetul unic, crea]ia 
acestuia nu se prea cite[te! 
 Se petrece ceva paradoxal: poezia cea mai `nalt 
reprezentativ\ pentru aceast\ na]ie nu face obiectul aten]iei, 
ne-cum speciale, pentru destul de pu]inii cititori ai 
momentului. El este ca un pisc muntos situat acolo, undeva, 
[tim c\ este cel mai mare dar nu suntem preocupa]i nici de 
z\pezi nici de ce]uri sau nori, de frumuse]e sau de b\t\liile 
c=[tigate pe care le reprezint\... E ACOLO, CEL MAI... [i 
at=t! 
 M-am amuzat auzindu-i pe vechi amici `ntrec=ndu-se 
`n expresii p\s\re[ti cu care i-au bombardat ce cei c=]iva 
elevi [i al]i c=]iva maturi concentra]i `n sala de expozi]ie, 
amici de foarte bun\ condi]ie intelectual\, dar, care nu 
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realizeaz\ distan]a aceasta imens\ dintre pisc [i [oseaua 
asfaltat\ (poet [i mul]imea `n mi[care) [i c\ efortul lor de a 
g\si tehnologii, expresii ultra-elevate sunt fire de nisip `ntr-o 
`ntindere de mare indiferen]\. C=nd butonul telecomenzii 
aduce violen]a, sexul, divertismentul... mai are 
telespectatorul de meserie grij\ de cultur\? Crede]i c\ e mai 
cunoscut Eminescu sau Hagi? 
 ~n secolul apari]iei sale (al XIX-lea), POETUL n-a 
prea fost citit; a existat o amprent\ a sa pe tot secolul trecut 
([i noi am crescut la sim]irea lui) dar acum, la concuren]\ cu 
televizorul, n-are nici o [ans\! Cum n-are nici cultura 
autohton\, dac\ n-o promov\m! MAI  ALTFEL! 
 Eminescu e ne-citit ast\zi [i datorit\ nou\. La to]i!? 
(MERIDIANUL, An VII, nr. 3 (629), 19-25 ianuarie 2006, Editorial) 

 
MEREU... 
EMINESCU 
MEREU... 
 Model de limb\ artistic\; model de sim]ire 
rom=neasc\ [i omeneasc\; model de perseveren]\ [i, mai 
ales, model de lupt\ cu cuv=ntul cu care a construit 
z\c\m=ntul diamantifer pe care-l utiliz\m ast\zi! 
 Un om care nu [tie s\ se exprime oric=t ar fi de bogat 
suflete[te nu poate fi o valoare nici pentru ai lui, nici pentru 
al]ii. 
 De aceea citim, cit\m, recit\m opera lui Eminescu. 
 Am scris ce-am [i crezut: Mihai E... dasc\l de suflet 
de vreun secol [i jum\tate [i va mai r\m=ne, `n vreme, p=n\ 
c=nd `l va ,,repeta” pe {tefan cel Mare: noi `l vom putea 
`n]elege dar el nu pe noi. Pentru c\ limba veche [i-n]eleapt\ 
e `n dezvoltare, [i modificare, `mbog\]ire; pentru c\ 
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vremurile se schimb\ ca [i moda [i gusturile; pentru c\ 
mediul [i momentul lui Mihai Eminescu devin istorie pentru 
o na]iune care trebuie s\ se men]in\ `ntr-un imperiu 
european. 
 Multe dintre cuvintele, versurile [i sim]irile poetului 
nostru na]ional vor deveni vechi dac\ nu [i uitate. Dar 
DRAGOSTEA sim]it\ (prin poezia lui) sau exprimat\     
`ntr-at=tea forme `n crea]iile sale va fi comunicat\, la fel, [i 
peste un mileniu. 
 Vrem s\ r\m=nem oameni... nu putem f\r\ Eminescu 
([tiut sau nu). 
 Vrem s\ fim str\lucitori sau mai mari valori `n lume... 
nu se poate f\r\ El. 
 Vrem s\ vorbim limba rom=n\... 
 P=n\ la urm\, nimic... f\r\ Mihai Eminescu. 
 Mereu... Eminescu... Mereu... 
(MERIDIANUL, An XI, nr. 2 (781), joi, 15 ianuarie 2009, pag. 9) 

 
UN MANUSCRIS EMINESCIAN  
DESPRE APICULTUR| 

 
 Univers cu reliefuri nea[teptate, arhiva de manuscrise 
eminesciene este pe cale de a deveni pe deplin cunoscut\ `n 
ace[ti ani ai no[tri. Str\b\tute de fream\tul vie]ii, `nf\]i[=nd 
multilaterale preocup\ri, manuscrisele sunt `n primul r=nd 
acte de informare cultural\ [i [tiin]ific\, atest=nd o 
curiozitate [i o pasiune rar\ pentru tot ceea ce se circumscrie 
`n sfera vie]ii poporului, a muncii lui. 
 Menit, probabil, pentru ,,Timpul”, unde `n 1882 era 
redactor, de fapt o adaptare pentru uz general cu scop de 
popularizare, manuscrisul 2257, intitulat NA{TEREA 
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ALBINEI cuprinde patru pagini dintr-o traducere din N(eue) 
fr(eie) Presse, din 22 mai 1882, Abendblatt, de P. Coel M. 
Schachingen. 
 Dup\ o cugetare ini]ial\ plasat\ `n dreapta primei file 
`n care poetul compar\ ,,stupul cu o m\n\stire de c\lug\ri]e 
fecioare `n care numai stare]a are aman]i [i face copii” un 
prim paragraf precizeaz\ capacitatea m\tcii de a depune ou\ 
predestinate a deveni albine ori ,,b\rb\tu[i”, ace[tia din urm\ 
depu[i `n ,,c\[i]e mai mari” (f. 268 r). C=nd este obligat\ s\ 
depun\ ou\ de tr=ntori `n celule de albine, acestea ,,cl\desc 
cupole `ntregi asupra chilioarelor respective”. Alte paragrafe 
se ocup\ cu organizarea muncii `n stup apoi cu hr\nirea 
puietului cu polen, miere, ap\, observ=ndu-se diferen]ierea 
dintre sexe [i dintre matc\ [i lucr\toare. 
 ~n continuare se descriu fagurii de cuib care se `nchid 
la culoare pe m\sura cre[terii puietului `n celule [i 
necesitatea construc]iilor noi unde albinele ,,clocesc [i 
lucreaz\ mai `n drag\ voie [i nu prezint\ moliilor de cear\ - 
un periculos inamic al albinelor - ascunz\tori impenetrabile; 
c\ci tocmai prin peli]ele de libele (c\m\[i) pe care albinele 
le rod foarte greu, ele pierd `n urm\ st\p=nirea peste locuin]e 
[i produsele lor” (f. 271). Sunt amintite [i aspecte de igien\ a 
stupului vis-à-vis de dezvoltarea puietului [i diferitele sale 
faze de cre[tere. 
 Se mai observ\ c\ botcile ,,se `ntrebuin]eaz\ o singur\ 
dat\ [i apoi se risipesc… p=n\-n temelie”, pe c=nd celulele 
pentru lucr\toare se `ntrebuin]eaz\ `n continuu ,,chilioarele 
din urm\ se mai `ntrebuin]eaz\ [i ca magazii de miere [i 
polen pe c=nd leag\nul regal niciodat\”. 
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 ~n ultimul paragraf observ\ diferen]a de via]\ dintre 
matc\ [i lucr\toare, ultima considerat\ [i ,,osta[ temut, s\-[i 
apere patria”. (f. 271) 
 De[i ne `ntreb\m c=nd ar fi avut timpul materialmente 
necesar, din parcursul acestor `nsemn\ri `l sim]im pe marele 
ipote[tean [i un practician al albin\ritului obi[nuit cu mierea 
[i polenul. Dup\ cum [tim, `n poezia C|LIN - FILE DIN 
POVESTE ,,albinele - aduc miere, aduc colb m\runt de aur” 
iar `n decorul p\durii din basme ,,Mii de roiuri de albine/ 
Curg `n r=uri sclipitoare peste flori de miere pline.” 
 Materialul, care `l arat\ Mihai Eminescu deosebit de 
corect [i amplu informat, nu face referiri la al]i d\un\tori sau 
boli ale albinelor (dec=t la molia de cear\). 
 De remarcat exactitatea [i actualitatea observa]iilor 
formulate acum peste un secol precum [i haina lingvistic\ 
elevat\ care de[i pe `n]elesul tuturor, tr\deaz\ [i poetul, dar 
[i omul cu iubire statornic\ pentru o preocupare str\veche a 
unui popor adesea asemuit cu aceste minunate viet\]i pentru 
h\rnicia sa. 
 ~nc\ o dat\ se probeaz\ c\ poetul nostru nepereche 
este omul total al culturii rom=ne. 
 (APICULTURA ~N ROM+NIA, an LXIV, nr. 7, iulie 1989, p. 26) 
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Tat\l nostru - CARAGIALE 
 

~n istoria unor na]iuni se 
`nt=lnesc personalit\]i care f\uresc 
destine: istorie statal\ ({tefan cel 
Mare), modeleaz\ schi]a devenirii 
seculare (N. Iorga), „g\sesc” 
formele poetice de referin]\ (M. 
Eminescu), deschid capitole noi de 
cercetare (H. Coand\) etc. etc. 

Destinul lui I. L. Caragiale a 
fost s\ ilustreze at=t limba unui 
secol (`n dezvoltarea ei) c=t [i via]a 

social\ tipic\ (`ntr-o repetabilitate istoric\). Este „t\ticul” 
expresiei literare normale [i nu me[te[ugite. Caragiale al 
nostru a consemnat at=tea formule lingvistice absolut 
actuale ast\zi, `nc=t e de b\nuit c\ [i `n multe decenii de 
acum `ncolo aceasta va r\m=ne forma de baz\ a exprim\rii. 
Din p\cate, asaltul neologismelor tehnice este mult prea 
puternic - nu numai asupra limbii noastre - `nc=t s\ rezist\m 
tendin]ei de alterare. Va veni vremea c=nd limbile tuturor 
popoarelor vor include at=]ia termeni comuni (tehnici) `nc=t 
oamenii se vor putea cu mult mai u[or `n]elege. Nu va fi 
indoeuropeana de `nceput, ci mondiala de comunicare. Doar 
sim]irea intim\, personal\ va fi gradual individualizat\ `n 
exprimare! {i Eminescu este dasc\l de suflet, iar Caragiale 
modelul de comunicare [i sim] al umorului, care s\ ajute 
omul s\ r\m=n\ fiin]a social\. 

Preten]ios titlul nostru pornit din ideea c\ pentru a 
r\m=ne ca popor avem nevoie de limb\, iar aceasta are 
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suportul operei lui Caragiale, ca un pilon masiv al unui 
edificiu spiritual obligatoriu s\ existe. 

Genera]iile care vin vor avea mai mult de luptat 
pentru limba rom=n\ ca [i pentru poporul rom=n. 

Noi, c=t ne facem datoria? 
(MERIDIANUL, An III, nr.8 ( 245) 31 ian. -3 feb. 2002, editorial) 
 
Anul Caragiale 
Al matale... Caragiale! 
 

Nu-mi dau seama dac\ I. L. Caragiale a f\cut istorie 
dar opera lui este coloan\ de rezisten]\ a literaturii na]ionale. 
Europenizarea [i globalizarea sunt cele mai grave atentate la 
fiin]a limbilor na]ionale sau chiar la existen]a popoarelor ca 
na]iuni de sine st\t\toare. Banul, dorin]a de a avea o via]\ 
mai u[oar\ (ubi patria, ibi bene) realizeaz\ f\r\ eforturi 
militare visul marilor cuceritori: imperii greu de distrus. 
Uniunea European\ nu este altceva dec=t o bun\ parte din 
Europa-conglomerat de popoare care-[i uit\ `ncet, `ncet 
limba [i obiceiurile, `[i altereaz\ con[tiin]a de neam 
devenind deocamdat\ O }AR| (`ntindere) multicultural\ [i 
multietnic\ bazat\ pe EURO. 

CARAGIALE al nostru (al matale, al d-lui etc.) este 
dintre cei mari care ne ajut\ s\ mai rezist\m un timp ca 
na]iune [i… limb\. Constat\m c\ `n ultimii ani sunt at=]ia 
termeni engleze[ti adopta]i (`n special tehnici) `nc=t ne 
schimb\m [i modul de percep]ie [i modul de g=ndire. {i alt\ 
soart\ nu avem `n calea acestei avalan[e. Mai putem rezista 
prin cultur\, tradi]ii, datine. 

C=t? Cine [tie, poate vor fi create condi]ii s\ reziste 
fiecare limb\ `n parte. Poate se vor face eforturi (financiare) 
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s\ se conserve datinile, obiceiurile, elemente ale crea]iei 
populare. Poate, poate… 

Nu dorim s\ disp\rem, mai ales c\ avem cu ce sta `n 
fa]a altor popoare. 

Prin OPERA lui I. L. Caragiale ne `ntoarcem mereu 
(ca [i la M. Eminescu) la izvorul nostru pururi re`ntineritor, 
coloana f\r\ de sf=r[it a existen]ei noastre: LIMBA 
ROM+N|! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 13 (250) 18-20 februarie 2002, editorial) 
 
CARAGIALE 

Ioan Luca GUR| DE AUR, de fapt condei de aur 
este dup\ 100 de ani de la moarte, scenograful societ\]ii de 
consum - rom=ne[ti. Realismul operei [i actualitatea lui este 
de necontestat. 

Ierarhul Ioan Gur\ de Aur e cunoscut datorit\ 
propagandei biserice[ti care `[i putea inventa un sf=nt pentru 
o idee. Fixarea `n calendar i-a asigurat o publicitate imens\, 
constant\, real\. Cum e [i normal, nici m\car nu [tim prea 
multe despre existen]a real\ a unor sfin]i dar imagina]ia a 
fixat perioade, minuni [i idei, astfel c\ vorbim de MODELE, 
fie [i ,,cultice”. 

Ion Luca al nostru a fost un personaj de-adev\ratelea 
cu musta]a [i p\l\ria lui, dar mai ales cu OPERA lui care e 
ilustrarea realit\]ilor rom=ne[ti de atunci [i de azi. N-a fost 
un sf=nt ci un geniu. 

Opera lui nici n-are nevoie s\ fie inventat\ (ca la 
at=]ia nominaliza]i `n calendare) pentru c\ exist\ ca [i 
realitatea rom=neasc\. 

C=nd se vor re-evalua sfin]ii (m\ g=ndesc la cei care 
nu pot fi sus]inu]i de oper\) [i toate se vor baza pe acta, non 
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verba, atunci vor fi `nlocui]i cu Eminescu, Caragiale, Iorga 
[i poate al]i c=]iva. Pantheonul culturii rom=ne[ti i-a 
`ncorporat deja. De ce n-ar fi [i `n calendare? C\, chiar `n 
cultura na]ional\... au f\cut minuni! 
(Meridianul, An XV, nr. 04 (977), 31 ianuarie 2013, pag. 6) 
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VLAHU}| cel trist! 
 

 Vlahu]\ din comuna Alexandru 
Vlahu]\, deci patronimul localit\]ii, 
`nc\ prezent `n comun\ prin cele dou\ 
busturi ale sale e un poet, scriitor [i 
chiar istoric, demn continuator al lui 
M. Eminescu. 
 I s-a ridicat un soclu impun\tor 
sub bustul realizat dup\ Primul R\zboi 
mondial pe locul vechii case din 
Ple[e[ti... I se dedic\ (atunci c=nd se 
poate) c=te o evocare de c\tre cei de la 
Vaslui sau B=rlad (unde a ap\rut 
prima revist\ literar\ dup\ r\zboi) scoas\ de T. Pamfile cu 
ajutorul lui, `nc\ refugiat aici. Oricum poetul [i scriitorul au 
adus mult\ faim\ localit\]ii [i jude]ului. 
 Joi, 6 martie 2008 c=]iva brazi, c=]iva arbori 
ne`ngriji]i, cioc\n\rie [i... b\l\rii destule `mprejmuiau statuia 
patinat\ de vreme, cu treptele deteriorate peste care erau 
frunze putrezite. 
 Mi s-a p\rut un loc trist, trist. Copiii de gr\dini]\, cei 
din [coala general\, tineri [i nici b\tr=ni nu mai [tiau mare 
lucru despre poet [i nici nu pot r\spunde de ce se mai ]ine 
acolo monumentul! 
 Nu mai e nevoie de modele? 
 Nu mai avem nevoie de hran\ spiritual\? 
 E adev\rat c\ nu mai are nici un urma[ `n comun\, e 
adev\rat c\ mul]i, prea mul]i plec\m `n str\in\tate... 
 Dar chiar ne lipsim de minte, inim\ [i literatur\? 
(MERIDIANUL, An X, nr. 10 (739), joi, 13 martie 2008, pag. 4) 
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Un folclorist de seam\: 
TUDOR PAMFILE 

 
 N\scut la 10 iunie 1883, `n comuna }epu, jude]ul 
Tecuci, Tudor Pamfile v\de[te de timpuriu preocup\ri 
pentru folclor: `n iarna 1900 - 1901 `ntocmise c=teva caiete 
cu culegeri, precizeaz\ coresponden]a cu fo[ti colegi. 
Debuteaz\, ca folclorist, `n 1903, la ,,{ez\toarea” (nr. 2, 
aprilie) cu C=ntece din ]inutul Tecuciului, iar din vara anului 
1905, fiind `nc\ elev la {coala militar\ de cavalerie din 
T=rgovi[te, trimite la diverse reviste alte culegeri sau 
produc]ii literare. Dup\ 
ce se adreseaz\ mai `nt=i 
redac]iei de la ,,F\t-
Frumos” (B=rlad), 
devine colaborator, `nc\ 
de la primul num\r, al 
revistei ,,Via]a literar\” 
scoas\ de Ilarie Chendi 
la 1 ian. 1906, apoi la 
,,Sem\n\torul” (cu pseudonimul Osta[), unde trimite `n 
general pove[ti, iar versuri [i povestiri personale public\ `n 
,,Revista noastr\” (an II, 1906, nr. 7, nr. 9 - 10, [.a.), apoi la 
,,Via]a literar\ [i artistic\”, ,,Vocea Tutovei”, ,,Floarea 
darurilor”, ,,Neamul rom=nesc” etc., `ntre timp continu=nd 
s\ trimit\ materiale lui S. Fl. Marian (la cererea acestuia) 
sau la alte publica]ii: ,,F\t-Frumos”, ,,Adev\rul”, ,,Rom=nia 
ilustrat\” [.a. A desf\[urat o febril\ [i variat\ activitate de 
folclorist, etnograf, istoric, literat, conduc\tor de reviste - 
p=n\ `n preajma mor]ii ce a survenit spre amiaza zilei de 16 
octombrie 1921 (dup\ cum reiese din adeverin]a eliberat\ de 
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Spitalul din Chi[in\u, unde a decedat). ~n aceast\ at=t de 
scurt\ perioad\ de crea]ie a condus direct sau indirect cam o 
duzin\ de publica]ii - printre care ,,Ion Creang\”, 
,,Fream\tul”, ,,Miron Costin”, ,,Florile dalbe”, ,,R\s\ritul”, 
,,Vocea Tutovei” - colabor=nd cu materiale folclorice, 
literare, istorice, la `nc\ multe altele. 
 Un capitol aparte `l constituie preocuparea sa pentru 
apari]ia ,,la ceas” a celei mai dense reviste de folclor de la 
noi, ,,Ion Creang\”, - o excep]ional\ materializare a 
concep]iei sale despre folclor, scoas\ la 1 august 1908 de 
Pamfile `mpreun\ cu M. Lupescu [i L. Mrejeriu, `nv\]\tori, 
cu care tip\rise `n 1907 o Carte pentru tineretul de la sate. 
P=n\ la dispari]ia ei (dup\ num\rul 7 din 1921), publica]ia 
din B=rlad ilustreaz\ o viziune larg\ [i original\ asupra 
fenomenului folcloric [i a evolu]iei sale. Dac\, datorit\ 
priceperii [i capacit\]ii ,,redactorului” ei, a ajuns ,,cea mai 
de seam\” publica]ie de acest profil de la noi - dup\ p\rerea 
lui Delavrancea, - ,,o comoar\ de `nv\]\tur\” - dup\ expresia 
lui Al. Vlahu]\, - g\sind toat\ aprobarea din partea unor 
cunoscute personalit\]i din ]ar\: Philippide, Gane, Bianu, 
Iorga, Maiorescu, S. Pu[cariu, din str\in\tate: I. U. Jarnic, 
M. Gaster, H. Tiktin, G. Weigand, apoi M. Friedwagner, B. 
Tenora [i al]ii cum se consemneaz\ `n paginile revistei - 
cercet\torului de ast\zi n-ar trebui s\-i scape valoroasele 
realiz\ri [i `n alte domenii de activitate: cultural, istoric, 
literar, `n care s-a aflat, de asemenea, mereu `n primele 
r=nduri. Astfel, dup\ o prim\ `ncercare (1910 - ’11) cu 
efemera ,,societate a revistei ,,Ion Creang\” - dup\ acelea[i 
principii ca la ,,Via]a rom=neasc\” cea din 1920 - 
`nfiin]eaz\, `mpreun\ cu G. Tutoveanu [i T. Chiricu]\, la 1 
mai 1915, vestita ,,Academie b=rl\dean\” cu scopul 
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m\rturisit de `ncurajare a talentelor locale. Av=nd pe Al. 
Vlahu]\ membru de onoare, aceasta reu[e[te, printre altele, 
s\ editeze Calendarul nostru pe 1918 [i mai ales s\ 
contribuie la apari]ia primei publica]ii literare de dup\ 
r\zboi ,,Florile dalbe” (1 ian. 1919) [i la afirmarea unor 
tineri de talent: V. I. Popa, G. M. Vl\descu, V. Voiculescu 
etc. Dup\ plecarea lui Pamfile din B=rlad, revista [i-a `ncetat 
apari]ia, `n decembrie 1919. Recunosc=ndu-i meritele `n 
toate aceste domenii, G. Ibr\ileanu l-a pre]uit pe Tudor 
Pamfile `n mod deosebit, iar Mihail Sadoveanu credea c\ 

prin schi]ele [i 
nuveletele ,,cu un 
caracter foarte 
personal” caracterizate 
printr-o ,,ager\ 
cunoa[tere a sufletului 
nostru”… ,,se 
des\v=r[ea un scriitor 
,,al nostru”, al 
p\m=ntului acestuia [i 
al oamenilor acestui 

p\m=nt” (M. Sadoveanu, Opere, vol. 19, p. 216 - 219). 
Crea]ia literar\ a lui Pamfile a fost pre]uit\, printre al]ii, de 
N. Iorga, G. Tutoveanu, S. Mehedin]i, V. Bogrea etc., cele 
mai de seam\ publica]ii ale epocii tip\rindu-i scrierile: 
,,Via]a rom=neasc\” - `n paginile ei [i `n volum, ,,Convorbiri 
literare”, `n mai multe numere. 
 Indiscutabil, partea cea mai durabil\ a operei lui 
Pamfile o reprezint\ culegerile folclorico-etnografice `n 
volumele `ncepute prin ,,Jocuri de copii”, 1906. Un ,,plan 
mai larg pentru culegerea folclorului [i materialului 
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etnografic rom=nesc” conceput `n 1909 [i introdus `n prefa]a 
volumului Povestea lumii de demult (1913), `ncerca o 
sistematizare a faptelor folclorice, privindu-le din interiorul 
lor [i nu dinspre exterior. Viziunea sa larg\ [i original\ nu 
este, `ns\, suficient cercetat\, `nc\. 
 Continuator al lui S. Fl. Marian, prin industria casnic\ 
la rom=ni (1910) - lucrare premiat\ de Academie [i oferit\ 
ca exemplu studen]ilor la universitatea ie[ean\ de N. Iorga, - 
prin Agricultura la rom=ni (1913) ori prin Cromatica 
poporului rom=n (1914), - ultima `n colaborare cu prietenul 
[i tovar\[ul s\u M. Lupescu, T. Pamfile `l dep\[e[te pe S. Fl. 
Marian [i pe contemporanii s\i, prin culegerile sale pur 
folclorice. Acele C=ntece de ]ar\ generatoare de ample 
discu]ii `n cadrul sec]iei literare a 
Academiei, volum ap\rut `n 
1913, au fost anun]ate de 
Cimilituri rom=ne[ti (1908) [i 
continuate de Culegere de 
ghicitori rom=ne[ti, Culegere de 
colinde (1912), Cartea 
povestirilor hazlii (1919), 
M\nunchi nou de povestiri 
populare…, Povestiri populare 
rom=ne[ti (1921) etc. Cele trei 
volume din ciclul Mitologie 
rom=neasc\ alc\tuiesc o lucrare 
`nc\ nedep\[it\, - dup\ cum remarca Ovidiu Papadima.  
 Un merit deosebit al folcloristului const\ `n 
excep]ionala sa contribu]ie la consemnarea crea]iilor 
populare at=t prin revista ,,Ion Creang\” c=t [i prin cele 40 
de volume folclorico-etnografice ap\rute `ntr-un timp 
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extrem de scurt, adev\rat\ `ncununare a activit\]ii sale. Nu 
`nt=mpl\tor, un muzeu din Leipzig [i altul din Austria `i cer 
am\nunte etnografice, dup\ cum, nu `nt=mpl\tor, la 
recomandarea lui G. Weigand, Fr. Pospisil `i cere preciz\ri 
`n leg\tur\ cu jocul ,,C\lu[arii” [i unele c\r]i. 
 Exemplu de perseveren]\, pasionat de adunarea 
,,firi[oarelor de aur”, amenin]ate cu dispari]ia, Tudor 
Pamfile a cutreierat plaiurile ]\rii adun=nd hrisoave, art\ 
popular\ (alc\tuise o splendid\ colec]ie de horbo]ele), 
descifr=nd inscrip]ii, culeg=nd dovezi materiale ale 
spiritualit\]ii poporului nostru. ,,~ntorc=ndu-se spre trecut [i 
spre ai lui cu statornic\ [i f\r\ prihan\ iubire, a str=ns tot ce 
se lega de sufletul, de credin]a, de eresurile, de suferin]ele [i 
bucuriile a[ez\torilor din locul lui de na[tere”, observa M. 
Sadoveanu, iar un alt `ndrum\tor al s\u, I. Bianu, considera 
c\ ,,frumuse]ile poetice ale s\tenilor `i st\p=neau sufletul…” 
 Cu un spirit de organizare rar `nt=lnit, pe fondul unei 
proverbiale modestii, ,,fiu de suflet” (mai ales prin latura 
etnografic\) al lui S. Fl. Marian - prin contribu]iile 
temeinice care sporesc `n valoare cu trecerea anilor, Tudor 
Pamfile r\m=ne cel mai de seam\ reprezentant al epocii 
,,romantice” `n folcloristica rom=neasc\, plin\ de proiecte 
generoase [i realiz\ri notabile. 
 (CRONICA, Anul XIII, nr. 25 (647), vineri, 23 iunie 1978) 
 
 
 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”. 
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O prestigioas\ revist\ de folclor: 
,,ION CREANG|” 

 
 {tiin]a folcloristicii 
beneficiaz\ substan]ial de 
aportul unei reviste de mare 
prestigiu [i regularitate 
ap\rut\ `n scopul, integral 
realizat, de a spori ,,tot mai 
mult cunoa[terea 
minunatelor produceri ale 
poporului, adev\rate comori de g=ndire [i sim]ire; de 
credin]i [i de datini gospod\re[ti, `n cari se oglinde[te 
sufletul [i via]a neamului nostru”.  Articolul program 
,,}inta noastr\” din fruntea primului num\r al revistei 
b=rl\dene ,,ION CREANG|”, ap\rut\ la 1 august 1908, 
`nsemna `n primul r=nd o chemare la str=ngerea r=ndurilor 
mul]imii de culeg\tori `n a[teptarea unui spirit director `n 
scientifizarea cercet\rilor. ,,Facem [i noi ce putem [i ni se 
umple inima de bucurie c=nd vedem c\ pu]ina noastr\ road\ 
cade pe p\m=nt s\n\tos”, scria `ntemeietorul revistei Tudor 
Pamfile, lui Ion Bianu la aproape dou\ luni de la apari]ie, 
`ncredin]at c\ ,,vor veni mai t=rziu cei mai harnici [i mai 
pricepu]i de c=t noi” [i preciz=nd c\ ,,p=n\ atunci vom 
`ncerca s\ nu ne impute nimic inimile noastre” (Scris. ined. 
din B=rlad, 28 sept. 1908, B.A.R.). 
 ~n peisajul na]ional al publica]iilor care au publicat 
folclor, ION CREANG|, cea de a doua revist\ pur 
folcloric\ la noi - dup\ {EZ|TOAREA scoas\ de A. 
Gorovei `n 1892 - atrage aten]ia prin diversitatea 
materialelor culese [i publicate, prin calitatea [i cantitatea 
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folclorului literar consemnat [i prin tendin]a accentuat\ de 
neinterven]ie `n text. De[i la revist\ nu colaboreaz\ nici un 
teoretician de marc\, gruparea `n jurul ei a unor folclori[ti 
culeg\tori de notorietate, printre care G. T. Kirileanu, {t. {t. 
Tu]escu, M. Lupescu, El. Niculi]\-Voronca, N. I. 
Dumitra[cu, D. Furtun\, C. R\dulescu-Codin, Al. Vasiliu 
precum [i a unui num\r impresionant de `nv\]\tori [i preo]i 
(peste 270 de colaboratori) a conferit un plus de valoare noii 
publica]ii `nc\ de la apari]ie. Primit\ `n modul cel mai 
diferit, cu surprindere peste hotare de c\tre Jarnik [i 
Weigand, viitori sus]in\tori ai revistei b=rl\dene, cu 
ostilitate sau indiferen]\ de unii colaboratori ai publica]iei 
din F\lticeni - B\l\[el, Gorovei - sau cu rezerv\ chiar de unii 
dintre `ntemeietori (G. T. Kirileanu), dar mai ales cu 
entuziasm de micii intelectuali din lumea satelor chema]i 
,,s\ pun\ um\rul [i aice”, revista deveni destul de repede 
apreciat\ [i `n consecin]\ cerut\ de personalit\]i ale culturii 
rom=ne[ti [i de peste hotare. 
 Ap\rut\ `n momentul de apogeu al curentului 
favorabil culegerilor tradi]ionale, cu reprezentan]i de elit\ 
care au debutat `n secolul trecut, publica]ia este rodul 
pasiunii de etnograf, literat, istoric [i mai ales culeg\tor de 
teren al ofi]erului folclorist Tudor Pamfile con[tient c\ 
{EZ|TOAREA, din diferite motive, nu poate `ndeplini rolul 
reclamat de situa]ie. ,,Garantat c\ nu va dispare c=t\ vreme 
voi tr\i” a scris Pamfile cu c=teva zile `nainte de apari]ia 
primului num\r, prietenului s\u {t. Manole (v. „Tudor 
Pamfile”, IV, 1926, 9-12, p. 81), convins de necesitatea 
istoric\ a revistei. 
 L\rgirea sferei culegerilor (,,tip\rim… tot ce-i f\urit 
de popor `n limba sa curat\ [i nepref\cut\”) `n scopul 
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realiz\rii acelui corpus al folclorului visat de Pamfile, s-a 
materializat prin permanentizarea unor rubrici, mereu 
`mbog\]ite, semnate de consacra]i sau `ncep\tori. Rubricilor 
primului num\r (Pove[ti, Botanic\ popular\, Povestiri [i 
legende, c=ntece b\tr=ne[ti, Boale omene[ti, leacuri [i 
desc=ntece, Ura]ii, C=ntece, Datine [i credin]e, Colinde, 

Vr\ji [i farmece, Glume, j=tii, taclale, 
Cronica), li se adaug\ altele noi, `n 
func]ie de materialul primit spre 
publicare: Articole diferite, Boale la 
vite, leacuri [i desc=ntece, O sam\ de 
cuvinte, Ghicitori, De-ale copiilor, 
Bocete etc., `n total dou\zeci de 
compartimente; [i practic ner\m=n=nd 
domeniu neexplorat. Trec=nd peste 
compartimentarea adoptat\ de 
,,`ntemeietori” (apari]ia revistei a fost 

realizat\ de trinitatea T. Pamfile, L. Mrejeriu, M. Lupescu, 
la sugestia primului) - pe care o consider\m bine g=ndit\ 
pentru epoca respectiv\ - observ\m c\ `n cei 14 ani de 
apari]ie (de fapt exact 13 ani: august 1908 - iulie 1921), prin 
ION CREANG| s-a tip\rit un material extrem de bogat [i 
de o deosebit\ valoare folcloric\, lingvistic\ [i documentar\, 
performan]\ nemaiatins\ de atunci. 
 Consult=nd ,,po[ta administra]iei” observ\m c\ revista 
era cerut\ pe aproximativ aceea[i suprafa]\ de pe care s-a 
cules, av=nd [i un important num\r de abona]i care nu au 
publicat niciodat\, (un fel de excep]ie de la regul\). Faptul 
c\ printre solicitatorii revistei se num\r\ o serie de 
personalit\]i din str\in\tate, printre care M. Friedwagner 
(Frankfurt), M. Gaster (Londra), B. Tenora (Viena), L. 
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Clugnet (Paris) precum [i I. U. Jarnik, G. Weigand sau L. 
Morariu, P. Ugli[ care au trimis [i colabor\ri, atest\ larga 
r\sp=ndire precum [i prestigiul de care se bucur\ publica]ia. 
 ,,Toat\ aprobarea” [i sugestiile lui G. Weigand, 
,,simpatia, care din ce `n ce merge cresc=nd [i `nt\rindu-se” 
la I. U. Jarnik, aprecierile exprimate `n scrisorile lui 
Delavrancea [i Vlahu]\ sau considera]iile favorabile 
formulate `n diverse publica]ii contemporane precum [i 
sporadicul ajutor material [i moral acordat de S. Haret, iat\ 
`n mare sprijinul acordat ,,celei mai bune reviste dintr-un 
ora[ de provincie, B=rladul, `n timpuri grele [i cu 
colaboratori nepl\ti]i.” Unele scrisori, inedite, descriu 
greut\]i deosebite pe care le-a `nt=mpinat ,,redactorul T. 
Pamfile” pentru scoaterea normal\ ,,la ceas” a publica]iei. 
Tudor Pamfile a fost pentru ION CREANG| ce a fost G. 
Ibr\ileanu pentru Via]a Rom=neasc\. Coresponden]a, pe 
care o b\nuim foarte bogat\ [i din care s-a p\strat prea pu]in, 
,,cronica” revistei semnat\ ,,P” num\r de num\r, prin care `i 
`ndemna, `ndruma sau uneori [fichiuia pe colaboratori, 
precum [i desele `nt=lniri prietene[ti cu ace[tia au contribuit 
la formarea unui fel de cult pentru modestul dar tenacele 
folclorist. A mai contribuit la aceasta [i `ncuraj\rile 
Academiei `n colec]iile c\reia au ap\rut multe volume ale lui 
Pamfile. O confirmare ar fi [i `n dorin]a unor declara]ii 
,,elevi” ca D. Furtun\, P. Savin - de a continua prin revistele 
,,Tudor Pamfile” [i ,,Doina” programul revistei din B=rlad. 
 Publica]ia s-a men]inut neab\tut `n afara luptelor de 
culise ori afi[ate impuse de situa]ie, lu\rile de pozi]ie ale lui 
Pamfile fa]\ de culegerile lui V. Caraivan, T. Speran]ia, I. 
Dragoslav, G. Pascu [i mai ales fa]\ de discursul de recep]ie 
la Academie al lui D. Zamfirescu precum [i fa]\ de ,,spiritul 
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nou al d-lui Densusianu”, ponderate [i ferme, s-au soldat cu 
cre[terea prestigiului revistei `n r=ndul culeg\torilor. 
 Ap\rut\ din 
necesitatea valorific\rii 
importantului poten]ial 
intelectual (din mediul 
s\tesc), revista ION 
CREANG| marcheaz\ un 
moment important `n 
folcloristica rom=neasc\. 
La `nceputul secolului 
nostru, B=rladul, se 
caracteriza printr-o efervescen]\ cultural\ deosebit\, 
materializat\ `n apari]ia unor reviste ca Paloda literar\, F\t-
Frumos, Ion Creang\, Miron Costin, Florile Dalbe - la care 
colaborau G. Tutoveanu, Al. Vlahu]\, C. Moldovan, V. 
P=rvan, V. Voiculescu, V. I. Popa [i al]ii.   
 Nu poate fi omis\ vestita ,,Academie B=rl\dean\” 
`nfiin]at\ la 1 mai 1915 de G. Tutoveanu, T. Pamfile [i T. 
Chiricu]\. 
  ~n contextul folcloristicii universale ION CREANG| 
`[i are coresponden]e `n planul importan]ei materialului cules 
pentru folcloristica na]ional\, p\str=nd anume propor]ii, `n 
prestigioasa revist\ MELUSINE prin care Gaidoz urm\rea s\ 
organizeze ,,centralizarea folclorului universal”, `n REVUE 
DES TRADITIONS POPULAIRES publica]ii franceze 
cuprinz=nd `ns\ [i interesante contribu]ii teoretice sau cu 
RIVISTA DELLA TRADIZIONE POPOLARI ITALIANE 
ori `n ZEITSCHRIFT FUR VOLKERPSICHOLOGIE UND 
SPRACHWEISSENSCHAFT din Berlin. 
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 ION CREANG| `mpreun\ cu celelalte reviste de 
folclor ,,a pus la dispozi]ia cercet\torilor de ast\zi un variat 
material de bog\]ie rar\ din toate domeniile [i din toate 
timpurile, necesar prezent\rii specificului nostru. Studiile 
[tiin]ifice de azi nu s-ar putea `ntocmi f\r\ acest material 
absolut indispensabil”. (Gh. Vrabie, B=rladul cultural, Buc. 
1937, p. 237). 
 (CRONICA, Anul VIII, nr. 41 (402), vineri 12.10.1973) 
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II. Proza [i poezia rom=neasc\ `n competi]ie cu cele mai 
frumoase valori universale 

Interviu cu scriitorul LAUREN}IU FULGA, vicepre[edinte 
al Uniunii Scriitorilor din Rom=nia 

 
 Dup\ am=n\ri, refuzuri, m\ aflu cu carnetul preg\tit, 
gata s\ notez. 
 - Nu dau interviuri. 
 - Totu[i, v\ rog s\ r\spunde]i la c=teva `ntreb\ri ale 
cititorilor dvs., dornici s\ afle c=t mai multe despre scriitorul 
Lauren]iu Fulga. 
 - Se uit\ mustr\tor la mine: 
 - Scrie-mi `ntreb\rile! 
 Consemnez mai jos `ntreb\rile mele [i transcriu 
r\spunsurile: 
 - Dup\ ,,Steaua bunei speran]e”, ,,Concertul pentru 
dou\ viori”, ,,Alexandra [i infernul” sau ,,Doamna str\in\” 
ori ,,Eroica”, ultimul roman ap\rut, ,,Moartea lui Orfeu”, e 
cea mai realizat\ scriere a dvs.? 
 - Nu pot socoti ,,Moartea lui 
Orfeu” cel mai realizat roman al 
meu pentru simplul motiv c\ 
proximul, care m\ solicit\ intens, 
deocamdat\ exclusiv pe planul 
elabor\rii mentale, `mi d\ 
sentimentul c\ voi reu[i mai mult 
dec=t `n toate celelalte de p=n\ acu. 
O satisfac]ie totu[i am, ceea ce 
poate s\ se constituie pentru mine 
`ntr-o stare moral\ de excep]ie, 
foarte favorabil\ lucrului literar de 



42 
 

perspectiv\: ,,Moartea lui Orfeu” a oferit prilej de ample 
dezbateri `n pres\, critica fiind dreapt\ cu mine [i pentru 
care mul]umesc colegilor mei care au [tiut s\ descopere, 
sincer, bunele [i mai pu]in bunele acestei c\r]i, la care ]in, 
evident, foarte mult. 
 - Cum vede]i evolu]ia prozei rom=ne[ti? 
 - Sunt semne bune pentru evolu]ia prozei rom=ne[ti, 
f\r\ exagerare, `n competi]ie cu cele mai frumoase valori ale 
prozei universale. Ultima vreme `nregistreaz\ apari]ia unei 
promo]ii de mari talente, deja afirmate str\lucit, altele `n 
proces de formare, prin mijlocirea presei literare, [i de la 
care se a[teapt\ confirm\ri de prestigiu. Restabilirea 
leg\turilor cu marii no[tri clasici ca [i climatul prielnic azi 
pentru o diversitate de stiluri [i modalit\]i artistice moderne, 
spiritul aplicat al prozatorilor no[tri pe realitatea imediat\ 
socialist\, ca [i `ndr\zneala de a ataca problemele 
fundamentale ale societ\]ii noastre, sunt garan]ii sigure 
pentru dezvoltarea prozei rom=ne[ti contemporane. 
 - Ave]i preferin]e printre tinerii prozatori? 
 - Apreciez foarte mult proza ultimilor debutan]i `n 
proz\: Bujor Nedelcovici, Mircea Cojocaru, Corina Cristea, 
dup\ cum `mi `ng\dui s\ acord gir de `ncredere altora [i mai 
tineri, pe care `i a[tept cu volume: Dana Dumitriu, Irina 
Grigorescu, Biana Nord. Dar, la fel de bine trebuie spus c\ 
orice surpriz\ e posibil\, peste to]i e posibil s\ apar\ un 
talent necunoscut `nc\... 
 - Dup\ ,,Trenul regimentar”, ,,B\t\ile `n mar[”, ,,Fra]ii 
Er[ov”, traduc\torul Lauren]iu Fulga preg\te[te ceva? 
 - Nu, nu mi-am f\cut din traduceri o preocupare 
permanent\. ~n ultima vreme, am tradus pentru Teatrul 
Na]ional din Cluj piesa ,,Caligula” de A. Camus, care a [i 
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fost editat\ `n volumul de teatru al celebrului scriitor 
francez. Dac\ m\ va `ndemna demonul, [i sigur `n func]ie de 
timpul meu liber s\ m\ apropii de opera vreunui alt scriitor 
str\in, voi [ti s\-l aleg dintre cei mai str\luci]i ai acestei 
lumi, care s\ comunice cu mine `n vreun fel, [i traducerea 
respectiv\ s\ `nsemne, `n primul r=nd, un act de cultur\. 
 - Cu ce ne ve]i delecta `n viitor? 
 - Anul acesta editura ,,Minerva” prin amabilitatea 
directorului ei criticul Aurel Martin, va face s\-mi apar\ o 
nou\ edi]ie a c\r]ii mele de debut, de nuvele fantastice, 
,,Straniul paradis”, care a v\zut lumina tiparului acum 29 de 
ani. 
(Moment cultural, an III, nr. 918, duminic\, 7 februarie 1971) 
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NICHITA ST|NESCU 
 

 Venit pentru `nt=lnirile cu 
scriitorii dintr-un ciclu pe care l-am 
organizat, `ntr-o atmosfer\ select\, la 
Vaslui, dup\ ce fusesem la B=rlad, 
poetul a improvizat pe loc dou\ poezii. 
Pe aceasta am publicat-o `n volumul 
omagial. 
 

,,Ninge pentru Cili” 
 

 ,,Vaslui, prim\vara anului 1971”. 
 Realmente obosit dup\ un program deosebit de 
`nc\rcat, dup\ alte c=teva lecturi ale celorlal]i, Contantin 
Chiri]\, Ileana M\l\ncioiu, Mircea Micu, Traian Iancu, 
stimulat de atmosfera `n care poezia era la ea acas\, blondul 
`ntristat (ce p\rea p=n\ atunci) s-a `ndreptat spre pianin\ `n 
rumoarea generat\ de antevorbitori [i, cu o voluptate rar 
b\nuit\, a ,,atacat” o melodie tumultuoas\, ajut=ndu-se la un 
moment dat [i cu… capul, cu care lovea clapele; apoi, `ntr-o 
lini[te respectuoas\, ob]inut\ [i prin interven]ia calm\ a lui 
C. Chiri]\, Poetul a `nceput s\ improvizeze: 
 ,,Pentru Cili nu poate s\ ning\ 
 tocmai z\pada. 
 Pentru ea, ninge casa, hornul, strada. 
 Pentru ea ninge copacul cel mare 
 pe care l-a v\zut tot ea 
 alalt\ieri [i-n zare” 
 Rar [i dup\ o pauz\ `n care urm\rea parc\ s\ 
reactiveze, s\ dea func]ie ecoului cuvintelor: 
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 ,,Pentru ea ninge chiar t\ic\-s\u -  
 focul, 
 prietenul, arboru.” 
 Pauz\ mare, `n lini[te, c=nd am observat c\ [i 
nevorbind f\cea poezie. Verbul, vibr=nd `n spa]iu, oprea 
parc\ timpul. Se auzea numai f=[=itul benzii de magnetofon. 
Inspirat a fost cine l-a pornit, c\ci, iat\, gra]ie acestei benzi 
am putut s\ re-dau acum aceste versuri… ca [i urm\toarele, 
cu care s-a `ncheiat neuitata `nt=lnire a cititorilor de la Podul 
~nalt cu Nichita: 
 ,,Pentru Cili c=nd ninge, 
 e sigur 
 c\ iarna a venit 
 C=nd ninge pentru Cili 
 e, singur, 
 un singur [i unic mit.” 
 (Frumos ca umbra unei idei, editura Albatros, 1985, Bucure[ti, 
Nichita St\nescu) 

 
 
 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 …” 
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Men]iuni, ac]iuni [i `ncuraj\ri MEMORABILE 
Un capitol mai aparte de istorie [i literatur\ (selec]ii) 

GRIGORE VIERU 
 
 ~ntre grani]ele limbii 
rom=ne, adic\ `n toat\ lumea, 
rom=nimea a avut [i-l va 
avea `n continuare, [i pe un 
reprezentant din Basarabia. 
Rom=n adev\rat, slujitor 
devotat al limbii na]ionale cu 
inim\ c=t Moldova `ntr-un 
trup firav, dar cu suflu poetic 

de for]a f\uritorilor de [coal\. 
 Cine l-a cunoscut `l p\stra `ntre marii prieteni. 
 Cine-l asculta se `nc=nta de armonii neb\nuite [i 
aspira]ii unice. 
 Cine-i citea opera... r\m=nea rom=n. 
 GRIGORE VIERU a m=nuit esen]ele tari ale 
dragostei de neam. Grigore Vieru va r\m=ne poetul al\turi 
de noi [i de cei care vor veni, adic\ de urma[ii urma[ilor 
no[tri. 
 Grigore Vieru a murit slujind pe Eminescu, limba 
rom=n\ [i neamul rom=nesc! 
(Meridianul, nr. 3 (782), joi, 22 ianuarie 2009, pag. 10) 

 
 
 
 
 

 



47 
 

Umbra care vegheaz\: 
GRIGORE VIERU 

sau jertf\ pentru Eminescu, limba [i poporul rom=n 
 

 Eram `n clasa a V-a, `n 
1953, când a murit I. V. Stalin 
conduc\torul popoarelor. Jurnalele 
cinematografelor (nu exista 
televiziune) erau pline de 
`nl\crima]ii de toate vârstele, din 
toate popoarele care f\ceau cozi de 
kilometri s\-[i exprime durerea 
pentru dispari]ia generalisimului 
care ne-a trunchiat }ARA [i ne-a 
pus sub talpa comunismului. 
Destul de târziu am aflat adev\rul. 
 Imagini durabile pentru un copil, confruntate adesea 
cu realit\]ile din Uniunea Sovietic\ sau de la noi... din via]\ 
[i literatur\. 
 ~n 1984 am organizat o excursie la Chi[in\u [i am 
dormit cu 40 de copii la C\rpineni, eu [i familia la prof. Ion 
Iachim la care se afla `n vizit\ Gr. Vieru. Ambii erau foarte 
bucuro[i c\ `ntr-o c\r]ulie pentru copii strecuraser\ 
TRICOLORUL ROMÂNESC [i c\ lirica lui Grigore 
,,Izvorul [i clipa” era bine primit\ la Bucure[ti, ca [i filmul 
muzical ,,Maria Mirabela”. Ne-am `ntâlnit mai apoi pe 
diverse ,,paliere sociale” cu o zgomotoas\ revedere [i cu 
Nicolae Dabija la proclamarea independen]ei Moldovei 
unde subsemnatul i-a luat primul interviu (`naintea BBC) lui 
Mircea Snegur iar apoi pe estrada din centru st\teau 
colaboratorii TV.V. 
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 GRIGORE VIERU era un tip pl\pând, cam str\in de 
lume dar mereu ar\tat mul]imii pentru valoarea sa: POETUL 
cel dintâi al Moldovei `n rena[tere, [i promotor al limbii 
române unice... Avea darul de a fi printre marii prieteni 
chiar din prima clip\. A avut, cred, printre cei mai statornici 
prieteni pe Adrian P\unescu, Theodor Codreanu (Hu[i), 
academicianul M. Cimpoi [i a fost imediat ,,naturalizat” la 
Uniunea Scriitorilor Români sau la Academie. 
 Omul, oarecum neajutorat, nu impresiona pân\ nu 
citea ceva. Ca [i lui Nichita St\nescu (am mai scris despre 
asta) i ,,se f\cea loc” pentru prezen]\ pe scena adev\ratei 
poezii. Ca [i Nichita, inspira starea de poezie. 
 POETUL vorbea rar [i m\surat cu grija pentru 
metafore. Scotea efecte poetice din graiul moldovenilor de 
peste Prut, s\r\cit de ocupa]ia sovietic\. A `nv\]at de la 
Eminescu pe care l-a slujit credincios pân\ pe 15 ianuarie 
2009. ,,Steaua de vineri” (titlul unui volum, 1978) nu l-a 
mai condus decât pân\ la accidentul de duminic\. Am scris 
c\ `ntre grani]ele limbii române, adic\ `n toat\ lumea, al\turi 
de Eminescu vom fi reprezenta]i mereu [i de Grigore Vieru. 
 Patriotul era sub`n]eles pentru c\ cita, recita, vorbea, 
crea [i... slujea limba veche [i-n]eleapt\ a neamului din care 
se inspira. ,,R\d\cina de foc” (Ed. Universul, Bucure[ti) l-a 
purtat prin toat\ România Mare [i prin destule col]uri ale 
lumii. ~ntr-un interviu la Biblioteca din Hu[i (la 70 de ani) 
spunea conving\tor: sunt acas\ [i la Hu[i, [i la Chi[in\u, [i 
oriunde slujesc limba român\! Urma[ al ]\ranilor 
basarabeni, rupt de Stalin, de trup [i limb\ româneasc\, poet 
de voca]ie [i sim]ire autentic\, creator de limb\ al\turi de 
clasicii dinl\untrul ]\rii, Grigore Vieru a avut funeralii 
na]ionale `n Republica Moldova tocmai pentru c\ a [tiut c\ 
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,,eliberatorul popoarelor” [i imperiul sovietic au atentat cel 
mai mult la fiin]a noastr\ na]ional\. 
 La moartea lui Grigore Vieru nu au fost coloane de 
`nl\crima]i ca `n 1953. Asta, pentru c\ plânge... LIMBA 
ROMÂN|. 
(MERIDIANUL, An XI, nr.4 (783), joi, 29 ianuarie 2009, Editorial) 
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VALENTIN SILVESTRU, omul care a fost... 

AZI, adic\ [i mar]i 20 octombrie 2009 

 
 Theodor Pracsiu constata, cu regret, c\ posteritatea lui 
critic\ e tare sub]ire, c\ e `ntr-un con de umbr\, dac\ nu [i 
uitat, Br=ndu[a Silvestru fiind `ndurerat\ de asemenea 
situa]ii dar complet=ndu-l pe profesorul vasluian: e uitat `n 
sintezele momentului at=t ca autor de c\r]i, piese de teatru [i 
cronici dramatice, c=t [i ca om de ac]iune [i reprezentare 
rom=neasc\ `n toate continentele lumii. 
 {tefan Cazimir `i g\se[te debutul poetic sub un 
pseudonim, Dumitru Radu Popescu, ,,enervat de Pracsiu” n-
a spus de fapt nimic, de[i a[teptam s\ se dest\inuie sau s\ 
spun\ ceva ca academician ce este; Ioan Cocora, fost 
colaborator [i acum editor la Palimpsest, a zis c=te ceva s\-[i 
fac\ reclam\. Mircea Radu Iacoban a `ncercat s\-i sus]in\ 
autoritatea critic\ iar Ion Muscalu l-a evocat prin prisma 
primarului de la Sc=nteia.  
 Br=ndu[a Zai]a Silvestru a `nc\lzit amintirea so]ului... 
 Vasluienii au acum bustul lui Valentin Silvestru, 
sculptat de Liviu Muscalu, dar bustul lui Cristi P=ntea unde 
o fi? C=]iva dintre concet\]enii no[tri s-au `nt=lnit cu 
scriitori din Bucure[ti adu[i de Ioan Manca[... 
 Din 1996 Valentin Silvestru nu mai e, moartea 
de[teptului fiind `n m=na unui... taximetrist.  
 C=t mai putem face pentru el, de fapt pentru noi, 
valuienii care trebuie s\ avem [i suflet, nu numai burt\? Nu 
[tiu dac\ Nicolae Iorga nu este cel mai actual c=nd scrie: 
dac\ a[tep]i recuno[tin]\, e[ti pierdut! 
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 Prietenul nostru de fapte [i spirit, r\m=ne, oare, numai 
`n c\r]ile noastre? Pentru c\ avem ce `nv\]a de la el. Observa 
Emil Boroghin\, directorul Teatrului Na]ional din Craiova: 
,,Valentin Silvestru nu era o persoan\. Pentru majoritatea 
dintre noi, cei din teatru, el era o institu]ie, a[ spune chiar un 
Minister al Competen]ei.” 
 Pentru vasluieni (el a `ncurajat [i TV.V, respectiv 
Unison) prin tot ce a f\cut, e o EMBLEM|, dar mai ales un 
prieten f\r\ prieteni. 
 (Meridianul, an XI, nr. 32 (810), joi, 22 octombrie 2009, pag. 8) 

 
Valentin Silvestru 
-prietenul TV.V.   
- prietenul nostru 

 
 Pu]ini [tiu c=t de 
apropiat am fost cu 
binecunoscutul  
(atunci) [i aproape 
uitatul (acum) umorist, 
adoptat ca fiu al Vasluiului, n\scut `n 1924, la Sc=nteia. 
Foarte pu]ini [tiu c=t a contribuit la ceea ce a fost 
FESTIVALUL UMORULUI (`n gloria sa) [i, [i mai pu]ini 
cunosc partea de suflet r\mas\ `n TV.V. 
 Cum c=teva edi]ii le-am sus]inut cu TELEVIZIUNEA 
Vaslui [i UNISON Radio, Valentin Silvestru nu putea lipsi 
ca invitat special, moderator sau actant pe scen\ sau pe 
micul nostru ecran. Pe noi ne privea cu condescenden]\ 
pentru s\r\cia ,,tehnic\” din care scoteam efecte culturale: 
,,[i din coad\ de m\tur\ faci televiziune...”. 
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 Mi-a d\ruit mai multe c\r]i cu autograful s\u, de 
regul\ datat, [tiind c\ nu e ve[nic! 
 Mi-a d\ruit din prietenia sa cu care m-a menajat [i 
c=nd eram subiect de schi]\ umoristic\. Timpul `mi tot 
lipse[te s\ scriu m\car c=t trebuie despre el. 
 La evocarea [i expozi]ia ,,Valentin Silvestru [i 
umorul” de la Muzeul jude]ean ar trebui s\ fim mul]i, mul]i 
pentru c\ Valentin Silvestru a fost dintre aceia cum nu se 
mai afl\. 
 Ca valoare [i ca om. 
(MERIDIANUL, An IV, nr.40 (718), joi, 11 octombrie 2007, pag.10) 
 
VALENTIN SILVESTRU 
sau prietenul f\r\ prieteni 
 

 Mar]i, 20 octombrie 2009, 
la ,,Arta” Muzeului Jude]ean 
,,{tefan cel Mare” Vaslui, Ioan 
Manca[, directorul acestuia, a 
organizat aniversarea, s\rb\torirea 
[i comemorarea lui Valentin 
Silvestru `ntr-o `nl\n]uire de 
manifest\ri memorabile cu 
participare acceptabil\ (unde ne 
sunt elevii, oare?), cu invita]i de 
elit\ din Bucure[ti, Ia[i [i Vaslui, 
cu pres\ destul\. Nota general\ ar 

fi stimularea interesului pentru via]a [i activitatea unui 
vasluian (cum s-a tot recunoscut Valentin Silvestru) care 
pare a fi uitat de mai to]i pe care i-a ajutat [i i-a f\cut 
oameni. 
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 Cum ,,publicul cultural” la Vaslui e o mare problem\, 
cei adu[i de prin birouri, tare somnolen]i [i plictisi]i, elevi de 
liceu – nimeni, c=]iva copii de la elementare [i c=]iva mereu 
prezen]i dar ,,f\r\ produc]ie”, am r\mas surprins (ca 
`ntotdeauna) c\ Ioan Manca[ FACE [i realizeaz\ autentice 
acte culturale. 
 La aniversarea celor 85 de ani, a existat starea 
specific\ din preajma lui Silvestru, seriozitate [i (pu]in) 
umor. 
 
S-A N|SCUT la Vaslui, zicea el 

 
 Dintr-un interviu de acum c=]iva ani buni, cu prilejul 
Festivalului Umorului, re]in c\ s-a n\scut `ntr-un fel de cas\ 
]\r\neasc\ de la Podul Hu[ului (avea [i o fotografie), unde 
familia sa avea o b\c\nie. Tot o astfel de unitate comercial\, 
ca evrei de[tep]i, ]ineau `n t=rgul Sc=nteia, unde mai ales 
tat\l vindea la tarab\. Cu umor, Valentin Silvestru spunea c\ 
dac\ nu s-a n\scut la Vaslui, atunci a venit pe lume `n sania 
cu care venea mama de la Sc=nteia (a fost devreme  z\pad\) 
s\ nasc\ la ora[. Nu-[i nega apartenen]a, dar nu-i pl\cea s\ se 
vorbeasc\. 
 A uitat de Vaslui un timp, ocupat s\ ]in\, cu mare 
succes ,,Unda vesel\”, la Radio Rom=nia, s\ c\l\toreasc\ 
mult (era verificat de Securitate), s\ scrie cronici teatrale,  
s\-[i editeze opera... s\ tr\iasc\. La a II-a edi]ie a 
Festivalului (1972) l-am contactat (ca organizator) prin 
intermediul criticului [i teatrologului Ioan Massoff care l-a 
solicitat pe Radu Beligan, vicepre[edinte al Uniunii 
Mondiale a Teatrelor s\-l sune la telefon (Silvestru era o 
mare autoritate) [i s\ m\ primeasc\. 
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 A acceptat imediat, a sunat la pre[edintele culturii de 
atunci, s\-l certe pentru c\ trimite un inspector, pe mine, la 
el, c=nd `l putea contacta direct ca m\rime ce era sau prin 
intermediul jude]enei de partid. |la m-a luat la rost de ce    
l-am atras `n joc [i pentru c\ era evreu [i pentru c\ vreun 
cuv=nt al lui Silvestru conta prea mult, iar el avea probleme 
cu competen]a. Cert, de la a II-a edi]ie, s-a ocupat 
`ndeaproape, s\ aduc\ `n jude] personalit\]i teatrale, artistice, 
muzicale [i teatrele cele mai prestigioase. 

 
FESTIVAL INTERNA}IONAL, umorul la Vaslui 

 
 Crede]i c\ la noi, [i atunci ca [i ast\zi, se r=dea `n 
hohote [i erau scriitori – umori[ti? Nici vorb\. Dar 
Constantin T\nase fusese de pe aici, Silvestru era de pe aici, 
[i mai erau brig\zi artistice la Laza [i Vaslui. 
 Scriitori, nu, for]e artistice, nu, cas\ de cultur\, nu... 
[.a.m.d. Dar era Valentin Silvestru care oriunde suna sau 
trimitea vorb\, r\spundeau to]i prezent [i s-au g\sit fonduri 
locale pentru o manifestare de prestigiu. Chiar singura. 
 De la o edi]ie la alta a crescut rolul lui Silvestru, care 
a invitat [i forma]ii din str\in\tate, s\-l transforme `n 
interna]ional [i a insistat pentru Biblioteca de Umor, c\ altfel 
r\m=neam ca la Macea - Arad. 
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PRINTRE VALORI 
 

 La o edi]ie a Festivalului a purtat dup\ el 14 oameni [i 
6 teatre. Nici un pre[edinte de juriu n-a fost fixat f\r\ voia 
lui. ~l ascultau rebeli de tipul lui F\nu[ Neagu, Radu 
Beligan,  Ioan Vova, Ion Caramitru [.a. iar la Vaslui era 
,,sf=ntul” care st\tea ore `ntregi `n cabinetul primului 
secretar, T\nase. N-a existat mare artist s\ nu treac\ pe la 
Vaslui [i nici un teatru s\ nu aib\ reprezenta]ie `n jude], ba, 
chiar la B=rlad, a organizat Zilele teatrului, adev\rat\ 
competi]ie `ntre valori. A promovat, cu adev\rat, 
CULTURA NA}IONAL|. 
 
AMINTIRI 

 
 Multe [i... num\rate, c\ la Valentin Silvestru se intra 
greu, primea acas\ [i mai greu, avea o autoritate social\ 
excep]ional\, pre]uit de Ceau[escu. 
 C=nd m-a servit cu o cafea (rar\, rar\, pe atunci) `n 
apartamentul s\u somptuos cu 
mobil\ = bijuterie din Pia]a 
Kog\lniceanu, nr. 7, etajul 1, eram 
deja un favorit al s\u... acolo am 
pus la cale edi]ia a III-a pe care eu 
o am `n totalitate `nregistrat\ la 
magnetofon. Apoi am r\mas la 
catedr\ (din 1974). 
 De[i eram doar profesor de 
liceu, [i organizam practica 
agricol\ pe plaiuri jude]ene, `n 
perioada festivalurilor trimitea 
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dup\ mine sau m\ duceam s\-l `nt=lnesc. Era prietenos, 
foarte prietenos, dar m\ temeam de influen]a [i mai ales de 
condeiul s\u (`ntr-o emisiune m-a luat `n furculi]\) [i eram 
circumspect. ~ntotdeauna am sprijinit c=t am putut 
Festivalul, pe Valentin Silvestru [i pe organizatori. Am 
realizat sumedenii de interviuri cu invita]ii purta]i ca pe urs 
`n ora[e [i comune care nu cr=cneau sub bagheta maestrului. 
Mi-a acordat destul timp, inclusiv o `nserare pe dealurile de 
la Gura Bustei, c=nd `n lini[tea nop]ii am ascultat `mpreun\ 
sunetul unic al gr=ului din spic `n b\taia u[oar\ a v=ntului. 
De]in dest\inuiri de senza]ie sub beneficiul confiden]ei. 
 V.S. (ca [i prescurtarea Vaslui=VS) era un liric, un 
ironic, un prieten de suflet, con[tient c\ nu prea are prieteni, 
bucuros s\-[i descopere devota]i, tocmai pentru c\ totdeauna 
cuv=ntul s\u conta prea mult. 
 Se adevere[te, azi, c\ tare mul]i pentru care [i-a pus `n 
joc autoritatea, prea ,,mul]i prieteni” au uitat fie [i s\-l 
pomeneasc\.  
 Pentru mine n-a pus nici un cuv=nt, c\ nu m\ `nghi]ea 
Bran sau }olescu, dar pentru Ioan Manca[, Theodor Pracsiu 
[.a. a intervenit, chiar dac\ nu s-ar recunoa[te. Mi-a d\ruit 
din g=ndurile lui, timpul lui, c\r]ile lui [i asta m\ onoreaz\ [i 
ast\zi. Pentru c\ n-a fost nicicum un oarecine! 
(Meridianul, an XI, nr. 32 (810), joi, 22 octombrie 2009, pag. 8) 
 
 
 Valentin Silvestru, UN DECENIU TEATRAL, ed. 
Eminescu, Bucure[ti, Pia]a Sc`nteii 1, 1984: „Tovar\[ului 
profesor Dumitru Marin cu str\veche simpatie [i o strângere de 
mân\. Valentin Silvestru, 16 sept. 1985, Vaslui, Casa Artelor.” 
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IN MEMORIAM: 
CONSTANTIN CIOPRAGA 

sau modelul 
 

 Pe 2 februarie (la pr=nz) a `ncetat 
din via]\ modelul modelelor de profesor 
de limba rom=n\. N\scut la Pa[cani, pe 
12 mai 1916. Opera, consacrat\ `n 
totalitate limbii [i literaturii rom=ne, 
impresioneaz\ prin varietatea 
subiectelor, capacitatea asociativ\, pe 
care doar G. C\linescu a mai avut-o, prin 
analiza fin\ de tipul lui G. Ibr\ileanu pe 
care l-a continuat, [i pe o severitate 

,,paradigmatic\” a construc]iei textului. Studen]ii aveau 
impresia c\ s-a n\scut doar cu un z=mbet oarecum ironic, 
dar nu descurajant, cu preocupare doar pentru cuv=ntul rostit 
[i nu pentru gestic\. Dac\-l descoperea pe cel talentat, 
interesat sau m\car preocupat, atunci devenea patern. 
 ...Publicasem `n Cronica, revista lui de suflet (an VIII, 
nr. 41 [i 43) dar nu m\ cuno[tea. I-am `nf\]i[at un material 
despre V. Alecsandri: l-a corectat cuv=nt cu cuv=nt, 
ad\ug=nd o mul]ime de virgule: ,,pentru exprimare corect\ 
s\ nu fugi de virgule” ...M-a primit, apoi, `ntotdeauna cu 
`ncredere, chiar la o discu]ie a m\rturisit groaznice suferin]e 
`n prizonierat dup\ 1942 (p=n\ `n 1946), c=t de bolnav a fost 
[i cum le sp\lau ru[ii creierele: ,,Am avut mare noroc s\ 
scap cu mintea `ntreag\”. {tia c\ este spionat [i nu se 
exprima politic niciodat\. 
 Mi-a dat cu autograf monografia ,,Mihail 
Sadoveanu”, Bucure[ti, 1969, `n reeditare. L-am sim]it ca pe 
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un suflet p\truns de duhul lui Sadoveanu [i de spiritul 
na]ional al acestuia despre care `mi spunea am\nunte 
imposibil de comunicat atunci [i acum. Devenea liric `n 
momentul c=nd vorbea de monografiile sale. 
 A fost atacat chiar de unii ie[eni dup\ ,,Personalitatea 
literaturii rom=ne” (Bucure[ti, 1973). El [i cu Alexandru 
Dima [tiau c\ R|M+N `n timp prin c\r]ile lor, de aceea nu 
acceptau interviuri, nu d\deau autografe u[or, dorind s\ se 
acorde respectul pentru limba na]ional\, care, era aceea a lui 
Eminescu. De altfel C. Ciopraga [i Th. Codreanu au lucr\ri 
fundamentale despre Poezia lui Eminescu (1990). 
 De la `nt=lnirile din jude]ul Vaslui p\strez interviurile 
(televizate), pe care le-am f\cut cu el, `ntre miile de casete 
TV.V. Totdeauna jovial, cu o expresie de simpatie `n col]ul 
ochilor, pentru c\ nu m\ sfiam s\-i spun c\ e model pentru 
mine, r\spundea exact ce trebuie s\ impun\ cultul pentru 
limba artistic\. 
 ~mplinea `n cur=nd 93 de ani... `n fapt el reprezint\ un 
secol de adev\rat\ limb\ rom=n\. 
 C=nd, mar]i, l-am sunat pe Gr. Ilisei, un alt mare 
scriitor ie[ean, prieten al nostru, acesta, trist: ,,C\rturarul [i 
profesorul Ciopraga a fost un om al voca]iei asumate, al 
datoriei s\v=r[ite cu acribie [i devo]iune aproape sacr\ [i un 
ie[ean de stirpe rar\, devenit el `nsu[i emblem\ [i simbol al 
Ia[ului...” 
 Pentru c=t mi-a d\ruit din sufletul s\u, pentru c\ m-a 
modelat dup\ patima sa, poate eu `nsumi am ajuns model, 
nu-l pot dec=t glorifica pe Constantin Ciopraga. 
 Sunt oameni care nu dispar... multe genera]ii; sunt 
destui care comunic\ f\r\ s\ vorbeasc\, sunt min]i 
excep]ionale `n trupuri chinuite... 
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 Profesorul, c\rturarul, istoricul [i criticul literar [i mai 
ales OMUL – distant, echilibrat, autoritar, dar mai ales 
exact, expresiv [i... cald – dup\ un popas rece `n Sala pa[ilor 
pierdu]i, din Universitatea Ia[i pe care a slujit-o magistral – 
s-a dus `ntr-o stea... s\ mai vegheze la limba rom=n\. 
 Modelul, r\m=ne! 
(MERIDIANUL, An XI, nr. 5 (784), joi, 5 februarie 2009, Editorial) 
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III. Documente pentru mai t=rziu 
 

 Poate e bine de cunoscut c\ autorul acestei c\r]i a 
realizat interviuri cu 6 pre[edin]i de stat, 14 prim-mini[tri, 
sute de mini[tri [i parlamentari din aproape toate dintre cele 
28 de ]\ri vizitate. 

 
PRE{EDINTELE }|RII, Ion Iliescu, 

 Oaspetele meu!  
 

Televiziunea 
Vaslui a ap\rut ca 
urmare a unui act de 
mare curaj. De fapt eu 
`ntotdeauna am fost un 
,,batailleur” [i din cauza 
asta n-am fost nicic=nd 
`n gra]iile mai marilor 
timpului. Zic eu, `n 
pofida schimb\rilor, mi-am p\strat personalitatea. 
Pre[edin]ii de ]ar\ care mi-au fost oaspe]i, `n sens c\ i-am 
avut `n b\taia camerei de luat vederi [i le-am difuzat 
imaginea au fost: François Mitterand (cel mai bine p\zit), 
Mircea Snegur de c=teva ori, Petru Lucinschi, Emil 
Constantinescu [i de mai multe ori dl. Ion Iliescu. Prim-
mini[tri mai mul]i, mini[tri [i mai mul]i, pre[edin]i de partid, 
aproape to]i. Ar fi o carier\ gazet\reasc\ de excep]ie `n 
condi]iile unei televiziuni locale, bazat\ zic eu [i pe curaj 
dar [i pe ,,meserie”. 

Dl. Ion Iliescu n-a urcat `n micul nostru studio cu 
prilejul vizitei de c=teva ore `n Vaslui, pe 10 ian. 2004. Dar 
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nici nu mi-a refuzat cam al 8-lea interviu, `n pofida grozavei 
crize de timp, poate [i pentru c\ [i-a adus aminte c\ mi-a fost 
oaspete pe Valea Prutului c=ndva, sau c\, la V\lenii de 
Munte, imediat dup\ Revolu]ie am f\cut zid de ap\rare 
pentru el… 

Oricum s-ar privi lucrurile, e o onoare ca s\ discu]i fie 
[i doar 9 minute special cu pre[edintele ]\rii! {i chiar dac\, 
la Vaslui, a venit pentru Anul {tefan cel Mare sau pentru 
imagine, tot onorant r\m=ne pentru TV.V., Unison Radio [i 
ziarul Meridianul c\ PRE{EDINTELE STATULUI st\ de 
vorb\ cu mai mul]i vasluieni prin intermediul meu. 
Indiferent cine-ar fi pre[edinte, este pre[edintele rom=nilor [i 
trebuie s\-l respect\m.  

La c=teva zile dup\ Sf. Ion: La mul]i ani, D-le 
Pre[edinte Ion Iliescu! 
(MERIDIANUL, an V, nr. 3 (479) 12-14 ianuarie 2004) 
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EMIL CONSTANTINESCU 
 

 Venit la Vaslui, `n campanie electoral\, `n cadrul unei 
manifest\ri la Casa de Cultur\, prof. univ. dr. Emil 
Constantinescu a fost huiduit serios, chiar dac\ organizatorii 
s-au str\duit s\-i asigure ordine [i lini[te. 
 L-a impresionat c\ atunci c=nd am realizat transmisia 
`n direct la TV.V. s-a f\cut lini[te, lini[te, [i a comunicat ce 
credea adecvat momentului. ,,Dom’ profesor, dar ai 
autoritate aici nu glum\”, mi-a [optit `nc=ntat. 
 Am convorbit de 18-20 de ori, mai ales dup\ ce a fost 
doar pre[edintele Ac]iunii Populare care `nglobase Federa]ia 
Ecologist\ din Rom=nia [i eu am r\mas pre[edintele 
Organiza]iei jude]ene Vaslui a Ac]iunii Populare, cu 
organiza]ii [i liste complete `n jude], 34 consilieri locali, etc. 
Cea mai mare din ]ar\ reprezenta 11% din Partid. 

 M-am mirat mereu de 
unde at=ta energie la o 
usc\tur\ de om, binecunoscut 
pentru b\rbu]a lui (]\c\lie) [i 
cu voce pi]ig\iat\. Emil 
Constantinescu, pre[edinte al 
Rom=niei `ntre 1996-2000, 
are cu adev\rat principii, are 

valoare uman\, are realiz\ri `n specialitatea de geolog, are, 
are... dar a avut imensa gre[eal\ de a nu candida `n 2000 
pentru P.N.}.C.D. [i a[a a ie[it practic din arena politic\. 
 Fr\m=nt\rile politice, [i du[m\niile, [i lucr\turile au 
f\cut ca aceast\ mare valoare na]ional\ s\ fie marginalizat\, 
de[i, intrarea ]\rii `n NATO [i UE i se datoreaz\. Autograful 
de pe cartea sa „Adev\rul despre Rom=nia” `mi acorda [i 
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mie partea leului, declarat\ [i la Congresul de fuziune cu 
PNL: „v\ prezint un `nving\tor prin munc\, merite na]ionale 
prin activitatea politic\, autoritate moral\ local\ 
recunoscut\...” dl. prof. dr. Dumitru V. Marin (Bucure[ti, 18 
aprilie 2008). Mai sunt c=teva autografe de la domnul 
Pre[edinte. 
 ~n pagina luminoas\ a existen]ei mele valorosul prof. 
univ. dr. Emil Constantinescu este o jertf\ pentru Rom=nia, 
pentru care-i r\m=n pre]uitor toat\ via]a. 

 

 
 
 
 
 

Bucure[ti, 2006



64 
 

Mircea Snegur – Piotr Lucinschi 
tovari[ci Vladimir (Alexandrovici) Voronin 

 
 C=nd s-a declarat 
independen]a Moldovei, 
pe 30 august eram 
invitatul de onoare al 
pre[edintelui Mircea 
Snegur cu echipa TV.V, 
inclusiv Alexandru 
Poam\. A[a c\ imediat 
dup\ num\rarea voturilor 
din Parlamentul de la Chi[in\u i-am luat, eu, primul interviu 
ca pre[edinte peste o ]ar\ independent\. ~mi d\deau 
ghionturi cei de la BBC s\ termin cu `ntreb\rile la care 
r\spundea degajat. Dup\ care a mers `n pia]\ s\ anun]e 
poporul. 
 Pre[edinte de conjunctur\, Snegur a venit la Vaslui la 
invita]ia lui Marian Enache, pre[edintele CPUN Vaslui. 
Oficial. Neoficial s-a `nt=lnit cu Iliescu „asistat” de Mircea 
Geoan\ proasp\t `ntors din State. Atunci, pe sc\rile 
Prefecturii Vaslui, Geoan\ a recunoscut „instalarea cortinei 
cenu[ii pe Prut”, din cauz\ c\ Europa nu ne vrea mari. 
Snegur, [iret foarte, spunea una presei [i alta discuta cu 
oficialit\]ile. „Face]i unirea, d-le Pre[edinte? Dar ce vre]i,   
s-ajung prim-secretar de jude]? Dar, un statut special, chiar 
Dvs. pre[edinte la Bucure[ti? Nu cred c\ pot lua `n calcul 
asta, m-ar m=nca \[tia!”  
 Totdeauna interviurile cu Snegur erau lini[tite. La 
Vaslui (de 3 ori), la Hu[i, la Ungheni, la B\l]i, la Hotin, la 
Tighina [i Soroca [i de 2 ori la Chi[in\u a vorbit de rom=nii 
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de peste Prut [i limba rom=n\. Rusia a hot\r=t altfel de[i 
Moldova este una dintre cele mai s\race ]\ri ale lumii. 
R\zboiul din Transnistria a fost doar excesul de presiune 
asupra lui Snegur [i ai s\i, el crez=nd `ntr-o mare realizare 
dup\ semnarea acordului de pace cu Smirnov (ce-am p\]it 
pe la Dub\sari [i Tighina alt\dat\). Cred c\ a c\zut tocmai 
pentru duplicitatea lui N. Dabija, care se voia [i el 
pre[edinte, sl\biciunii lui I. Ungureanu ministrul culturii [i a 
generalului Voronin, comandant (militar) peste poli]ia 
Chi[in\ului. 
 De la Micea Snegur am avut invita]ia de a-l vizita 
oric=nd. La s\rb\torirea celor 70 de ani ai mei, mi-a trimis 
urm\torul mesaj: 
 
PRIETENUL MEU DE LA VASLUI 

 

 A[a îmi place s\-l numesc 
pe dl. DUMITRU MARIN. 
Fiindc\ aceasta corespunde 
adev\rului. Domnia sa este un 
prieten mai vechi al confra]ilor s\i 
din stânga Prutului. 
 L-am cunoscut la 

începuturi, în anii rena[terii noastre na]ionale, ob]inerii 
independen]ei fa]\ de imperiul sovietic [i consolid\rii 
tân\rului stat Republica Moldova. În calitate de ziarist, m-a 
intervievat de mai multe ori, participând activ [i la 
conferin]ele de pres\ pe care le ]ineam. Chiar formularea 
întreb\rilor sale demonstra c\ îl fr\mânt\ problemele noastre 
– de ajuns [i de r\mas, pe atunci.  Era sincer [i dornic de a 
informa veridic despre cele ce se întâmplau la noi. Îi 
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sim]eam sprijinul chiar la etapa inten]iilor [i-i vorbeam cu 
aceea[i sinceritate. 
 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. 
 Merit\ laude aparte [i aptitudinile de organizator ale 
dlui D. Marin, la acest capitol pretându-se mai ales 
înfiin]area primelor posturi de radio [i televiziune la Vaslui 
[i Bârlad. Oamenii de acolo trebuie s\-l vorbeasc\ mereu de 
bine pentru c\ le-a adus informa]ia direct în case.  
 Stimez nespus oamenii care muncesc mult. 
Protagonistul nostru este din tagma lor, dep\[indu-i mult pe 
al]ii, mai ales prin faptul c\ nu munce[te doar pentru sine.  
Exemplific: dânsul are peste 40 de ani de activitate 
didactic\, ca scriitor a editat c\r]i consacrate culturii, 
inclusiv folclorului, înv\]\mântului [i, desigur, publicisticii, 
volume interesante pentru diverse categorii de cititori - 
savan]i în materie, studen]i etc. Este înalt apreciat în calitate 
de romancier, etnolog, monografist. Personal, r\mân 
întotdeauna impresionat de felul de gândire, de profundele 
analize filozofice ale domniei sale. Pentru a v\ convinge, 
citi]i, de exemplu, eseul despre demnitatea oamenilor în 
diferite ipostaze, care finalizeaz\ cu concluzia c\ 
„demnitatea este cea mai sigur\ AVERE a noastr\”. 
 Dl. D. Marin merit\ cea mai înalt\ pre]uire [i ca 
savant, în calitatea-i de doctor în filologie. Pe acest t\râm   
s-a manifestat  prin 60 de studii [tiin]ifice publicate. 
 Cu siguran]\, nu numai Vasluiul [i Moldova din 
dreapta Prutului, ci [i întreg spa]iul românesc au tot temeiul 



67 
 

s\ se mândreasc\ cu succesele prietenului nostru Dumitru 
Marin. 
 Scriu aceste rânduri în ajunul jubileului de 70 de ani 
ai Maestrului. Cu acest prilej, îl rog pe bunul Dumnezeu s\-i 
dea mult\ s\n\tate pe viitor, iar noi s\ ne bucur\m [i în 
continuare de ispr\vile lui.  

Cu mult respect, 
MIRCEA SNEGUR, 

Primul Pre[edinte al Republicii Moldova, 
24 martie 2011 

 
 PIOTR LUCINSCHI era un intelectual ales, preferat 
de Moscova pentru loialitate. Prima dat\ l-am `nregistrat [i 
difuzat la Vaslui, februarie 2001. La Chi[in\u, de alte 2 ori 
am stat de vorb\ cu el (`n timpul mandatului) dar totdeauna 
a vorbit ruse[te sub motiv c\ nu [tie bine limba rom=n\ pe 
care o vorbea perfect. Era distant, rece, calculat, [iret [i 
originar KGB. Nu mi-a pl\cut. 
 Duminic\, 11 februarie 2001 l-am avut oaspete `n 
studioul T.V. Vaslui cu ocazia `nt=lnirii cu Ion Iliescu. 
Printre altele, s-a discutat problema vizelor pentru 
moldovenii de peste Prut, iar `n interviul special realizat a 
fost de acord cu crearea unor zone libere `ntre cele dou\ ]\ri. 
 ~n schimb Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Moldova, M. Cernom\t a recunoscut ca definitiv\ 
„instalarea cortinei de argint, de fier sau de orice fel, pe 
Prut”. 
(Meridianul, an II, nr. 18 (147), luni, 12 februarie 2001) 
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PRIMUL MINISTRU, Adrian N\stase…  
ca OASPETE! 

 
Cel mai puternic om din }ara Rom=neasc\ a fost 

invitatul nostru `ntr-o emisiune special\, `n direct pe radio [i 
T.V. Vaslui, mar]i, 12 oct. 2004, `ntre orele 18:00-19:00. 
Pre[edintele principalului partid, premierul }\rii, poate, 
peste 2 luni, pre[edintele statului, Adrian N\stase e un nume 
cu care se poate m=ndri oricine `l poate avea ca oaspete! 

V\ reamintim c\ 
prezen]i `n studioul T.V. 
Vaslui au mai fost, p=n\ 
acum, pre[edin]ii Rom=niei 
I. Iliescu [i E. 
Constantinescu, primul-
ministru Ciorbea, mini[trii 
Tr. B\sescu, A. S=rbu [i 

mul]i al]ii, de fapt toate principalele personalit\]i ale 
momentului, dar [i c\ am realizat interviuri cu pre[edin]ii de 
stat Fr. Mitterand, I. Iliescu, M. Snegur, E. Constantinescu, 
P. Lucinschi, cu 12 prim-mini[tri [i cu peste 100 de mini[tri 
[i parlamentari importan]i. Reprezint\, aceasta, altceva dec=t 
dovad\ de munc\ [i profesionalism? Se justific\, [i astfel, 
efortul nostru pentru a reu[i `ntr-o `ntreprindere de risc 
maxim? Aici nu e comer] s\ `n[eli la c=ntar… [i, po]i p\c\li 
pe unii, dar nu pe to]i! AI SAU NU AI VALOARE, [i at=t! 

Nu `nseamn\ c\ sunt de acord cu tot ce spune N\stase 
sau PSD-ul lui, nu-i `nal] osanale [i, acum, nici nu-l critic. 
Insist s\ v\ spun c\ una dintre marile personalit\]i ale ]\rii a 
fost prezent\ pe proprietatea mea, `n folosul vasluienilor [i 
sunt foarte m=ndru de aceasta! A r\spuns cu prietenie la 
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gestul nostru amical, a spus ce-a crezut c\ trebuie, l-am 
protejat pe teritoriul nostru cu toat\ echipa. Politicianul are 
multe p\cate, OMUL N|STASE, mi-a pl\cut. Grozav! 

Ne dovedim gazde primitoare pentru oricine ne calc\ 
pragul, indiferent de pozi]ie social\ [i, sper c\, se vede asta 
de c\tre to]i acei care ne cer sprijinul. 

…Bafta vie]ii mele a fost S| POT discuta [i cu 
pre[edin]i de stat sau prim-mini[tri, parlamentari [i oameni 
de afaceri, dar [i cu mul]i nec\ji]i ca cel din com. Voine[ti, 
[chiop, b\tr=n, cu vierme `n ochi [i f\r\ vreun sprijin. 

Dintre candida]ii la Pre[edin]ie a fost p=n\ acum la 
noi Marian Petre Milu] (Alian]a Popular\ Cre[tin 
Democrat\), indirect Gigi Becali, ceva mai `nainte Th. 
Stolojan [i P. Roman, acum A. N\stase. ~l a[tept\m [i pe 
B\sescu sau oricare ar mai fi, m\car cu un cuv=nt de bun 
venit… 

Oaspe]ii no[tri vor fi, oricum, respecta]i, de oriunde  
s-ar afla! 

Mul]umim pentru vizit\ D-le Adrian N\stase! 
(MERIDIANUL, an V, nr. 80 (557) 14-17 octombrie 2004) 
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PRE{EDINTELE }|RII, TRAIAN B|SESCU… 
Oaspetele meu! 

 
,,Nea MARINE, s\ tr\ie[ti!” a exclamat 

preziden]iabilul Traian B\sescu `n seara zilei de 18 
noiembrie 2004, c=nd a poposit `n campanie electoral\ la 
Vaslui, dup\ manifestarea de simpatie din pia]\, c=nd ne-am 
`nt=lnit fa]\ `n fa]\ [i m-a recunoscut `n mul]ime … 

I-am zis c\ pleac\ 
de la Vaslui ca 
pre[edintele Rom=niei [i 
am realizat interviul din 
nr. 92/2004 al ziarului 
Meridianul, difuzat apoi [i 
la Televiziunea Vaslui [i 
`n Unison Radio. {i-a 
reamintit c\ primul 
interviu televizat mi l-a acordat mie, la Vaslui, la sediul 
PDSR unde l-am `nt=lnit al\turi de pre[edintele Consiliului 
jude]ean de atunci, prof. Constantin Alexandru, de 
vicepre[edintele Ioan Apostu [i de regretatul Emil Cojocaru. 
El, B\sescu, deputatul, a fost atunci singurul care a ie[it 
elegant din `ncurc\tur\, realiz=nd c\ T.V. Vaslui e o for]\ ([i 
singura din Moldova).  

N-am f\cut antecamer\ la el, ministrul, pentru c\ 
totdeauna m-a primit aproape imediat (c=nd Miron Mitrea 
tremura la u[a ministerial\) iar ca primar al capitalei mi-a 
f\cut loc `n cabinetul s\u dup\ aproximativ 20 de minute de 
a[teptare.  ~ntr-un fel, vreau s\ spun c\ deputatul, primarul 
capitalei, preziden]iabilul Rom=niei a pre]uit [i persoana [i 
institu]ia de pres\ pe care o conduc. 
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Am avut intui]ia c\ B\sescu va ajunge pre[edintele 
]\rii, dup\ cum o dovede[te ziarul din 22-24 nov. 2004, 
pentru c\ [tie s\ comunice cu oamenii, s\-i pre]uiasc\ (chiar 
`n opozi]ie fiind) [i s\ nu uite cam de pe unde a plecat. 

C\ printre cei pe care i-a respectat m-am aflat [i eu, e, 
doar, o `nt=mplare? 

Cred c\ victoria lui B\sescu e un act de dreptate: cum 
s\ crezi c\ lene[ii, cer[etorii, neputincio[ii, [ontorogii, 
neinforma]ii, izola]ii s\ decid\ viitorul unei na]ii care 
export\ creiere? 

Cum s\ mai credem `n valoarea muncii dac\ puturo[ii, 
be]ivii [i v=ndu]ii pun incon[tien]i [tampila pe numele cuiva 
care `ncurajeaz\ nemunca [i exodul c\p[unarilor? Cum s\ 
construie[ti o lume nou\ cu oameni vechi? 

~mi a[ez un galon pe um\r pentru c\ l-am cunoscut [i 
sprijinit pe B\sescu s\ se afirme, s\ spun\ oamenilor ce 
g=nde[te… 

Un alt pre[edinte dup\ F. Mitterand, M. Snegur, I. 
Iliescu, P. Lucinschi, Emil Constantinescu vine s\ calce 
pragul Televiziunii Vaslui. 

Al 6-lea pre[edinte de ]ar\ ([i un Rege!) mi-a fost 
oaspete. De fapt, nu lui D. V. Marin ci al vasluienilor, adic\ 
al Dvs, stima]i concet\]eni. C\l\tor prin dou\ secole ([i 
milenii) voi `ncerca s\ v\ spun mai multe, c=ndva, poate 
`ntr-o carte. 

S\ avem cu to]ii S|N|TATE! 
 (MERIDIANUL, an V, nr. 97(573) 16-22 decembrie 2004) 
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IV. Un alt capitol…, cu de-ai no[tri: 

Belu’ PORUMBOIU! 

 
 Am stat mult pe gânduri dac\ s\ scriu despre omul 
acesta ,,sine ira et studio”, cum zice latinul, adic\ f\r\ mânie 
[i p\rtinire. Consider c\ merit\, indiferent de pasul de joi 
când, dac\ reu[e[te calificarea `n grupe cu FC Vaslui, va fi 
r\spl\tit, cât de cât, moral. ~i doresc din toat\ inima! 
 Apropia]ii l-au poreclit Porumbelu’ Belu. ~ndr\zne] 
din fire, Adrian n-a str\lucit ca juc\tor dar ca reputat arbitru 
a fulgerat ([i fluierat) [i a dus, de pe atunci, `n lume, pe 
lâng\ numele s\u [i cel al Vasluiului. 

 Ca om de afaceri a 
demonstrat ce `nseamn\ a fi 
economist, adic\ a devenit cel 
mai puternic om de afaceri din 
zon\, cu `ntreprinderi 
retehnologizate [i puse pe profit. 
Habar n-am câte datorii are `n 
b\nci, dar pentru c\ unit\]ile lui 
,,merg”, pentru c\ `ndr\zne[te la 

biodiesel, pentru c\ [i-a pl\tit oamenii la timp [i i-a fidelizat, 
e un deplin merituos. Din p\cate, nu prea mul]i `n]eleg 
importan]a realiz\rilor lui Porumboiu pentru noi to]i! 
 A[a cum nu mul]i `n]eleg cât face omul \sta pentru 
autoritatea moral\ a jude]ului prin fotbal! Afirm c\    
municipiul [i jude]ul au ap\rut pe harta fotbalului dup\ ce 
Adrian s-a hot\rât s\ investeasc\ `ntr-o echip\ f\r\ trecut, 
f\r\ autoritate [i, atunci, f\r\ valoare. Adic\ s\ piard\ 
bini[or, de la bun `nceput. E drept c\ fotbalul a devenit o 
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afacere. Dar nu b\noas\ (poate doar pentru Steaua, Dinamo, 
Rapid), nu pentru Porumboiu. 
 L-am sunat mar]i. Era descurajat [i cam deprimat din 
cauza echipei, `n criz\ acum, lovit\ de cele dou\ accident\ri 
`n ap\rare, dar [i de lipsa de sprijin. M-am sim]it solidar cu 
el pentru c\ omul ca om mai poate striga la unul sau la altul, 
c\ are suflet [i pasiune. Nu e un secret c\ mai scap\ [i câte o 
expresie licen]ioas\. Dar tocmai asta `l apropie de toat\ 
lumea! 
 Poate nu scriam rândurile astea dac\ nu auzeam lume 
care-l `njura pe ,,el [i echipa lui” dup\ meciul pierdut cu 
Unirea Urziceni. {i spectatorii erau tare sup\ra]i! Dar `i iau 
hot\rât ap\rarea finan]atorului Adrian Porumboiu care face 
tot ce poate un om ca o echip\ s\ mearg\, s\ ofere satisfac]ii 
ALTORA, adic\ nou\ care, uneori, nici nu ne pl\tim biletul! 
(Ca s\ nu mai spun de un puhav broscoi b\l]at care profit\ 
[i-l vinde. Dar despre acest Nichipercea, alt\dat\!). 
 Adriene, du[mani [i detractori, jigodii [i ling\i vei 
avea `ntotdeauna pe lâng\ tine. Dar ca prieten adev\rat, de 
vreo 35 de ani, `]i doresc succes cu Slavia Praga [i dac\ 
Vasluiul (pe bune) a ap\rut pe harta ]\rii [i a lumii (Baku, 
Liepaja, Praga...) cu ce-ai reu[it tu prin FOTBAL... 
 S\ nu te la[i! 
 Te `mbr\]i[ez, 
(Meridianul, an X, nr. 38 (767), joi, 02 octombrie 2008, editorial) 
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PERSONALITATEA  MOMENTULUI  PREZENT, 
ADRIAN PORUMBOIU 

 
 N\scut la 27 septembrie 1950, `n jude]ul Buz\u. 
{coala gimnazial\ [i liceu la Buz\u. Licen]iat al Facult\]ii de 
{tiin]e Economice Ia[i. 
 C\s\torit cu profesoara de limba [i literatura rom=n\ 
Viorica Porumboiu. 
 Copii: Octavian - absolvent ASE, c\s\torit cu Laura 
Adam, au un copil, Matei. 
 Corneliu - regizor film, c\s\torit cu Arantxa, au o 
feti]\, Amaia. 
 Pasiune [i realizarea vie]ii: fotbalul. 
 Om de afaceri de o `ndr\zneal\ uimitoare. 
 Avere: un grup de firme, cu Racova-Com-Agro-Pan 
`n frunte, care-l situeaz\ `n topul celor mai boga]i oameni 
din Rom=nia. 
 Percep]ie public\: Adrian Porumboiu este un nume `n 
fotbalul rom=nesc at=t ca fost arbitru [i observator c=t [i ca 
finan]ator al echipei FC Vaslui.  Prezen]a sa `n cadrul 
numeroaselor show-uri pe teme de corectitudine `n arbitraj 
[i valoare `n fotbal `i asigur\ suprafa]a mediatic\ necesar\, 
invocat fiind mereu ca o autoritate `n materie. 
 Este `ns\ un excep]ional om de afaceri, `ntr-o explozie 
acumulativ\ dup\ 1990, momentul Revolu]iei   
surprinz=ndu-l cu rezerve valutare ca reputat arbitru 
interna]ional. De la aceast\ baz\ `ns\ s-a situat `n zona 
investitorilor `n jude]ul Vaslui [i din ]ar\, cu o politic\ 
imbatabil\  `n afaceri, ceea ce indic\ [i o clas\ a consilierilor 
[i angaja]ilor s\i. 
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 Investi]iile `n agricultur\ (peste 40.000 ha) i-au sporit 
imaginea `n r=ndul popula]iei s\te[ti fiind considerat un 
curajos [i prin  bio(gaz) diesel, un deschiz\tor de drumuri. 
 Important e c\ n-a falimentat nici o unitate de 
produc]ie cump\rat\, ci dimpotriv\ le-a adus la standarde 
europene. 
 Important e c\-[i respect\ angajamentele `n 
agricultur\. 
 Important e c\ a str=ns `n jurul s\u cei mai buni 
speciali[ti din jude]. 
 Nu face politic\ dar e ascultat de politicieni [i 
administra]ie, fiind, f\r\ `ndoial\, cel mai influent personaj 
din jude]. 
 A `ncurajat fenomenul cultural local `n varii forme, 
`ncep=nd cu sponsorizarea unor manifest\ri artistice [i p=n\ 
la editarea unor c\r]i! 
 Anul 2007 este triumfal pentru familia Adrian 
Porumboiu: 
 1) realiz\rilor din cadrul firmelor sale li se adaug\ noi 
achizi]ii, extinderi [i construc]ii. 
 2) recunoa[terea interna]ional\ [i (apoi) na]ional\ a 
regizorului Corneliu Porumboiu, devenit v=rful de lance al 
noii filmografii rom=ne[ti. 
 3) fotbalul vasluian a fost ridicat ([i r\mas) la nivel de 
Liga I cu laude, participarea `n Intertoto fiind un vis 
(`mplinit) pentru numero[ii sus]in\tori din tribun\ c\rora 
Adrian le-ar putea spune: 
,,V-am dat fotbal... s\-l p\zi]i 
Ca pe-un l\ca[ de muze 
Cu el, `n ]\ri ve]i fi vesti]i 
Ca performeri... cu (multe) vise!” 
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 Foarte purtat `n str\in\tate, ca om a ]inut `ntotdeauna 
la imaginea sa public\ [i a `n]eles cel mai bine `ncotro bat 
v=nturile economiei de pia]\ `n Rom=nia. 
 Oric=t\ legend\ s-ar crea `n jurul lui Adrian 
Porumboiu, el r\m=ne un tip comunicativ, echilibrat `n 
expresie [i manifest\ri, generos [i modest. Chiar dac\ n-ar 
recunoa[te el, are `ns\ [i un st\p=n care-l potole[te oric=nd 
apare: nepotul Matei. 
 Oriunde, `n ]ar\, `n Europa sau `n lume, Adrian 
Porumboiu r\m=ne vasluian! 
(MERIDIANUL, An IX, nr. 21 (699), joi, 24 mai 2007, Editorial) 
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Din b\t\lia pentru valori `n devenire 

~NVIEREA P|MÂNTEAN|...! 

 VAL ANDREESCU se impune cu 
acest al doilea ROMAN. Scriere 
adev\rat\, tumultuoas\ chiar, prin care 
redactorul [ef al Meridianului `[i 
completeaz\ chipul unui m=nuitor al 
limbii [i cuv=ntului rom=nesc prin specia 
cea mai grea a genului epic. 

 AUTOR 
exersat `n poezie, `nf\]i[eaz\ [i `n 
~NVIEREA P|M+NTEAN| pagini 
antologice de proz\ valoroas\. 
 Luni, 25 martie 2013 Val `[i 
lanseaz\ cartea, la Biblioteca jude]ean\ 
Vaslui. E s\rb\toarea lui, e s\rb\toarea 
noastr\, e o s\rb\toare a limbii rom=ne 
[i a literaturii contemporane. S\ nu 
lipsi]i! 

(Meridianul, an XV, nr. 11 (984), joi, 21 martie 2013, pag. 9) 
 
LINI{TE `n ,,fa major” 
 Prietenul [i colegul nostru Val Andreescu a lansat o 
nou\ carte de epigrame [i crea]ie poetic\ vinerea trecut\. A 
fost o s\rb\toare a cuv=ntului [i a spiritului, cu valori `n sal\ 
[i mai ales `n cartea de 114 pagini, `n Editura Pim, 2010!  
 ~l `mbr\]i[\m [i felicit\m `n lini[tea lui re minor sau fa 
major, `l `ndemn\m s\ mai scoat\ multe alte volume.  
 ~ntr-o veritabil\ triplet\ cultural\, Val al nostru, vrea 
s\ tot r\m=n\… 
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MIHAI  APOSTU 
POEMELE AUGUSTE 

 
 P=n\ reu[esc s\-i fac o analiz\ 
a operei, semnalez doar apari]ia unui 
elegant volum (legat [i `n piele 
pentru prieteni) care, `n 264 de 
pagini (ed. Pim, Ia[i, 2010) cuprinde 
selec]ii din celelalte volume ap\rute 
`ntre 1995 - 2001. 
 Sintez\ a crea]iei sale, 
antologia de autor `l reprezint\ pe 
POETUL vasluian prin ce are el mai 
bun [i mai durabil. 

 Oricum, oglinda unei contribu]ii `nsemnate `n 
desf\[urarea Curentului Cultural - Informa]ional pe care-l 
reprezint\ [i astfel, ca poet. 
 Prefa]a semnat\ de Theodor Codreanu subliniaz\ 
principalele merite ale c\r]ii. 
 Mihai Apostu e din nou prezent [i-l felicit cu 
sufletul… din nou! 
(Meridianul, An XII, nr. 13 (832),  joi, 01 aprilie 2010, pag. 8) 

 
 
 Mihai Apostu, Poemele Auguste, ed. PIM, Ia[i, 2010: ,,Cu 
prietenie [i mult respect domnului profesor doctor. Dumitru V. 
Marin. ,,Poezia reprezint\ firimitori de suflet la osp\]ul lumii”, 
Vaslui, 25.03.2010”. 
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SIMION BOGD|NESCU: 
,,URSINE/ sabia t\cerii” 

 
 Titlul curios ca [i 
autorul ajuns la peste o 
duzin\ de c\r]i (dar nu de 
duzin\). ,,Poet `n toat\ 
puterea cuv=ntului” (Titu 
Maiorescu despre Mihai 
Eminescu), profesorul 
b=rl\dean, de la liceul 
,,Mihai Eminescu”, trimite 
un alt buzdugan poetic `n 
zidirile consacr\rii dup\ ce 
ne-a delectat [i cu ,,Praf la 
statuie” (Cronica, f\r\ an, 
112 pagini) [i cu ,,A[chii de spirit” [i cu ,,Totem interior” 
[.a.m.d., URSINE...  `n 77 de pagini de exerci]iu poetico – 
intelectual. 
 Am fost mar]i, 12 ianuarie 2010, la lansarea acestei 
c\r]i, `n cancelaria liceului, [i cu participan]i, elevi, 
profesori, pensionari, invita]i [i... prieteni. Valeriu Stancu, 
poetul T\lp\laru, Dumitru V. Marin, Gheorghe Clapa, Petru[ 
Andrei au vorbit despre Bogd\nescu [i Eminescu. 
Moderatoarea, directoarea adjunct\ Luchianov... impecabil\! 
 Semnalul de fa]\ e... semnal c\ b\di]a Simion a mai 
comis-o; c\ ,,singur\tatea” unui bob de nisip e o soart\, pe 
care nici de[ertul n-ar schimba-o `n propriul lui destin; c\ 
poetul e singur [i doar ,,Sabia t\cerii” e stimulativ\; c\ mai 
are prieteni [i cititori. 
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 ~ntr-un jude] unde scriitorii f\r\ alegere, mor de 
foame, `ntr-un ora[ ,,cultural” ca B=rladul, unde poe]i [i 
scriitori (Cristian Simionescu, Marian Constandache, 
Serghei Colo[enco [.a.) pier `ncetul cu `ncetul, adic\ dispar 
din ignoran]\, gestul prietenului nostru pare eroic... [i 
inspirat! 
 E nevoie de poezie `n zv=rcolirea oamenilor, nemilos 
m=na]i de stomac. {i dac\ Simion vine cu poezia adev\rat\, 
nu poate fi dec=t bine. Bine azi... pentru m=ine... pentru 
viitor. 
 S\ citim ,,URSINE/ sabia t\cerii” (Cronica, 2009, 77 
pagini)!  
(MERIDIANUL, An XII, nr. 2 (821), 14 ianuarie 2010, pag. 7) 

 
 
 Simion Bogd\nescu, Noroc de ap\ surd\, ed. Cronica, 
Ia[i, 2008: ,,Distinsului profesor doctor Dumitru V. Marin - 
aceast\ carte `nsufle]it\ de norocul vie]ii [i al mor]ii, `nso]it\ de 
tot respectul meu [i tot farmecul expresiv al orizontului real [i 
imaginar `n care tr\im [i `n care ne-am `nt=lnit sub aura 
eternit\]ii! Simion Bog\nescu, Giurcani, 7 noiembrie 2009”. 
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AUREL CEHAN: 
Terapie... `n cuvinte 

 
Ion Creang\ vorbea despre 

spectacolul exprim\rii nuan]ate ca 
„petrecere cu vorbe” referindu-se, p=n\ 
la urm\, la procesul comunic\rii [i 
educa]iei. C=nd spiritul nu doarme 
dorin]a de a fi mai ales `n exprimare nu 
sl\be[te; cu at=t mai mult c=nd se 
tip\re[te o carte. 

Prietenul meu AUREL CEHAN, 
din Hu[i, economist de marc\, se dovede[te un epigramist 
redutabil (dup\ cum se vede `n coloanele „Meridianului” [i 
prin placheta tip\rit\ de cur=nd <<ed. Dosoftei, 2002>>, 
prefa]at\ de Th. Pracsiu). I-am v\zut epigramele `nainte [i 
chiar mi-am dat p\rerea `n leg\tur\ cu selec]ia lor. Dar 
meritul este integral al d-lui Aurel Cehan pentru c\ a rezultat 
un „leac de vindecare” a triste]ii [i singur\t\]ii. 

Ve]i vedea, `n volumul \sta, epigrama de valoare a[a 
cum doar la c=]iva din jude] o mai g\si]i, pentru c\ sunt 
foarte „pu]ini ale[i” cu asemenea realiz\ri [i cu asemenea 
public: 
                         Pentru cei cu ceva minte,  
                         Care-n plus au [i r\bdare, 
                         Cartea, ca [i cele sfinte: 
                         „Este leac de vindecare!” 

 Autograf: Cum fiecare epigram\ este pilul\ pentru 
diverse st\ri, nu pot dec=t s\ recomand cu toat\ c\ldura: 

Cu toat\ prietenia, Auric\! 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 78 (454) 9-12 octombrie 2003, editorial) 
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CODREANU ... 60 
 

~n caseta mea cu 
prieteni rezist\ de ani buni 
profesorul dr. hu[ean, scriitor, 
critic literar, monograf Th. 
Codreanu. Chiar c=nd nu era 
tocmai de acord cu ce-am 
`ntreprins eu, d-l Codreanu, ca 
un domn ce este, nu m-a 
contrat dec=t cu argumentul 
intelectualului autentic aflat 
`ntr-o expectativ\ 
,,cercet\toare”.  

~l cunosc de vreo 3 decenii, din vremuri de restri[te 
pentru el... Nu cred c\ aveam `ncredere `n valoarea lui (din 
scaunul func]iei pe care o aveam) [i el p\rea tare 
neajutorat... L-am comparat pentru modestia lui cu Tudor 
Pamfile...  

Pot vorbi despre valoarea na]ional\ a contribu]iei 
[tiin]ifice a lui Th. Codreanu, dup\ cum trebuie s\ observ c\ 
steaua lui este mai str\lucitoare `n peisajul cultural vasluian, 
al\turi de Th. Pracsiu, Ioan Baban, Cr. Simionescu, Traian 
Nicola, Dan Ravaru [.a., ca personalit\]i complexe [i foarte 
active social.    

Pot spune c\ Th. Codreanu e un tip [i jum\tate, ca om, 
cu grij\ deosebit\ pentru prezen]\ sobr\ `n Agora. 

Mai pot spune c\ mi s-a impus pentru aceste r=nduri 
(v\ iau martori c\ `n aproape 6 ani n-am l\udat pe nimeni la 
aceast\ rubric\) pentru c\ TREBUIE s\ constat\m c\ [i la 
noi se NASC OAMENI (vorba cronicarului) ca modele 
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locale, absolut necesare pentru localismul creator [i pentru 
permanen]\ cultural\. Mai trebuie amendat\ [i ideea c\ nici 
un profet nu e recunoscut `n ]ara lui... 

Constat dar, c\ Th. Codreanu se impune `n aten]ia 
tuturor prin for]a min]ii ([i nu altfel) pe care trebuie s-o 
pre]uim. {i, s\-l urm\m, dac\ putem! 

La 60 de ani ,,t=n\rului” Codreanu nu-i putem dori, 
dec=t prietene[te [i cu o bucat\ din suflet, s\ r\m=n\ creativ 
[i activ spre folosul tuturor. 

Drag\ Th. Codreanu, te pup pe suflet la aniversarea ta 
dintr-o mare trecere c=t mai lung\! 

Cu toat\ prietenia, 
(MERIDIANUL, An VI, nr. 13 (588), 31 mart. - 6 apr. 2005, editorial) 

 
 
 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”. 
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ION ENACHE 
Ultima lansare! 

 
 S-a lansat c\tre o stea un poet 
adev\rat! 
 Cu pu]ine s\pt\mâni `n urm\ am 
participat la prezentarea public\ a 
ultimului volum al lui Ion: trist [i f\r\ 
vlag\ el, cartea valoroas\, asisten]a 
aleas\ dar neafectiv\, starea de poezie 
absent\... Descurajarea aruncat\ de 
timpul f\r\ r\bdare pentru spiritualitate! 
 Am senza]ia (ba, chiar 

convingerea!) c\ lumea hulpav\ nu mai are nici o 
preocupare pentru CARTE, adic\ `nv\]\turile unui timp `ntre 
ni[te coper]i, cu farmecul limbajului, a emo]iilor specific 
omene[ti, a visurilor transmise prin intermediul tiparului. E 
avid\ de imagine (deh, femei goale, b\t\i, fantome, efecte de 
calculator), ceva mai pu]in de sunet (la radio se transmite o 
diversitate de istorii, senza]ii, sim]iri) [i cel mai pu]in la 
SCRIITUR|, adic\ la ce r\mâne peste timp. 
 A[a c\ poetul ,,e un num\r cu multe zecimale!”. 
 Din vol. ,,Când `nfloresc ]ig\ncile a doua oar\” 
(Cronica, 2005) extrag dintre `ntreb\rile [i atitudinile 
poetului ajuns la o maturitate pu]in existent\ `n jude]ul 
Vaslui: ,,Dac\ eu prev\d/ la ce-mi va folosi...?/ ~mi va fi frig 
`naintea altora!”. Ion Enache care exprima un optimism 
specific chiar din starea `n care se afl\ acum: ,,S\ mor... s\ 
m\ odihn, `n aglomera]ia plan\/ S\-mi fie iarba... ve[nic 
van\/ S\ pun... s\ are ni[te linii/ Iar tu s\ ie[i din plan cu 
sânii.” 
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 Ion a purtat o permanent\ lupt\ cu cuvântul, convins 
c\ ,,~n pu[c\ria limbii române/ `[i p\streaz\ [i al]ii 
cuvintele”. 
 Darul vie]ii lui a fost un talent uria[, cu pierderi 
uria[e, cu ne`mpliniri uria[e! A tr\it `ns\ pentru 
expresivitatea cuvântului. 
 Recunoa[tem `n el harul pu]inilor ale[i. Poate nu vom 
observa lipsa lui decât atunci când ne `ntreb\m de poezia 
vie]ii [i sufletului. Care ne trebuie! 
 ,,- Ce f\ceai acolo `ntins `n pat? 
 Aveai pe torace o spiral\ de cear\! 
   - Ce s\ fac, ce s\ fac 
 ~ncercam s\ `nchei la c\ma[\ o sfial\”. 
 
 Ion Enache a trecut Dincolo! R\mânem mai s\raci 
m\car cu un prieten! {i un poet! 
(Meridianul, An VIII, nr.22 (648), joi, 2 iunie 2006, Editorial) 

 
 

 
 Ion Enache, C=nd `nfloresc ]ig\ncile a doua oar\, ed. 
Cronica, Ia[i - 2005: ,,Prozatorului prof. Dumitru V. Marin: un 
profil celest sub meninge. P.S. A stat D.V. Marin ce-a stat, p=n\ 
a explodat …”. 
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ADELINA, a lui Ion Enache 
 

 A ap\rut `n pia]a literar\ local\ volumul de poezii al 
regretatului Ion Enache, ,,ADELINA”, editura Trisagion, 
Ia[i, 2007. Cele 14 pagini cuprinz=nd o parte dintre ultimele 
crea]ii ale lui Ion haiducul de la Chirce[ti `nseamn\ [i o 
restituire din ce-a l\sat POETUL dar mai `nseamn\ [i 
altceva: `ncercarea tovar\[ei lui de via]\ de a prelungi 
creativitatea poetului. 
 Cunosc 3 so]ii ale oamenilor de litere care AU 
REALIZAT ceva cu totul deosebit pentru ,,men]inerea” `n 
eternitate a unui nume pe o carte, cum ar spune Eminescu 
,,visul mor]ii eterne” semn de mare suflet [i recuno[tin]\ 
pentru ele cu toate c\ so]ii lor nu erau `ntotdeauna 
,,modele”. 
 DOAMNA poetului Ion Iancu Lefter. Ion era de 
destul\ vreme uitat dac\ so]ia sa n-ar fi reu[it s\-i tip\reasc\ 
vreo c=teva plachete, s\-i ridice un monument [i s\ 
`nfiin]eze un cenaclu literar. 
 ,,COLEGA” de via]\ a lui Sandu Poam\, av=nd [i o 
func]ie de decizie ca director al Bibliotecii jude]ene, a 
contribuit din plin la debutul editorial post-mortem al 
scriitorului [i fostului nostru redactor Alexandru Poam\. 
 E r=ndul Adelinei Enache s\-[i sus]in\ [i dup\ moarte 
pe incomodul [i neascult\torul conviv, mare [i `nfl\c\rat 
poet. 
 Afirm c\ f\r\ acele muze niciunul n-ar fi realizat at=t. 
 Afirm c\ f\r\ ele poe]ii ar fi murit mai mult [i mai 
repede. Chiar dac\ dumnealor ar fi aplicat principiul unui 
mare viticultor, Ion Neam]u: ~ntr-un raport oficial acesta 
afirma c\ recolta e bun\: au ob]inut un milion de litri de vin 
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dintre care au v=ndut 3 milioane numai `n jude]ul Vaslui. 
Altfel spus, chiar dac\ numeric scrierile l\sate n-ar fi fost 
at=tea, important e c\ s-au tip\rit [i au devenit cunoscute. 
 ~nc\ va mai fi mult\ vreme nevoie de modele. 
 ADELINA merit\ citit\ pentru c\ e oper\ de Ion 
Enache [i pentru c\ are [i adev\rat\ poezie! 
(Meridianul, nr. 20, 17 mai 2007, pag. 8) 
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ADINA HUIBAN sau 
PRIMEJDIA POEZIEI 

 
 De c=]iva ani scriu c=te 
ceva despre certitudinea poeziei 
adev\rate `n crea]ia Adinei. 
Debutant\ `nc\ de pe b\ncile 
liceului ,,Mihail Kog\lniceanu”, 
a continuat s\ scrie [i ca student\ 
la jurnalism, la Bucure[ti. 
 Creatorul destinelor i-a 

d\ruit Adinei [i har poetic [i frumuse]e dar nu prea mare 
grad de timiditate. Ei, bine! ,,C=nd eram copac/ Numai el 
m\ smulgea/ Din cerul nefolositor/ Ei, bine,/ - I-am zis de 
diminea]\ - / Dac\ nu e[ti aici/ De ce-ai venit?” 
 Volumul ,,Primejdie cu 
`ngeri”, Timpul, Ia[i, 2011, o 
reprezint\ pe t=n\ra vasluianc\ [i ca 
tematic\, [i ca sensibilitate, [i ca 
fiin]\. 
 E vorba de poezie chiar `n 
forma ei material\. 
 E vorba de o reprezentare a 
Curentului Cultural-Informa]ional 
despre care am scris adesea. 
 Pentru sufletul Dvs., citi]i 
cartea, c\ nu e nici o primejdie. 
 Dimpotriv\! 

(Meridianul, an XV, nr. 16 (989), joi, 25 aprilie 2013, pag. 6) 
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VASILE LARCO 
`n ,,Careul de ispite” 

 
Mai `nt=i autorul: B\rbatul acesta `nalt [i suplu e 

mereu cu un z=mbet cuceritor [i cu gest de tandre]e la 
vedere, comunic=nd bun\tate [i n\dejde `n prietenie. La c=]i 
du[mani am avut [i am, f\r\ s\-mi fi fost prea apropiat, 
Vasile e cuib de afec]iune [i `n]elegere. Sta]ionar de c=nd    
l-am v\zut, mereu cald [i deschis. Respectuos, el, impun\tor 
prin crea]ia pe care i-am citit-o `ntotdeauna cu nesa] [i 
recuno[tin]\ pentru idei, art\, metafor\, poant\. 

Vasile Larco este un chemat 
de muzele pe care le p\ze[te `n 
CETATE. Opera recent\ `ntr-un 
,,livre de poche” de 126 de pagini 
(Rocad Center, 2012, Ia[i), un fel 
de bijuterie de care nu te mai 
despar]i dac\ ai avut favoarea s\ 
pui m=na. Cred c\ sunt cele mai 
frumoase ([i reu[ite) epigrame pe 
care le-am citit `n ultimul an. Citez 
,,M\rturisire”: ,,Afirm cu g=ndul 
spre urma[i,/ Fiindu-mi urbea 
noastr\ drag\;/ S\ v\d c\ e mai 
bine-n Ia[i/ Am colindat o lume-ntreag\!” (p. 118).  

Destinul lui Vasile Larco e `ntr-adev\r s\ umble `n 
lume cu crea]ia sa. Ca model de scriere, sim]ire, de limbaj 
artistic [i mai ales de lupt\ cu cuv=ntul. M\ onoreaz\ faptul 
c\ pot scrie aceste cuvinte la `nceputul unui an, pentru un 
ie[ean (adev\rat) [i un mare poet [i scriitor. 

Trebuie s\-l citim mai mult [i mai des. 
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Prietene Vasile, m\ laud cu autograful Dumitale care 
nu va lipsi `ntr-o ,,devreme” carte! ,,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”. 
(Meridianul, An XV, nr. 01 (974), 10 ianuarie 2013, pag. 3) 

 
 

 Vasile Larco, Semnalul de alarm\, Epigrame alese, ed. 
Rocad Center, Ia[i, 2009: „Maestrului Dumitru Marin, cu aleas\ 
prietenie din partea autorului, la Vetri[oaia, 27.06.2010”. 
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TRAIAN NICOLA... din Bârlad 
 

Sau: 
Sfidarea contemporanilor. Traian 

Nicola e un t=n\r de 75 de ani care 
uime[te prin vigoare fizic\ [i spiritual\. 
Pensionat de la catedr\ nu se lini[te[te 
nici la masa de lucru unde me[tere[te un 
monument care s\-l reprezinte: VALORI 
SPIRITUALE TUTOVENE.  
sau: 

Sfidarea posterit\]ii. Ce tip\re[te 
Traian Nicola r\m=ne un inventar al 
valorilor localismului creator care nu se va realiza `n vecii 
vecilor de c\tre altcineva. Poate, dar poate, s\ se pun\ mai 
apoi problema spiritualit\]ii locale. Cine s\ se intereseze de 
ce-a realizat, spre exemplu, Toma Chiricu]\? 
sau: 

Valoarea `ntr-o ierarhie a valorilor. Un apucat cum 
este acest domn profesor scoate la iveal\ ceea ce-i cade sub 
m=n\ ca valoare, f\r\ s\ ierarhizeze. ~i las\ pe viitorii s\ 
aplice criterii de valoare. Cui vor folosi, `ns\, milioanele de 
informa]ii pur culturale? 
sau: 

Obolul spiritului local la produc]ia spiritual\. ~i doresc 
s\n\tate perfect\ acestui modern cronicar care `n loc s\-[i 
creasc\ nepo]ii cre[te mald\re de c\r]i. Va muri mai pu]in cu 
c=t raftul e mai mare. 

Izol=ndu-se, desfiin]=ndu-[i propria lini[te, sfid=nd pe 
to]i `ntr-o competi]ie cu competitori `n timpuri diferite, 
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profesorul Traian Nicola va reprezenta B=rladul cultural pe 
post de… cronicar. 

}ine]i minte: B=rladul cultural n-ar fi putut fi 
niciodat\ cunoscut `n dimensiunea real\ f\r\ Traian Nicola. 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 58 (395) 31iulie - 3 august 2003, 
editorial) 
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Cartea ,,PRIETENIE” 
lansare [i dup\... 

 
Prietenul nostru ie[ean Ion N. 

Oprea mi-a `nm=nat cu autograf 
cartea recent\ a sa, scoas\ la PIM, 
`n 2012 (216 pag.). Curajos din 
cale-afar\, le ,,d\ cuv=ntul” unor 
personalit\]i ale culturii ie[ene 
`ndeosebi de origine evreiasc\. 
Evident, interesant: evreii rom=ni au 
construit c=t au stat pe aici, iar cei 
din carte `i ridic\ un monument [i 
b\di]ei Ion. 

La 8 decenii de via]\, Ion N. Oprea merit\ acest 
omagiu... Cum [i noi `l pre]uim [i iubim, v\ aducem aminte 
cuvintele lui: lini[te, I. N. Oprea lucreaz\! 
(Meridianul, An XV, nr. 03 (976), 24 ianuarie 2013, pag. 3) 

 
 
 
 Ion N. Oprea, LUM+N|RIC|, Sf=ntul Ioan de la Tutova 
[i epoca `n care a tr\it, ed. PIM, Ia[i, 2009: ,,Dlui prof. dr. 
Dumitru V. Marin, cu mari aprecieri pentru munc\ [i suflet, Ion. 
N. Oprea, Ia[i, 04.06.2009”. 
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ION N. OPREA... b\t\u[ul! 
 

 Pensionar de lux, intelectual, 
autorul celor  vreo 15 c\r]i, prietenul 
nostru ie[enizat e un ,,batailleur” de 
frunte din peisajul presei, istoriei presei 
(din Moldova) [i istoriei culturale. 
B\di]a Ion e pe baricadele bibliotecilor 
din Ia[i [i `ntr-o competi]ie cu timpul 
creativ cum rar putem g\si, printre 
contemporani [i nu numai. B\t\iosul (ei, 
nu chiar b\t\u[, nu?) Ion, ambasadorul ]\ranilor din 
Pripone[ti, `n Ia[i, `nghite praful de pe publica]ii, `[i stric\ 
ochii cu literele de toate felurile, st\ pe scaune ore `ntregi, 
`ntr-o b\t\lie a]oas\ cu cuv=ntul [i... metaforele. Rezultatele? 
C\r]i destule... [i bune! 
 ,,ELOGIU  MUNCII”/ Cartea c\r]ilor mele” (Ia[i, 
Pim, 2009, 460 pag.) e... absolut nea[teptat\, ca subiect, 
obiect [i stil. B\di[orul Ion editeaz\ cu banii s\i un op dr\gu] 
[i ca `nf\]i[are, cu tot felul de p\reri despre MUNCA SA. 
 ~ndr\zne]ule, Ioane! Ca [i alt\dat\ te `mbr\]i[ez cu 
sufletul cucerit de vorba ta, de munca ta, de comunicarea 
unei bogate experien]e de via]\ din care to]i putem `nv\]a! 
 Te invit s=mb\t\, 10 octombrie, la Academia 
B=rl\dean\, adic\ la Biblioteca ,,Stroe Belloescu” din B=rlad 
(la ora 11 fix) s\ lans\m `mpreun\: eu MERIDIANUL/ 
Vaslui – B=rlad, ax\ cultural – informa]ional\,  tu, ELOGIU 
MUNCII. Bine-ar fi s\ nu lipse[ti, chiar dac\ mi te pl=ngi de 
boal\. }ine minte, Ioane, ]ine]i minte cu to]ii: cartea mai 
r\m=ne! 
(Meridianul, an XI, nr. 30 (808), joi, 08 octombrie 2009, pag. 8) 
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PATRICHE [i P\catele iubirii 
 

Acest inginer [i poet pe care-l cunosc de 30 de ani 
este dintre cei care-[i construiesc singuri soclul pentru 
viitoarea statuie.  

E un tip sub]iratic [i negricios, insistent p=n\ la 
oboseal\ `n vorb\, dar un mare me[ter al cuv=ntului scris [i 
un c\ut\tor `n tainele ingineriei. 

Pentru c\ a l\sat la liceul „Ion Mincu” tinere]e, 
pasiune [i premii, s-a mai lansat o dat\ `n publicul de acolo, 
vineri 6 iunie 2003, la pr=nz. L-a sprijinit [i directorul 
M\gureanu care bine a f\cut. 

Stim=ndu-l pe creator, m-am dus cu pl\cere la aceast\ 
manifestare al\turi de C. Jomir, M. Apostu, I. M=cnea, Dan 
Grosu, cadre [i elevi ai liceului unde am fost [i eu profesor 
vestit prin cenaclul „Mugurel 74”. 

Pentru c\ acest m\run]el dasc\l, ION PATRICHE, 
]ine la degetul lui mic o p\rticic\ din univers nu pot dec=t 
s\-l `nal] spre vedere. Nevoia de modele spirituale (Ion are 

acum c=teva volume) impune s\ ne 
`ntoarcem vederea spre valorile 
noastre autentice: din P|CATELE 
IUBIRII (Ia[i, 2003), 
METAMORFOZELE IUBIRII 
(Ia[i, 2003) sau din ce-a scris 
anterior (Umorul s-a n\scut la 
Vaslui?) deci din crea]ia lui 
tehnic\ (inven]ii omologate) sau 
literar-artistic\ rezult\ un mod [i 
un model de crea]ie. 

O urare: Drag\ Ioane, ]ine-o 
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tot a[a! Oricum nimeni nu te va recunoa[te dec=t dac\ te 
impui prin valoare! 

Mai e ceva p=n\ la statuie, dar… d\-i `nainte! 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 43 (380) 9-11 iunie 2003, editorial) 

 
 
 Ion Patriche, Umorul s-a n\scut la Vaslui, ed. Cutia 
Pandorei, Vaslui, 1998: ,,Domnului prof. dr. D.V. MARIN, cu 
toat\ stima [i pre]uirea autorului pentru dragostea ce o purta]i 
umorului vasluian. 23 ian 1999, Vaslui”. 
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CORIOLAN P|UNESCU 
Liber la iubire [i vis 

 
 Titlu surprinz\tor [i frumos pe o 
copert\ inspirat alc\tuit\ [i mai ales 
poezie adev\rat\ `ntr-o carte cu 64 de 
poeme. 
 Al 16-lea volum al lui Coriolan 
nu mai ridic\ nici ,,un semn de 
`ntrebare” asupra valorii crea]iei sale 
ci doar aduce un plus de satisfac]ie [i 
delectare cu metafora adev\rat\, 
sim]irea ad=nc\ [i forma elevat\ a versului. 
 Pentru cine nu [tie, men]ionez c\ domnul Coriolan 
P\unescu a fost un gazetar de elit\ pe la Vremea Nou\ de 
acum vreo 50 de ani, c\ era un tip foarte activ [i foarte de 
treab\, drept care n-a f\cut mul]i purici la Vaslui. 
 Acum, profesor universitar la ,,Danubius” – Gala]i, 
vasluianul (n. la Banca) `[i formeaz\ studen]ii [i ca 
sensibilitate iar cititorilor le ,,inoculeaz\” ceva din 
adev\ratul s\u me[te[ug poetic, necesar p\str\rii omeniei.  
 V\ prezent\m cu real\ invidie creatoare [i pl\cere 
volumul prietenului nostru. 
(Meridianul, an XII, nr. 09 (828), joi, 4 martie 2010, pag. 8) 
 
 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”. 
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ALEXANDRU POAM| din... 
Marea Trecere! 

 
Omul e perisabil dar valoarea 

lui r\m=ne: mai r\m=ne `n copii sau, 
ceva mai `ndelung, `n oper\. Sandu 
Poam\ a fost o voce pentru radio, 
un cuv=nt scris `n pres\, un profesor 
bun pentru [colari, o OPER| 
`mpr\[tiat\ care poate s\ 
R|M+N|. 

Centrul civic este m\rginit de 
zebrele mor]ii: pe cea de nord [i-a 
pierdut via]a poetul Ion Iancu 
Lefter, pe cea de sud Al. Poam\, la ora 17:00, pe 7 sept. 
1997), ambii c\lca]i de ma[ini. ~n centrul municipiului, la 
Biblioteca jude]ean\, vineri, 3 sept. a avut loc o `nt=lnire de 
suflet organizat\ pentru memoria celui care poate ,,spune” 
ceva [i dup\ moarte. Romanul ,,Filigran”, editat prin grija 
doamnei Elena Poam\, e o dovad\ a poten]ialului creator 
r\mas neexprimat.  

Afirm, pentru c\ l-am cunoscut bine, c\ era un om de 
linia a II-a, excep]ional, un tip `mp\ciuitorist rarisim, un om 
de echip\ rar. Familist de excep]ie, persoan\ public\ prin 
apari]iile `n mass-media [i, mai ales, activist social, Sandu a 
plantat pilonii de care s\ se aga]e memoria. Acum 7 ani de 
la trecere `n nefiin]\, se observ\ clar c\ profesorul [i omul de 
pres\ Alexandru Poam\ nu poate muri de tot...  

Pentru c\ vocea trece iar scripta manent, reeditarea 
volumului „Sorin [i Sorina” [i noua apari]ie editorial\ 
prefa]at\ de Theodor Pracsiu [i cu postfa]a de Ioan Baban... 
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mai a[eaz\ lespezi pentru un monument. Nu [tiu dac\ va 
r\m=ne `n Istoria literaturii rom=ne, dar `n istoria local\ a 
culturii `[i are locul printre personalit\]ile proeminente. 

Din Marea Trecere a lui Alexandru Poam\ posteritatea 
are de ales m\car exemplaritatea uman\, modelul fa]\ de 
care r\m=nem mai altfel [i mai s\raci. 

Dincolo de orice festivit\]i, sentimentalisme, opera lui 
trebuie citit\ [i pre]uit\. 
(MERIDIANUL, An V, nr. 70 (546) 6-8 septembrie 2004, editorial) 
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OAMENI cu adev\rat: 
AVRAM D. TUDOSIE, un `mp\timit 

 
Jude]ul Vaslui are c=teva valori 

complexe de care pare a nu se [ti mare 
lucru: Th. Pracsiu, Th. Codreanu, A. D. 
Tudosie, Tr. Nicola [i al]i c=]iva, 
OAMENI cu care m\ m=ndresc a fi 
prieten [i c\rora Dumnezeu le z=mbe[te 
din col]ul ochiului, d=ndu-le inspira]ie 
[i for]\ de munc\. ~i face, astfel, s\… 
mai r\m=n\ [i dup\… 

Dl. prof. dr. ing. Avram D. 
Tudosie este un fel de institu]ie 

ambulant\ purt=ndu-[i cu sine [tiin]\, farmec, omenie [i, 
uneori, trup. Cam scrie ([i bine) p=n\ [i c=nd ar trebui s\ 
trag\ o be]ie ca oenolog ce e, `ns\, doar face „aprecierea [i 
recunoa[terea vinurilor prin degustare [tiin]ifico-cultural\”. 

Autorul c\r]ii „GRUPUL {COLAR AGRICOL 
<<Dimitrie Cantemir>>” (edit. Cutia Pandorei, Odeon, 
2003), edi]ia a III-a „restructurat\ [i `mbog\]it\” consider\ 
emblematic pentru ora[ul dintre vii „Busuioaca de Bohotin – 
Hu[i [i Zghihara de Hu[i – dou\ vinuri hu[ene din antichitate 
pentru eternitate `n universalitate” (capit.12) [i „Vinoteca 
Grupului {colar Agricol <<Dimitrie Cantemir>> `n care o 
pic\tur\ de vin e mai scump\… dec=t un gram de aur”. 

De fapt nu [tiu ce s\ prezint ca mai valoros din 
componenta spiritual\ a acestui prieten al meu: vreuna 
dintre cele 20 de c\r]i, stilul [i capacitatea de a esen]ializa [i 
comunica, documentarea de excep]ie, pasiunea 
specialistului, dorin]a de a fi de folos peste genera]ii… 



101 
 

Pensionarul, de mai mult\ vreme t=n\r, oltean 
moldovenizat provoac\, provoac\: „v\ azv=rl petalele 
trandafirului inimii mele ca pe un simbol al unirii eterne”, 
integr=ndu-se `ntr-o istorie a 
spiritualit\]ii hu[ene de care-mi 
face pl\cere s\ scriu. F\r\ 
contribu]iile oenologului 
(degust\torului), monografului, 
cercet\torului, profesorului [i 
omului de mare spirit A. D. 
Tudosie, c=nt\re]ul vinurilor 
Hu[ului, f\r\ „Podgorii [i vinuri”, 
„Ambrozie [i nectar”, Dic]ionar 
vini - viticol, literar - aforistic [i 
anecdotic – umoristic, [i toate 
celelalte, viitorimea ar fi mai 
s\rac\ `n informa]ie. 

Om al cet\]ii, al secolului trecut Avram D. Tudosie 
„risc\” s\ r\m=n\ [i `n mileniul abia `nceput. 

Te s\rut pe suflet pentru vis [i reu[it\ [i pentru ce vei 
mai scrie, prietene, Avram D. Tudosie. 
 (MERIDIANUL, AnIV, nr.91 (467) 24-26 noiembrie 2003, editorial) 

 
 
 Avram D. Tudosie, Lauren]iu A. Tudosie, Dic]ionar viti-
vinicol, ed. Semne '94, Bucure[ti: „Domnului prof. Marin 
Dumitru, c\rturar de remarcabil\ erudi]ie. Din tot caldul inimii 
acest prim Dic]ionar viti-vinicol, ap\rut `n Rom=nia, o 
minienciclopedie tehnic\, literar\ [i aforistic\ - umoristic\, spre a 
Dvs. `nc=ntare - `nnobilare - `n orice `mprejurare. Autorul, vechi 
amic, A. D. Tudosie, 29.07.1996”. 
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NICOLAE VIZITEU - FLORI DE CACTUS 
Grafic\ satiric\ 

 
 Mi-a c\zut... `nm=nat\ de autor cu 
autograf, cartea cu titlul de mai sus. 
 Mi-a ,,c\zut” mintea v\z=nd noi [i 
rev\z=nd vechi caricaturi ale acestui 
ve[nic inim\ de copil care z=mbe[te 
amar [i pare a ne `nveseli chiar c=nd 
face filozofie `n caricatur\. 
 Dr. Bogdan Ulmu ne ofer\ un 
model de introducere sintetic\. Albumul 
cu pagini – NENUMEROTATE(!?!) 

cuprinde `n fapt vernisajul expozi]iei inaugurat\ pe 8 
octombrie 2009 la Casa de Cultur\ ,,Constantin T\nase” 
Vaslui, prezentat\ de Bogdan Ulmu [i Cristian Topan, sub 
auspiciile Muzeului ,,{tefan cel Mare” Vaslui. 
 Sincer, cred c\ e o mare, mare 
pierdere pentru cine nu vede (pentru 
c\ sigur `l ,,cite[te” p=n\ la sf=r[it) 
acest volum care-l exprim\ pe cel 
mai talentat caricaturist din jude]ul 
Vaslui [i printre primii 5 din ]ar\! 
 Nicolae Viziteu, prietenul meu, 
[i al Dvs. pentru bun\tatea lui, merit\ 
nu o carte, nu un album [i nu numai o 
statuie. El trebuie mereu ajutat [i 
totdeauna iubit! ,,Flori de cactus” e o grafic\ satiric\ de cea 
mai `nalt\ calitate [i omenie! 
 Te `mbr\]i[ez, Nicule! 
(Meridianul, nr. 3 (782),  joi, 22 ianuarie 2009, pag. 9) 
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Exemple de cronici [i men]iuni, `n Meridianul: 
 

,,FOCUL” de la Teatrul 
Na]ional Ia[i 

 
O `nchipuit\ cenzur\ draconic\ `mpotriva cultiv\rii 

omului cu ajutorul c\r]ii joac\ `n FOCUL (Fahrenheit 451) o 
trup\ de actori ai Teatrului Na]ional din Ia[i. 

~n Uzina cu teatru se `nchipuie o vreme `n care omul 
de r=nd se alieneaz\ `ntr-a[a hal din cauza ,,culturii video” 
(pere]i cu televizoare...) `nc=t lupta `mpotriva c\r]ii cu 
poezie, filosofie, istorie, etc. devine politic\ de stat (hm! 
lege) aplicat\ nu prin poli]ie sau alte organe represive ci cu 
ajutorul... pompierilor. Ace[tia au un obiectiv `ntors 
incendierea c\r]ilor (cu distrugerea proprietarilor) `n loc s\ 
apere via]a oamenilor. 

O poveste dintr-un viitor proiectat imaginat\ de Ray 
Bradbury care indic\ [i temperatura la care ia foc h=rtia, 451 
grade, absolut credibil\ [i posibil\ `ntr-o societate alienat\ 
mintal, bazat\ pe dela]iune, lips\ de cultur\ [i idealuri. 

Neap\rat de v\zut spectacolul. 
(Meridianul, An XV, nr. 04 (977), 31 ianuarie 2013, pag. 3) 
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La ,,Nunta lui Figaro” 
ie[enii se `nghesuie! 

 
 Opera Rom=n\ din Ia[i (ONRI) a programat 
spectacolul cu opera `n 4 acte a lui W. A. Mozart, duminic\, 
3 februarie 2013, ora 18:30. Biletele pentru ,,Nunta lui 
Figaro” sunt deja epuizate, anun]\ organizatorii. 

P\i, cum s\ nu fie `nghesuial\ la ,,jocul” lui Octavian 
Dumitru ([i a trupei absolut prestigioas\) sub bagheta 
dirijorului David Crescenzi? 

Via]a ,,intelectual\” a acestui centru de cultur\, Ia[ul, 
nu se poate lipsi de accesul la cultura dintotdeauna a lumii, 
reprezentativ\ acum [i aici de Mozart. {i arti[tii no[tri. 
(Meridianul, An XV, nr. 04 (977), 31 ianuarie 2013, pag. 3) 
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La... P\storel! 
 

Da, la „Academia Liber\ P\storel”, Ia[i, prin grija 
`ndeosebi scriitorului Mihai Batog Bujeni]\ [i a personalului 
`ndelung r\bd\tor de la Vila Sonet, unde se desf\[oar\ 
[edin]e [i dezbateri iar intelectuali de prestigiu petrec... cu 
vorbe! 

~n luna decembrie 
2012 au dou\ asemenea 
excelente manifest\ri: 
dezbateri, lecturi, 
controverse (cu ace, suli]e [i 
furculi]e). ~n decembrie a 
fost [i al doilea spectacol: de 
colinde, versuri [i evolu]ia 
unei prea gra]ioase componente a lotului de gimnastic\ 
artistic\. N-au lipsit bradul cu sclipiciunile lui, nici darurile 
pentru colind\tori! Noi nu putem dec=t s\ semnal\m 
sclipirile spirituale, de suflet, inim\ [i literatur\ ,,aruncate” 
`ntr-un mediu receptiv [i productiv de c\tre Mihai Batog 
Bujeni]\, Vasile Larco, Eugen Deutch, Mihai Haivas, Sorin 
Cotlarciuc, Gheorghe B\l\ceanu, Vasile Vajoga, Val 
Andreescu [i al]ii. 

Le dorim tuturor crea]ie c=t mai lung\ [i c=t mai 
valoroas\! Ne asum\m sarcina de a v\ povesti c=t mai 
multe! 
(Meridianul, An XV, nr. 01 (974), 10 ianuarie 2013, pag. 12) 
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PREFA}| LA VOLUMUL ,,ULTIMA ZV~CNIRE” 
Confesiune [i via]\, `ntr-o zv=cnire 

 
 ,,Suntem forma]i dintr-un morman mare de vise ca un 
v=rf de munte” (pag. 283) ar fi o concluzie a eroinei dup\ 
ce-[i consum\ cea mai mare parte din via]\, `ntr-o aventur\ 
p=n\ la urm\, trist\. Traseul vie]ii Carlinei este marcat de 
nefericire `n c\s\torie, de b\t\lia cr=ncen\ din ]ar\ [i afar\, 
pentru a-[i men]ine fondul sufletesc bun, `mpins\ de nevoi 
pe t\r=muri neospitaliere care dup\ o experien]\ (trist\) de  
a-[i forma o familie tradi]ional\ 
`[i g\se[te lini[tea al\turi de 
copilul s\u ajuns om de afaceri. 
 Cel mai u[or exerci]iu 
intelectual descoper\ latura 
uman-confesiv\ a unei fiin]e cu 
largi disponibilit\]i intelectuale 
`ntr-o `ncle[tare teribil\ cu 
societatea `nc\ neeuropean\ dar 
[i mai aprig\ cu propriile 
aspira]ii. De[i ne`mplinit\ ca 
familist\ ne convinge prin 
cumulul situa]iilor c\ ,,dragostea 
ne ocrote[te inima p=n\ la ad=nci b\tr=ne]i” (pag. 85) a[a c\ 
,,drumul r\t\cirii” este parcurs `ntr-un fel de zbatere unic\ a 
unei femei sensibile, vis\toare, `nsetat\ de dragoste dar   
care-[i urm\re[te scopul (p=n\ la urm\ s\-[i scoat\ familia la 
liman) cu amputarea unei p\r]i din noianul de vise.  
 Dragostea nu poate lipsi (nici m\car) din acest roman 
rememorativ, motor al luptei sociale pentru c\:           
,,a lumii-ntregul s=mbur/ Dorin]a-i [i m\rirea” (M. 
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Eminescu) `n timp ce pentru fiul s\u, ambi]ia de a ajunge 
cineva `n ierarhia social\ (m\rirea) `l `mpinge `n afaceri. 
P=n\ la urm\, vie]ile acestora ar deveni paralele dac\ mama 
n-ar r\m=ne sprijin al\turi de fiu. Obsesiv este deci cuv=ntul 
,,Dragoste”, `n diferite nuan]e, a[a cum le simte autoarea, 
personaj auctorial! Cititorul poate alege [i profunzimea unor 
tr\iri [i manifest\ri organic-eruptive [i profunzimi neb\nuite, 
surprins de o experien]\ bogat\ de via]\ `ntr-o desf\[urare 
liniar\. 
 ,,Mirosul” ca un lait-motiv poate izvor` din cur\]enia 
aspira]iilor spre lumina `nalt\, din realitatea unei vie]i 
impregnat\ cu miasme. E [i un mijloc de caracterizare a 
personajelor. 
 Dincolo de `nt=mpl\rile ,,casnice” ori impuse de 
evadarea `ntr-o alt\ lume, `nt=lnim `n carte normalul `n sens 
de zbaterea cerut\ de via]\ [i oric=t de aspr\ nu e niciodat\ 
totu[i, ultima zv=cnire, c\ `ncearc\ s\ guste ,,tot mai lacom\ 
din otrava vis\rii” (pag. 18), nu `nseamn\ nicidecum 
decep]ie la Ica Grasu ci un nou salt spre viitor. 
 Sunt autori de mare talent care-[i descoper\ t=rziu 
acest dar. Romanul de fa]\ ar fi doar o secven]\ din 
confesiunea unei femei hipersensibile, ne`nfr=nt\ p=n\ la 
urm\, deci cu exemplific\ri utile celui care vrea s\ vad\ [i s\ 
`n]eleag\ rostul vie]ii. 
 Observa]ia pertinent\, sufletul exprimat frumos, 
`ntre]eserea `nt=mpl\rilor, limbajul accesibil sunt doar 
c=teva dintre calit\]ile acestei apari]ii editoriale. 
 Ce ne-am face noi, to]i, f\r\ un munte de vise? E o 
carte a cuvintelor potrivite pentru a relata un destin. 
(Prefa]\ la romanul ,,Ultima zv=cnire”, ed. PIM Ia[i, 2012, autor Ica 
Grasu) 
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Men]iuni pentru istorie cultural - literar\ 
ARTICOLUL PROGRAM pentru cele dou\ ziare, 

Teleradioeveniment (dec. 1993) [i Meridianul (sept. 1996) 

CE {TIM 
 C\ putem face televiziune [i radio, aici la polul 
s\r\ciei din ]ar\; 
 C\ exist\ o echip\ mai mult sau mai pu]in priceput\, 
care se profesionalizeaz\ tot mai mult; 
 C\ ne bucur\m de sprijinul marii majorit\]i a 
popula]iei; 
 C\ adversarii se confrunt\ cu du[manii care sunt astfel 
din prostie [i invidie; 
 C\ s\r\cia ne poate `mpiedica s\ reu[im dac\, mai ales 
dac\ nu suntem pe g=ndul [i cerin]a oamenilor cu 
programele noastre; 
 Cu munca, efortul [i investi]ia de inteligen]\ suntem 
prea obi[nui]i; 
 C\ numai pentru Dvs. [i prin Dvs. putem exista. 
 

CE PUTEM 
 S\ facem emisiuni aproape profesionale; 
 S\ fim interpre]ii Dvs., f\r\ a renun]a la opiniile 
noastre p\str=nd deci caracterul informativ; 



109 
 

 S\ ocup\m timpul Dvs. (mai mult sau mai pu]in liber) 
cu tot felul de activit\]i folositoare, dar mai ales s\ suger\m 
moduri de via]\, de cultur\, de civiliza]ie prin ce difuz\m; 
 TELE-RADIO-EVENIMENT, adic\ dup\ televiziune, 
`nceput\ dup\ [edin]a Comitetului de ini]iativ\ din 5 dec. 
1990 prima emisiune de luni 24 decembrie 1990, s\ facem 
radio, deci dup\ video audio iar `n scris EVENIMENT-ul s\ 
fie la zi [i `n completarea celor difuzate pe posturi. 

 
CE VREM 

 S\ fim un serviciu de informa]ie multipl\ (nu 
interpretare); 
 S\ reu[im `ntr-un domeniu unde nu prea visam s\ 
realiz\m ceva; 
 Ilustrarea voin]ei Dvs. cu drept de opinie [i replic\; 
 TELE-RADIO-EVENIMENT s\ ajung\ mijlocul cel 
mai accesibil, cel util [i mai necesar care s\ ]in\ `n loc 
pre]urile, s\ diminueze b=rfa neproductiv\ [i mai ales s\ 
scoat\ `n eviden]\ valorile. Cum? De la tele[coal\ [i diverse 
medita]ii p=n\ la lista ([i pre]urile) bucatelor de oriunde; 
 Ancorarea `n realitatea imediat\ [i de perspectiv\: ca 
toate for]ele sociale, culturale, economice s\ prospere [i s\ 
ridic\m la o cot\ imediat\ unica noastr\ lume. 
 S\ fie un pic mai bine pentru DUMNEAVOASTR|! 
 (Teleradioeveniment, anul I, ianuarie 1994, pag. 1) 
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MERIDIANUL: FIL| din ISTORIA PRESEI  
VASLUIENE [i na]ionale 

  
 Zece ani b\tu]i pe muchie de când ,,Meridianul de 
Vaslui, Bârlad, Hu[i” serve[te curentul cultural-
informa]ional local, cu rezonan]e na]ionale, manifestat în 
comunitatea vasluian\. În perspectiva istoric\ apare ca cea 
mai longeviv\ publica]ie s\pt\mânal\ din istoria presei de pe 
aceste meleaguri, având doar scurte perioade când a fost 
cotidian, tris\pt\mânal, bis\pt\mânal. MERIDIANUL 
s\rb\torit azi este certamente o pagin\ ilustrativ\ pentru 
localismul creator în condi]iile reinstal\rii economiei de 
pia]\. 
 Dintr-o lucrare a noastr\ mai veche, reiter\m  c\ 
Vasluiul, ca a[ezare atestat\ documentar la 1375, a fost 
teatrul de opera]ii în vestita b\t\lie a lui {tefan cel Mare de 
la Podul Înalt din 10 ianuarie 1475, capital\ a Moldovei de 
Jos câteva luni (1435), a avut prima [coal\ public\ în 1841, 
prima bibliotec\ în 1861, primul gimnaziu în 1890 
(considerat [i anul înfiin]\rii Liceului ,,Mihail 
Kog\lniceanu”), primul spital în 1852, primul parc, 1890, 
primul Festival al Umorului 1970, primul post TV, 1990, 
primul radio local UNISON, 1993. 



111 
 

 Primul ziar din jude] a fost Sěměn\torŭlŭ, la Bârlad 
(1870), la Hu[i, Vocea Hu[ului (1873) [i apoi la Vaslui, 
ALBINA VASLUIULUI în 1875. Am putea considera 
,,Expunere a situa]iunei jude]ului Vaslui pe 1874-1875” 
drept prima publica]ie local\ sau în 1882, ,,HIGIENA”, 
revista [tiin]ific\ [i literar\ destinat\ educa]iunii poporului” 
dar, VASLUIUL, tip\rit la Bârlad (1886) deschide 
seriasus]inut\ a presei scrise din ora[ continuat\ cu Ordinea 
(Vaslui, 1902), Democratul (Vaslui, Bârlad, 1906, 
intermitent 1911-1937), Revista militar\ (1913), Vasluiul 
(1914) apoi Propaganda, Poporul, Vocea Vasluiului, 
Cultura, Vl\starul, Înv\]\torimea vasluian\ (pân\ la al II-lea 
R\zboi mondial) [.a. 
 Dintre PERSONALIT|}ILE care, evident, au 
publicat [i în presa local\: Petre Andrei, episcopul Nifon, N. 
Georgescu-Tistu, C. Zotta, C. Mota[, Gh. Vrânceanu, H. 
Tiktin, N. Macarovici, I.D. L\udat, Valentin Silvestru etc. 
etc. 
 Tematica ziarelor nu se putea îndep\rta de realitatea 
vremii oricât ar fi fost de politizat vreunul. Publica]iile în 
discu]ie sunt deopotriv\ folositoare oric\rei [tiin]e moderne 
pentru am\nuntele legate de via]a public\, politic\, 
economic\ etc. [i mai ales cu date despre marile 
personalit\]i (na]ionale sau universale) plecate sau în trecere 
pe aici, inclusiv cu fotodocumente. 
 Originea curentului cultural-informa]ional vasluian 
poate fi în programul [i provoc\rile formulate în Vl\starul 
nr.1/1990 (îndrum\tor D. V. Marin), în care se lansau spre 
dezbatere, subiecte ca Idealuri pentru noi [i al]ii, Condi]ia 
omului modern, Cartea [i civiliza]ia, Informa]ia tehnico-
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[tiin]ific\ (orice subiect), Experien]e [tiin]ifice, se a[teptau 
culegeri etno-folclorice (locale) etc. 
 TELERADIOEVENIMENT fondat în 1993, an I, nr. 
1, ian. 1994, î[i propunea un ,,serviciu de informa]ie 
multipl\”, ,,ilustrarea voin]ei Dvs. cu drept de opinie [i 
replic\” s\ fie [i ,,mijlocul cel mai accesibil, cel mai util [i 
necesar care s\ ]in\ în loc pre]urile, s\ diminueze bârfa 
neproductiv\ [i mai ales s\ scoat\ în eviden]\ valorile”. Nu 
lipseau rubricile pentru social, cultural, divertisment, 
literatur\, [tiin]\. Colabor\ri: D.V. Marin, Gruia Novac, 
C\t\lin Striblea, Constantin Clisu [.a. 
 Articolul program ACEST MERIDIAN din an I, nr.1, 
joi 26 septembrie 1996 anun]a inten]ia de a r\mâne 
echidistant, obiectiv. ,,Un hebdomadar, cu prea pu]in\ 
politic\ dar cu [tiri, informa]ii, divertisment [i... ce ar mai 
vrea cititorul care se poate adresa ca la cel mai bun prieten. 
Dorim ca MERIDIAN-VASLUI s\ nu poat\ fi decât 
ilustra]ia adev\rului de zi cu zi. Cu încredere în izbând\, am 
trecut... la MUNC|!” (directorul publica]iei prof. dr. 
Dumitru V. Marin). Colabor\ri: acad. dr. Ioan Pop D. Popa, 
Sergiu Andon [.a.; interesant articolul Goana spre viitor 
(p.3) cu previziunile lui Ian Pearson de la British Telecom, 
visuri de viitor pe atunci, realiz\ri la îndemâna noastr\ azi ca 
mobilul, videotelefonul, plasmele etc. În nr. 2 din 13 oct. 
1996 sondajul GISO îl d\dea câ[tig\tor pe Emil 
Constantinescu în campania preziden]ial\ (confirmat de 
vot). Nr. 3, joi, 10 octombrie 1996 semnala, printre altele, 
explozia nuclear\ de la Cernobâl, ajuns\ cea mai mare 
catastrof\ nuclear\ din Europa, consemna Programul 
Festivalului Umorului, edi]ia XIV-a, 7-20 octombrie 1996 [i 
realiza pagina electoral\ cu candida]ii Uniunii Na]ionale de 
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Centru la Parlament: deputa]i D.V. Marin, Dan Albescu [i 
al]ii, Senat – Oct. Ciobot\! 
 Seria NOU|, ca an II, începe cu nr. 1/22-24 martie 
1990. S\pt\mân\ de s\pt\mân\ Meridianul n-a lipsit de pe 
pia]\ a[a cum n-a lipsit zilnic TV.V., Unison Radio Vaslui, 
Unison Radio Bârlad. 
 Silab\ din istoria social-cultural\ a jude]ului Vaslui, 
MERIDIAN, VASLUI – BÂRLAD se voia chiar de la 
reapari]ie (22-24 martie 2000), Alt Meridian adic\ ,,ziar care 
,,vede”, ,,aude” [i reproduce realitatea locului spre corecta 
informare a popula]iei din zon\ al\turi de TV.V. [i posturile 
Unison Radio, echidistan]a, obiectivitatea, în egal\ m\sur\ 
comprehensiunea pentru nec\ji]ii soartei care vor fi 
emblematice. Al doilea editorial de completare (nr. 2, 28-30 
martie 2000) exprima dorin]a [efului publica]iei ca ziarul s\ 
fie ALTFEL... mai altfel! De pres\, cu prezen]\ activ\ [i 
apreciat\ în comunitate, pân\ la urm\ concretizarea 
angajamentului de pe frontispiciu: ,,bis\pt\mânal de opinie 
[i informa]ie” la zi [i pentru toate categoriile de cet\]eni! 
 Trebuie s\ men]ion\m c\ aceast\ publica]ie a 
beneficiat întotdeauna de un editorial spre deosebire de alte 
ziare sau foi]e locale care încercau s\ ias\ la concuren]\, dar 
f\r\ cuvântul greu ([i rezumativ) al editorialistului. 
Constat\m c\ în fiecare num\r se ofereau pân\ la 80 de [tiri 
[i informa]ii (volum [i sintez\...) în timp ce celelalte ziare 
locale aveau 18-40 de [tiri, iar Unison Radio Vaslui era 
principala surs\ de informa]ii, prin [tirile ,,la cald” reluate 
apoi [i prelucrate. Extragem subiecte din an I, nr. 8: 
Dialogul surzilor în Consiliul Jude]ean Vaslui, Dispari]ia 
Vascovinului, Promovarea de c\tre Asocia]ia Cultural\ 
Vasluian\ (A.C.V., aproximativ 70 de creatori din jude]) a 
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tinerilor arti[ti plastici (,,sunt încântat c\ la Vaslui se nasc 
ghiocei talenta]i care scot c\p[oarele creative în lumea 
artelor cu ajutorul Asocia]iei noastre”, pre[edinte D.V. 
Marin, pag. 5), 2 mini[tri la Vaslui, Corala Fantasia, prima 
pe ]ar\ (la P. Neam]), Ac]iunea Buldozerul în com. {tefan 
cel Mare, Vernisaj la Galeriile de art\ ,,N. N. Tonitza” din 
Bârlad, Apari]ia drogurilor; rubrici permanente: info Bârlad, 
pagina cultural\ [i... caricaturile lui N. Viziteu, un 
caricaturist de valoare na]ional\, precum [i programele TV, 
publicitate etc. Beneficiind de plaja foarte mare de 
informa]ii locale provenite [i de la celelalte componente ale 
Grupului de pres\, posturile de radio Unison Vaslui [i 
Bârlad ^ TV.V. – MERIDIANUL a fost un important punct 
de sprijin pentru tot ce a mi[cat în cadrul Curentului 
cultural-informa]ional de care putem vorbi cu destul\ 
mândrie, ca ini]iere, sus]inere, continuare, autoritate. 
 Dac\ în perioada comunist\ a existat UN singur ziar, 
Vremea Nou\ (Vaslui, 1968) [i foarte pu]ine foi volante de 
cenaclu (cine avea ma[in\ de scris o înregistra la Securitate) 
imediat dup\ 1989 s-a l\rgit mult aria de interes pentru presa 
scris\. ,,Vremea Nou\” s-a transformat în (micul) Adev\rul 
de Vaslui (am fost în redac]ie la tip\rirea primului num\r 
împreun\ cu Th. Pracsiu), de la 8 mai 2001 bis\pt\mânalul 
devine cotidian ca o component\ a Adev\rului din 
Bucure[ti, Gazeta de Est (1990), doar vreo 30 de numere dar 
ce atacuri de pres\!, Monitorul de Vaslui cu nr. 0 (zero)!, 6 
aprilie 1996 (din care s-a desprins din 16 august 2001 – Info 
monitorul, apoi 8 sept. 2001, Obiectiv, director Irina Sadici, 
redactor [ef Viorel Oprea... [i alte câteva foi]e cu sus]inerea 
unor ,,ziari[ti” cu [coal\ profesional\, care au completat 
evantaiul presei scrise locale. Merit\ consemnate: P\reri 
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Tutovene (1992), Bârladul (1996), Jurnal vasluian (1995), 
Oferta (1990), Pagini medicale bârl\dene (1998), Semnal 
(1999). La data consemn\rii de fa]\ exist\ 3 cotidiene 
respectiv Adev\rul (de Vaslui) de pe 23 martie 2009 î[i 
schimb\ titlul în Vremea Nou\, Monitorul (local) [i 
Obiectiv. Ar fi u[or de men]ionat tot felul de reviste, total 43 
de titluri, revistu]e scoase de [coli sau grupuscule de 
ambi]io[i care nu [tiau bine regulile de ortografie. În cartea 
TVV -15... explozia..., Vaslui 2006, am men]ionat [i 
contribu]ia meritorie a dr. C-tinTeodorescu, un Mecena al 
s\pt\mânalului  BÂRLADUL (cu intermiten]e) [i pentru 
Galeria de Art\ ,,N.N. Tonitza”. 
 O caracteristic\ a acestei perioade de mare vrajb\ 
na]ional\: prieteni de visuri [i aspira]ii, fra]i cu surori, 
p\rin[i cu fii... s-au îndu[m\nit. Realiz\rile Grupului de 
pres\ (toate componentele) [i mai ales ale subsemnatului au 
fost tratate cu t\cere sau au fost comentate negativ urmare a 
unei ,,concuren]e” subintelectuale sau intereselor celor 
pleca]i de la noi. {coala de pres\ Marin - TV.V. a func]ionat 
în tot acest timp [i... exist\! Neoficial, dar cu reprezentan]i 
de valoare (chiar dac\... în opozi]ie sau concuren]\!) dintre 
cele peste 500 de persoane ,,trecute” pe aici. 
 MERIDIANUL  la aniversare, 10 (zece) ani este cea 
mai clar\ dovad\ a exploziei cultural-informa]ionale, 
documentul viu [i pentru ceea ce s-a irosit în eter prin 
imagine sau sunet (TV.V. [i Unison) adic\ ,,scripta” cât mai 
r\mâne în ziarul de fa]\, cu declara]ii, relat\ri, colaboratori 
ori men]iuni ale unor personalit\]i na]ionale ca prof. dr. 
acad. Ioan Pop de Popa, ministrul Andrei Marga, Alexandru 
Mironov (fost ministru), Mihai Miron (pre[edintele UZP), 
Alexandru Ionescu, (prof. dr. univ., 62 de c\r]i) etc. 
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pre[edin]ii de stat (în func]ie), prim-mini[tri, mini[tri, 
parlamentari etc. etc. 
 Dovad\ de capacitate, competen]\ [i... munc\, 
Meridianul ilustreaz\ o epoc\ de mari transform\ri [i 
realiz\ri în ,,ora[ul nostru cel vechi” unde nu se prea 
întâmpla mare lucru, când suprafa]a urban\ s-a triplat de[i 
popula]ia e în sc\dere datorit\ migra]iei (70.000 locuitori). 
Urbanizarea actual\ include cl\direa Consiliului Jude]ean, 
Tribunalul, Finan]ele, BCR, mall-urile, ad\ugate la Casa 
Ghica, biserica Sf. Ioan, monumentul lui Pene[ Curcanul. 
 Sintetic: 
 MERIDIANUL poate fi considerat principalul 
exponent  (scris) al curentului cultural-informa]ional 
vasluian într-o unic\ expansiune la cump\na dintre ani, 
secole [i milenii.  
 De ce? Paginile sale culturale au ilustrat valorile cele 
mai r\s\rite ale momentului. Din lista de 43 periodice 
identificate dup\ 1990 (f\r\ Adev\rul de Vaslui, Monitorul, 
Obiectiv, care au dat [tiri, uneori, despre cultur\, 
MERIDIANUL cu pagini consacrate) doar câteva sunt de 
men]ionat pentru ceva condeieri de valoare sau realiz\ri 
artistice ori contribu]ii [tiin]ifice. S\ zicem Vl\starul (I, 
1990), EST�(2001), Est expres (I, 2001), Baad (I, 2007), 
Ecouri literare (An I, 2008)  restul sunt revistele liceenilor 
(sau de la [coli generale) [i ale profesorilor ambi]io[i. Dac\ 
le-am [ti [i pe celelalte, am putea trage aceea[i concluzie: În 
s\pt\mânalul nostru a colaborat tot ce a avut mai valoros 
jude]ul din toate domeniile de activitate.  
 Aceste contribu]ii au fost, de regul\, în mare extensie 
în emisiunile Unison Radio Vaslui sau Bârlad, ori la 
Televiziunea Vaslui. Subiectele de excep]ie de la aceste 
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mijloace media au r\mas doar prin aceste scurte men]iuni 
scrise pentru viitorime [i monografia TVV – 15... explozia. 
Interviuri sau emisiuni în direct cu 6 pre[edin]i de stat (în 
func]ie!): Ion Iliescu, Mircea Snegur, Emil Constantinescu, 
Petru Lucinschi, Traian B\sescu [i mai ales cu François 
Mitterand; cu 14 prim-mini[tri, sute de mini[tri sau 
parlamentari, cu Guvernatorul (prefectul) regiunii Lorraine 
(Fran]a), mini[trii culturii din Turcia sau Republica 
Moldova [i to]i politicienii locali, de la prefect la consilieri 
locali [i... mai ales... mul]imea interlocutorilor de rând, toate 
acestea, [i multe altele, arat\ valoarea, profesionalismul [i 
munca întregii echipe. 
 {coala de pres\ ,,Marin TV” care EXIST| a 
determinat ,,prin ac]iune” afirmarea unor nume noi în toat\ 
presa [i cultura româneasc\. I-a[ cita pe Lucian Pârvoiu, 
C\t\lin Striblea, C\t\lin Len]a dar [i pe Val Andreescu, 
Sorin Saizu, Cristi Lapa, C\t\lin Sîmpetru, Gabi Opri]a, 
Lumini]a L\z\rescu, Mirela Popa, Timona Balmu[, Emil 
Lupu, de ce nu pe Aurina Petrea, Loredana Ciobanu, Romeo 
Cre]u, Teodor Istrate, Mihaela Manu sau Mara [i Mircea 
Popa, Clara Bi[oc, Lili Trifu [.a. care au întemeiat [i alte 
elemente mass-media. {i ceea ce s-a n\scut ca reac]ie la 
realiz\rile noastre, tot elemente ale acestui curent cultural-
informa]ional sunt, ca alte valori cu alte conota]ii care 
îmbog\]esc dimensiunea manifest\rii iscate în cadrul 
grupului de pres\ CVINTET  TE-RA. ,,Multe flori sunt, dar 
pu]ine rod în lume or s\ poarte...” 
 Romancierul Daniel Dragomirescu, poetul Mihai 
Apostu (5 volume), fra]ii Corneliu [i Gelu Bichine], mai ales 
dr. Constantin Teodorescu. Consider ca nume grele de 
colaboratori, academicieni (Eugen Simion, Ion Pop de Popa, 
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Viorel Barbu [.a.) [i personalit\]i na]ionale: prof. dr. Mihai 
Miron, Valentin Silvestru, Alexandru Mironov, prof. dr. 
Alexandru Ionescu (62 c\r]i), prof. dr. Mircea Ciubotaru [.a. 
valori ce nu pot fi puse la îndoial\. Numele cele mai grele 
ale momentului, mare mândrie pentru noi (suntem în 2009!), 
sunt: prof. dr. Teodor Codreanu (eminescolog, sus]in\tor [i 
al A.C.V.), Teodor Pracsiu (recunoscut teatrolog [i 
jurnalist), Dan Ravaru (ve[nic tân\r [i proasp\t în 
monografiile câtorva comune), Ioan Baban (bun romancier 
[i spirit mereu activ), prof. dr. Dumitru V. Marin (etnolog, 
monografist, romancier, editorialist, animator cultural, 
conduc\tor de partid etc.), Marin Rotaru (un creator cu mult 
mai presus de condi]ia de `nv\]\tor), Val Andreescu 
(exploziv ca jurnalist [i poet), Ion Gh. Pricop, Costin Clit, 
Cristian Simionescu, Simion Bogd\nescu, Gruia Novac, 
Mircea [i Serghei Colo[enco, Dan Grosu - condei sprinten în 
3 volume, Maria Cozma (între timp parizianc\) 5 c\r]i, 
Traian Nicola (unic monografist), Marina Costea, 6 c\r]i, 
caricaturistul Nicolae Viziteu, pictorul Dionisie Gradu, 
sculptorul Cristian Pîntea, Vasilian Dobo[ [.a. [.a. Scripta 
manent: peste 300 de volume, peste 150 de autori la peste 
50 de publica]ii, în aproape 20 de ani.  
 To]i ace[tia au ,,poposit” în mijloacele mass-media 
ale Grupului de pres\ atât de activ ([i controversat, nu?), [i-s 
statua]i în cadrul Curentului cultural-informa]ional care, 
îns\, a încurajat arderea etapelor [i informatizarea 
`ntreprinderilor, institu]iilor, [colilor etc. Aproape nu exist\ 
unitate social\ f\r\ calculator [i alte sisteme informa]ionale - 
TV, radio [i e de apreciat ce a f\cut Elena Poam\ pentru 
Biblioteca Jude]ean\, ,,capabil\” azi s\ fie consultat\ prin 
internet! 
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 {i aceasta ar fi partea scris\ (de noi sau al]ii) dar din 
munca real\ câteva nume trebuiesc eviden]iate: prof. Dan 
M\gureanu (2 decenii director la Liceul de construc]ii ,,Ion 
Mincu”), prof. de matematic\ Romel Vicol (16 ani director 
la Liceul ,,{tefan Procopiu”), prof. matematic\ Jenic\ 
Durchi, Liceul ,,Mihai Eminescu” Bârlad, prof. chimie 
Vasile Bahrim, etern adjunct la ,,Emil Racovi]\” [i o armat\ 
(negalonat\) de slujitori ai înv\]\mântului (cu educatoarele 
,,facem” an de an Tip-Top!)... Ace[tia sunt oamenii care au 
sprijinit constant aceast\ mi[care cultural-informa]ional\! Ca 
[i Emil R\[canu, de 3 decenii director la Casa de cultur\ 
Vaslui sau Virgil Giu[c\ de la Bârlad sau Ion Manca[, 
directorul Muzeului ,,{tefan cel Mare” Vaslui. 
 În anul XI Meridianul, f\r\ a fi revist\ cultural\, f\r\ a 
fi cotidian ESTE ilustrarea (grafic\) scris\ [i mai ales 
sintetic\ ba chiar [i reprezentativ\ a tot ce s-a difuzat în 
TV.V. (televiziunea Vaslui) ca imagine, sunet, emo]ie 
autentic\ sau prin posturile Unison ca eveniment imediat, 
cald, folositor... cu deta[area unui timp pentru deconectare. 
 Rela]ia cu presa [i cultura na]ional\ este simplu de 
extras: to]i cei men]iona]i, [i mul]i al]ii, reprezint\ ceva în 
domeniul lor de activitate la nivelul României [i nu numai 
(prof. Gabriela Cre]u este europarlamentar... din Vaslui) 
pentru c\ Fantasia, Mioara Velicu [i numeroase forma]ii 
artistice, fanfare, dansuri, obiceiuri etc. au colindat lumea în 
lung [i în lat. Pute]i fi convin[i c\ pe mul]i i-am f\cut noi 
harnici! 
 În devenirea istoric\, dup\ zvâcnirea str\lucitoare a 
grupului creator la Bârlad la începutul secolului al XX-lea 
(Al. Vlahu]\, G. Tutoveanu, T. Pamfile – cel mai complet, 
conduc\tor de publica]ii, scriitor folclorist, vezi Rev. Ion 
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Creang\, 1908-1921, episcopul Iacov Antonovici, G.G. 
Ursu, Gh. Vrabie etc.), dup\ pâlpâirea mai vioaie dintre cele 
2 R\zboaie Mondiale la Vaslui [i Hu[i (prof. Constantin 
Capr\, ministrul C. Angelescu,  acad. Gh. Vrânceanu, C-tin 
Ciuhodaru, Alexandru Mironescu etc.) [i cei 50 de ani de 
lentoare sub comunism, cu slab\ reprezentare na]ional\, iat\ 
în preajma lui 2000 municipiul Vaslui str\luce[te mult mai 
puternic prin grupul de intelectuali cu ini]iativ\, ambi]ie [i 
noroc, realizând ceea ce, cred, va r\mâne unic în istoria 
locului, CURENTUL CULTURAL-INFORMA}IONAL ca 
expresie a localismului creator, u[or integrabil în valorile 
na]ionale. 
 Previzionez c\ înflorirea aceasta cultural-
informa]ional\ deci [i a presei locale va r\mâne, foarte 
curând, unic\ în istoria locului [i în cadrul procesului 
,,vizibil”, de dezintegrare na]ional\ [i schimbarea în fond a 
limbii române. 
 Din cadrul Grupului de pres\ CVINTET TE-RA  
(înfiin]at la 5 decembrie 1990) cuprinzând TV.V. 
(Televiziunea Vaslui), Unison Radio Vaslui, Unison Radio 
Bârlad, s\pt\mânalul MERIDIANUL reprezint\ peremptoriu 
o FIL| DIN ISTORIA PRESEI VASLUIENE [i na]ionale. 

* 
 MERIDIANUL XI 
 Chiar a[a? 
 Am afirmat c\ principalul produc\tor [i sus]in\tor al 
CURENTULUI CULTURAL-INFORMA}IONAL ivit la 
cump\na dintre ani, secole [i milenii, adic\ în preajma lui 
2000 a fost [i r\mâne Grupul de pres\ CVINTET TE-RA [i 
implicit ziarul MERIDIANUL care a trecut cu fruntea sus în 
anul XI de apari]ie. 
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 Comentarii: 
 De la Monitorul ca mai serios, [i cu oarecari merite, 
telefonic: 
 ,,Chiar poate fi adev\rat ce-a]i scris! Ba chiar este. 
Dar nu trebuiau mai mul]i ziari[ti locali printre valorile 
momentului?” Adev\rul ca Vremea nou\, tot cu gândacii de 
b\legar vechi, tace. Nici pe edi]ia noastr\ electonic\ nu 
apare nimic. Dup\ falimentele în serie [i echipa de [antaji[ti, 
ce-ar putea zice? Obiectiv, cu problemele interne pe care le 
are, r\mâne rezervat! Nu l-am g\sit pe dr. Teodorescu, 
ocupat cu politica. 
 Din cenaclurile literare: la lansarea c\r]ilor lui Val 
Andreescu, miercuri, 25.03: am citit textul comunic\rii [i 
mai to]i au fost de acord. Ba, Val Andreescu, Marina Costea 
[.a. au afirmat c\ f\r\ imboldurile [i autoritatea jurnalistic\, 
[tiin]ific\ [i social\ de la noi n-ar fi ajuns niciodat\ oameni 
de condei valoro[i. Directorul Bibliotecii Jude]ene, prof. 
Gelu Bichine] a considerat comunicarea ,,scanare riguroas\ 
a exploziei cultural-informa]ionale de la Revolu]ie (1990) 
încoace. În aceast\ perioad\ foarte fr\mântat\ când tot ce se 
rostea la televiziune (mai ales la TV.V. [i Unison) avea 
statut de lege iar mesajele din pres\ cânt\reau enorm în 
orientarea fenomenului social-cultural-[tiin]ific”. 
 Dintre ,,al]ii”: prof. dr ing. Avram Tudosie: ,,A]i 
surprins foarte corect [i interesant atât rolul Dvs. cât [i al 
Curentului cultural-informa]ional în care m-a]i inclus prin 
operele mele. E prima lucrare de sintez\ pe aceast\ tem\ pe 
care o cunosc, se vede gena ta de scriitor!” Lucian Onciu, 
director la Centrul jude]ean pentru Conservarea [i 
Promovarea Culturii Tradi]ionale Vaslui: ,,Nu se poate 
exclude contribu]ia hot\râtoare a TV.V. ^ Unison Radio ^ 
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Meridianul, cum nu se poate infirma ceva din considera]iile 
prof. dr. D.V. Marin. Eu, ca martor [i actant, confirm 
excelenta conlucrare cu acest Grup de pres\ [i cu directorul 
s\u! Curentul cultural-informa]ional vasluian e o certitudine 
[i sper\m s\ continue...” 
 Ilustrarea aprecierilor poate continua... ca dovad\ a 
existen]ei acestei mi[c\ri social cultural-informa]ionale în 
plin\ dezvoltare! Cartea TVV 15... explozia... e alt\ secven]\ 
demonstrativ\... 
 Desigur, se pot, destui, întreba: de ce în frunte TV.V., 
de ce Marin, de ce Meridianul? Din cei 12 care am cutezat 
s\ vis\m pe 5 decembrie 1990, la post TV în Vaslui am 
r\mas singurul. Din peste 500 care au cochetat cu ,,meseria” 
ori au ajuns jurnali[ti, cu reputa]ie, doar câ]iva sunt aici, la 
roate, la hâial\, la presiune, la lipsuri [i la munc\. 
 Un profesor pensionar, fost coleg cu mine, m-a 
întrebat ironic ieri: chiar a]i creat [i condus un curent 
cultural? L-am întrebat ce-a mai scris [i a r\spuns c\ a r\mas 
doar cu 2 c\r]i (manuale) de atunci de dup\ 1989... P\i, Gigi, 
tu nu e[ti tot un spirit din acest CURENT? La întâmplare, un 
cet\]ean de pe strad\, dup\ salut îmi r\spunde sincer: ,,nu 
prea [tiu ce e \la dar, sigur, dac\ sunte]i [i Dvs. acolo, e 
treab\ serioas\!” 
 Ca un fel de concluzie:  
 Explozia Curentului Cultural - Informa]ional este o 
realitate care ne bucur\ pe to]i, pentru c\ în vremurile astea 
neprielnice ,,pârli]ii” din jude]ul Vaslui fac ceva mai presus 
de vârsta, condi]iile [i timpul lor, dar nu [i de talentul lor. 
 S\ d\m nume (-s destule!) opere (nu toate de valoare 
dar toate-s autodep\[iri ale autorilor) cenacluri (chiar sunt 
multe [i m\runte), institu]ii? (care ar fi trebuit... [.a.m.d.) sau 
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s\ spunem clar: MERIDIANUL a adunat aproape toate 
numele mari, din jude], la crea]ie [i produc]ie, în ajutorul 
TV. Vaslui, Unison Radio Vaslui [i Unison Radio Bârlad, a 
mobilizat [i... n-a criticat cultura. Am v\zut c\ to]i creatorii 
locali au vrut, chiar dac\ n-au [tiut, [i atât au putut. Adic\ 
vorba lui I. H. R\dulescu (180 de ani de la apari]ia 
Curierului românesc): ,,Face]i [i nu strica]i...” 
(„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.) 
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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. 18681 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). 
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 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 `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 
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`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 ect., `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 (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. 
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 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. 
 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) 

 
La 1 decembrie 2011: 
170 de ANI DE ~NV|}|M+NT PUBLIC LOCAL 
- Beneficiarii -  
  

~n 1841 s-a inaugurat Arcul de triumf din Chi[in\u, 
atunci capitala provinciei ]ariste Basarabia. ~n Principatele 
ne-unite sau Ardeal erau destule fr\m=nt\ri interne dar nu 
putem eviden]ia ini]iative sau acte sociale deosebite. 
Important ni se pare Hrisovul din 8 nov. 1841 al 
domnitorului Mihail Sturza prin care se stabile[te ca [coalele 
na]ionale rom=ne s\ fac\ parte din „ramul ~nv\]\turilor 
publice din Moldova [i s\ func]ioneze sub pov\]uirea 
Epitropiei ~nv\]\turilor”. ~n acela[i an Gh. Asachi tip\re[te 
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la Ia[i, lucrarea „Rela]ie de starea ~nv\]\turilor publice `n 
Moldova pe anul [colar 1839 – 1840.” 
 {coala ]inutal\ din Vaslui s-a inaugurat la 1 dec. 1841, 
cu un public entuziasmat, `n frunte cu banul Angeliki dar nu 
[i `n prezen]a Elenei {ubin a c\rei mam\, Ruxandra [i cu 
so]ul ei Alexandru Ghica au devenit proprietarii t=rgului 
Vaslui `n 1805. Elena s-a n\scut la Vaslui `n 1801, s-a 
c\s\torit `n sept. 1825 cu colonelul rus Alexei {ubin [i 
p\streaz\ mo[ia t=rgului (prin foaia de zestre) p=n\ `n 1883. 
Pentru `nv\]\turi aceasta a donat teren pentru construirea 
primei [coale (pentru cea din 1841, realizat\ `n 1846) a 
primului spital `n 1842, a v=ndut pentru alt\ [coal\ `n 1871 
suprafa]a de 3.309 mp. pe care „comuna Vaslui” l-a primit 
spre folosin]\ prin actuala {coal\ nr. 1, din 1921 dar 
construc]ia s-a realizat `n 1928 cu temelie de piatr\ [i [apte 
`nc\peri (vezi arhiva [colii). C=nd {coala nr. 1 de b\ie]i se 
preg\tea de Centenar, la aceast\ [coal\ primar\ mixt\ nr. 1 
se clarifica situa]ia imobilului (cl\dit pe 430 mp, proces 
verbal nr. 114/ 8 mai 1941). 
 Din 2 genarie 1842 exist\ un document important 
legat de deschiderea noii [coli „Epitropia ~nv\]\turilor 
Publice din Prin]ipatul Moldovei” `n[tiin]=nd Comitetul de 
Inspec]ie al {colii publice din Vaslui cu urm\toarele: „Dup\ 
cererea Ob[tei [i ~nalta ~ncuviin]are a Prea ~naltului Domn, 
`nfiin]=ndu-s\ [coala public\ `n politia Vaslui, Epitropia a 
or=nduit de `mplinitor `ndatoririlor de Profesor pe D. 
Iordachi Galeru, c\ruia i s-a dat [i instruc]iunile ating\toare 
ce au a se pov\]ui `n a sa `ns\rcinare. Al\turate cu acele sunt 
[i `ndatoririle puse asupra Comitetului de Inspec]ie care sunt 
nu numai de a priveghe [i a pov\]ui ace lucrare ce [i a da 
acelei [coale tot felul de ajutor [i a `ndem=na cu cele 
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trebuincioase de Profesor de [coal\, ca s\ poat\ `ntemee [i 
spori acest institut ob[tei folositoriu, drept care Epitropia 
recomendue[te acelui Comitet as\minea `nfin]`re [i a[teapt\ 
cu mul]\mire rezultatul dorit”. 
 Shola public\ din 1841 este continuat\ de {coala 
public\ de b\ie]i nr. 1, respectiv de Gimnaziul „Mihail 
Kog\lniceanu” care p\stra [i ciclul primar. Chiar dup\ 
`nfiin]area Liceului, propriu – zis, prin existen]a {colii de 
b\ie]i nr. 1 `n cadrul singurului liceu (deci f\r\ num\r `n 
titulatur\), `nsemna existen]a a dou\ unit\]i `n aceea[i 
cl\dire, actuala general\ 3 Vaslui. 
 ~n 1971, urmare a afluirii c\tre capitala de jude] at=t a 
p\rin]ilor de prin satele `mprejmuitoare angaja]i la noile 
`ntreprinderi, deci [i a copiilor lor, se mai reformeaz\ odat\ 
`nv\]\m=ntul rom=nesc (evident, [i ast\zi mereu reformat). 
Se desparte activitatea liceelor de cea a [colii generale [i 
rezult\ cele cu nr. 3 – 4 – 5 – la c=]iva ani, nr. 6 (`n 15 sept. 
1976) [i la al]i c=]iva 7 (cam odat\ cu Liceul de Chimie), 
apoi 8, 9 [i cel mai nou, nr. 10, `n cartier. 
 De aceast\ scurt\ - scurt\ istorie beneficiarii suntem 
to]i. E drept c\ directorul {colii nr. 3 se sperie de at=ta 
glorie, e adev\rat c\ la {coala general\ 1 „Al. I. Cuza” 
istoria [colii e aproximativ\, dar `i preocup\ pe slujitorii ei, e 
[i mai adev\rat c\ la {coala 4 nu avem cuno[tin]e c\ se 
aniverseaz\ ceva, felicit\m pe cei de la {coala nr. 5 „{tefan 
cel Mare” pentru monografia alc\tuit\! 
 Cu certitudine: dac\ `n 1818, respectiv 1821 s-au 
`nfiin]at primele licee, dac\ la B=rlad, `n 1832, Hu[i, 1833 – 
primele [coli publice (`n Vaslui ca adev\rat\ „capital\ de 
politie” beneficiaz\ de shola publica, ca baz\ `nv\]\turilor 
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`ntr-un timp [i mediu nefavorabil pentru toat\ popula]ia 
moldovean\! 
 Merit\ s\ `ncheiem cu invita]ia directorului Al. 
Patriciu, venit din r\zboi, pe 8 dec. 1941 [i la 3 zile cheam\ 
pe to]i pentru „a chibzui `mpreun\ cum s-ar putea cinsti mai 
`n\l]\tor plinirea unui veac de existen]\ [i de jertfire a [colii 
noastre…” 
(MERIDIANUL, an XIII, nr. 47 (916), joi, 24 noiembrie 2011) 
 
 
{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 pleca]i `n 
lumea larg\. 
 Am fost tentat 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 
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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\ 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 
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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 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  a 
cuiva, cel care-[i dep\[e[te prin produc]ie spiritual\ condi]ia 
[i realizeaz\ [i altceva `n plus. Nu lu\m `n calcul pe cutare 
care a fost promovat inspector pe criterii politice cu toate c\ 
ar avea [i ceva merite (ca preg\tire), la catedr\, poate [i pe 
func]ie. 
 Nu excludem erorile de informa]ie… 
 Excludem ranchiuna [i p\rtinirea. Deci, cele mai 
valoroase personalit\]i de la `nceputuri [i p=n\ azi: 

Vaslui: Constantin Alexandru, Gheorghe Alupoaie, 
Ionel Armeanu {tef\nic\, Ioan Baban, Corneliu Bichine], 
Gelu Voicu Bichine], Constantin Calmuschi, Constantin 
Capr\, Vasile I. Cataram\, Gheorghe C=rj\, Mihai Ciobanu, 
Constantin Didilescu, Daniel Dragomirescu, Al. Dobrescu, 
Iordachi Galerie, G. Hrisoscoliu, Nicolae Ionescu, Dumitru 
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V. Marin, Dan M\gureanu, Elizeu Mavrodin, Oct. 
M\rculescu, Gheorghe Mironescu, Constantin Ne[tian, Ion 
Patriche, Spiridon Popescu, Theodor Pracsiu, Gheorghe 
St\nescu, Sterie R\doi, Th. Tomida, H. Tiktin.  

~n hora marilor 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 P\unescu, Cristian 
Simionescu, Lauren]iu {oitu, A.D. Tudosie, Pavel 
}uchendrea, Ion }ugulea. 
(MERIDIANUL, an XIII, nr. 48 (917), joi, 01 decembrie 2011) 
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EXTRALITERARE: 
PRESUPUNERI {I PREVIZIUNI, `n ianuarie 2012 

 
 ~n 2012: 
 - Cre[terea f\]\rniciei `n b\l\c\reli politice [i nu numai. 
Anul electoral nu e nici pe departe cel al adev\rului. 
 - Se accentueaz\ CRIZA (`n ]ar\) care se r\sfr=nge drastic 
la Vaslui. 
 - Vor fi reale[i: Vasile Pav\l, Constantin Constantinescu, 
Ioan Ciupilan, pentru c\ au f\cut ce trebuia p=n\ acum `n 
mandatele lor. {i chiar sunt buni! 
 - Porumboiu va aduce o cup\ (la fotbal) la Vaslui. 
 - Vor fi probleme serioase `n agricultura vasluian\ pentru 
c\ produc]ia de gr=u [i de rapi]\ e compromis\. Dac\ iarna e 
f\r\ om\t, e jale.  
 - Vor reap\rea primele semne ale crizei alimentare 
mondiale. 
 - Poporul e informat cu ce vrea S.R.I., care e la dispozi]ia 
pre[edintelului statului. Noii s\i consilieri [tiu bine lec]ia… 
din umbr\. Continuare `n 2013 [i urm\torii. 
 ~n 2022: 
 C=nd prevesteam apari]ia telefonului mobil (`n 1993) 
`n zece ani… a devenit operi]ional mai repede. M\ luam 
dup\ Ian Smith din Londra.  
 - Indiferent cum se vor numi noile terminale vor putea 
reda nu numai foto ci [i mi[carea convorbirilor. ~n timp real 
[i pe tot globul. 
 - Globalizarea se va accentua. At=t timp c=t bagheta e a 
americanilor, ei vor fi st\p=nii lumii! 
 - Va sc\dea rolul limbilor na]ionale; substan]ial cel al 
limbii rom=ne.  
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 - Se va crea o nou\ cultur\ a vie]ii bazat\ pe interes [i 
permisiunea celor de la butoane. ~ncepe era dirij\rii 
informatice a persoanelor impus\ de „ochiul dracului”. 
~ns\[i urm\rirea oamenilor va fi [i vizibil\, nu numai 
electronic\! 
 - Scade independen]a personal\ [i implicit democra]ia. Va 
fi „libertatea `n spa]iu `nchis” ceva de felul maimu]elor `n 
rezerva]ie.  
 - Lumea se va `ntoarce la cultivarea p\m=ntului ca 
valoare stabil\ [i necesar\. Popula]ia lumii nu va cre[te! 
Oricum nu `ngrijor\tor dar gradul de incultur\ e apreciabil! 
 - Se vor accentua diferen]ele intelectuale chiar dac\ 
jum\tate din popula]ie va fi cu studii superioare. 
 - Canada [i S.U.A. au `nflorit c=nd „nebunii lumii” s-au 
refugiat acolo. A[a au ap\rut zg=r=ie norii, bomba atomic\, 
infrastructura [i… hrana chimizat\. Mai r\m=ne 
eficientizarea noilor surse de energie! 
 - Eolienele rom=ne[ti vor `nnebuni importante segmente 
ale popula]iei, nu prin zgomotul lor ci prin c=mpul 
electromagnetic. Vesticii de azi n-ar fi plantat [i la ei multe 
„c=mpuri eoliene” dac\ nu constatau efecte asupra 
oamenilor? 
 - Varianta conversiei energiei solare, direct `n energia 
electric\ pare atractiv\ [i azi! Dar peste 10 ani? 
 - Va exista curent pentru deplas\ri, moped personal ca un 
fel de biciclet\ cu ro]ile al\turi. 
 {ti]i care e culmea? Indiferent c=te presupuneri 
[tiin]ifico-fantastice vor deveni realitate, existen]a fizic\ a 
omului va fi din ce `n ce mai amenin]at\, iar cea mintal\… 
sigur dirijat\!  
(MERIDIANUL, an XIV, nr. 01 (922), joi, 05 ianuarie 2012) 
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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 
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cu 6 Pre[edin]i de Stat, 14 Prim-mini[tri, mini[tri, Regele 
Mihai, parlamentari europeni, etc. 
• 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 din Rom=nia. 

 
 
 

 
 „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). Lucrare de referin]\ `n domeniu. 

 „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 

VOLUME
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explozia cultural-informa]ional\ din jude]ul Vaslui, la `nceputul 
mileniului...” 

 „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, dintr-o list\ impresionant\:  

 - 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 
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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). 
 - Cornel Galben, ,,Personalit\]i b\c\oane”, nr. V. 
 
 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. 
 - Revista 13 PLUS, an XIII, nr. 1-2-3 (137), ian-febr-
martie 2010, pp.19-23: {i la Vaslui tr\iesc Dalile (Dumitru 
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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 
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REZUMAT 
 

 O selec]ie a contribu]iilor scriitorului, etnografului, 
romancierului [i monografistului de-a lungul vie]ii sale, 
`nf\]i[eaz\ opinii despre opera lui Dimitrie Cantemir, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, [i alte modele 
dar [i `ncuraj\ri semnificative pentru cei angaja]i `n b\t\lia 
pentru limba rom=n\.  
 Se ofer\ date noi despre Curentul Cultural - 
Informa]ional din jude]ul Vaslui pe care Dumitru V. Marin 
`l exemplific\ prin Val Andriescu, Mihai Apostu, Theodor 
Codreanu, Simion Bogd\nescu, A. D. Tudosie [.a. 
 Stil interesant, date [i men]iuni certe, observa]ii 
sintetice [i p\trunz\toare, fac din volumul de fa]\ o lectur\ 
agreabil\ [i instructiv\. 
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SUMMARY 
 

 A selection of contributions writer, ethnographer, 
novelist and monographist throughout his life, depicting 
views about the work of Dimitrie Cantemir, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, and other 
models but significant encouragement for those engaged in 
the battle for Romanian language. 
 It provides an update on the current Cultural - 
Informational Vaslui county that Marin Dumitru V. it 
exemplifies by Val Andriescu, Mihai Apostu, Theodor 
Codreanu, Simion Bogdanescu, AD Tudosie and others. 
 Interesting style, and mentions certain data, synthetic 
and insightful observations make the volume to a pleasant 
and instructive reading. 
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