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ARGUMENT: 
 

CENTENARUL românesc ar putea furniza date, 
documente, opere, oameni care s-

Bârladul era mai vizibil – cultural decât Alba Iulia, la 

-
a c

creator a fost recunoscut de Nicolae Iorga ca cel mai puternic
dezvoltat aici. „Bârladul (25.000 locuitori) este una dintre 
capitalele cu –
nu poate fi recunoscut de departe decât un lider autoritar :

monografist, 

Tudosie, Th. Codreanu, C. Clit, Valeriu Lupu, Th. Pracsiu, L.

* 

reprezenta   
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I 

BÂRLAD – VASLUI 
               PAMFILE – MARIN 

DESTINE  

CENTENAR: 1918 – 2018

Printre

(1435)
la peste 80.000 într-un timp, cu valori importate, apoi intreprinderi 
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- t încet dar sigur 
-lea, 

cu popu .000 – 80.000 de locuitori), 
mereu cu sprijin permanent pentru 

Co
Starea de inferioritate a Vasluiului se poate constata în

1830 – 1832, când la Bârlad se înfi

.

„ cola I…V” cu 12 posturi de ins

(v. i 2016).                 
În „districtul Vasluiu” exista 

,
-se G. 

Hrisoscoleo, remarcat apoi, în 1876 de 

local din 1846 cu „o parte prin 

Nicolae Chiriac Hagiu” (v. Anuarulu 

– 1864, 
sub conducerea lui V.A. 

statului, 1866,p.110).
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-50 de ani mai târziu, ( în 1887, 
–

ca
Vocea Tutovei,1907)
Vaslui,în 1951)
creator 

I.Popescu, Codrenii, G.Tutoveanu, T.Pamfile, Iacov Antonovici,iar  

2-

munca – – rezultatele celor DE AICI, deci cei care împing 

dar, 

pe undeva, dar nu se putea compara cu Bârladul timpului.      
În fierberea timpului, 

-a acordat politicienilor 

bogate amatoare de autoritate 

, la eveniment). 

ea, 
abuzurile în paginile ziarului 
Vocea Tutovei pe care îl coordona. 

acide, „ziaristul” Pamfile n-ar fi 

-a dat-
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urii 

sau acronime. domeniul culegerilor nu este 

-
D.V.Marin n-

SC Cvintet TE-

campanii d

-
re 

Ambii au suportat vicisitudini de care istoria n-are de ce lua la 

Î

DE
ând 

ale celor care au înnobilat 



9 
 

1 august 1908, Tudor Pam
la Bârlad, în

p
-media

.

Bârlad, r -un

preciat, 

D.V.M.  la prima emisiune TV.V. – 24 dec. 1990
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Profesorul la licee din Vaslui, pedagog, etnolog, romancier, 

recorduri mondiale 
Vaslui, ajungând cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile. 

realizat  din istoria Vasluiului,
-

, 8 febr. 2015).
Î

-
indirect, Tudor Pamfile devine emblematic pentru localismul creator 
dintr-

Pamfile este
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–
15… Explozia cultural –

–
cu –

-Tvv–istorie 

mai vârstnici cu scopul dovedit de a 

borator la BBC, 
Deutsche Welle, Vocea Americii, 
invitat al televiziunii canadiene etc.). 

Giurgioana – com. Podu-

–
Moldova .

secolului al XX-
(nu numai de folclo

cele 16 volu
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i promotori
dintotdeauna,

dat pe autoritatea lui 
Pamfile.

– –
câteva neîmpliniri personale pe care materialul documentar în 

-ar acoperi cu succes: complet valoarea operei 

-
-

imagine a

curat ca lamura” (M. Eminescu), acest filon aurifer –

literare generale a neamului nostru” despre care vorbea N.Iorga a 

–
-un

context etno-folcloric unic.

-a sintetizat 
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-
ent în 

-
folclor romantic s-
îl vedem prezent pe tot parcursul acestui secol, pa ii înainte fiind 

Flori de câmp, La izvoarele 
cântecului (1) (iar 

vastul material – corpus –

într-o misiune isto

(2), Tudor Pamfile a 
în

-

În succesiunea
-

Pamfile, n- -

ulteri
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-
consultarea acestor materiale, ca expresie a unui moment ideologic,

corabiei 

„protagoni

l- (3)
-

-au fost”(4).

totalitate, oricât s-ar aplica principii dovedite ca fertile tocmai pentru 

stimulative în
-

-se rolul 

e notare 
(V.Ciobanu) ori a- -o

din „tot ce-

–
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folclorico –

metodelor matematice sau stilistico –

decenii, spre a-

–

1. Nu se culege ceea ce-i m

2.

3.

Bârlad, iar rezultatele se pot evalua – contabiliza, chiar.

sufletului popular” (V. Bogrea) lucra în 27 decembrie 1917, în plin 

(5) -l entuziasma pe filologul clujean printr-
(6) r it
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de „fagurii” în care s-

- cul

sele 
studii ale d-

Tudor Pamfile”) (7)
europene a realizat prin revista ION C

-

interesului pentr
–

r

(8)
Regina Maria (9)
Pospisil, O. Anderson etc., etc.

–

–
moldovean al unui veac. Chiar insuficienta cuantificare a 
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, Agricultura la 
români, Cromatica poporului român, M – opera 

– –
–

–

generale a neamului a atins apogeul în domeniul culegerilor în 
deceniul II al secolului al XX-lea prin arhivarea unui material de 

A

oricum ar fi reorg -ar re-sistematiza. i numai din 
-

,

NOASTRE ÎN DEVE
ÎNTREGII LITERATURI 

”

NOTE:
1 – Ilie Mitu, A.I. Popescu, M. Locusteanu, 

Oltenia, C.Cr. Pop. Cronica, 1968;
– M.Georgescu, Z.Georgescu, Flori de câmp, C.Cr. Pop. Craiova, 

1969;
– I.Brezeanu, La izvoarele cântecului
– I.Brezeanu, 
– C.Manolache, Folclor din Prahova (C. Cr. Pop), Prahova, 1972;
– C.Manolache, i iar ve
– I.Bradu, , C.Cr. Pop., Bihor, 1971;
–I.Bradu, 

Pop.
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–1.N. Balan, M.Stan, Drag mi- , C. Cr. Pop., 
Vaslui, 1972.

2 – , Ed. Albatros, Buc., 1979, 
p. 393.

3 – T.P. „Un sfat care s-a mai dat”, I. CR., VII, nr.7, p.193.
4 –
5 – v.mss. X-5092, B.A.R.
6 – V.Bogrea, „Tudor Pamfile” în „Dacoromania”, II, 1921-22, pp. 

893-894.
7 –
8 – N.Iorga, „Neamul Românesc literar”, III, 3, reluat în I.CR., IV, 

p. 95.
9 –

Centenar N. Iorga, Junimea, 1971, 217 pag.”

revista
Vaslui, 1998)

8

, )
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Vaslui, 2004 -
Emil Constantinescu

- Vaslui -
interviu cu Mitropolitul Ardealului, 

ÎPS Lauren iu Streza

unic în istoria jurnalismului 
româ în 
enciclopedica Istorie a 
jurnalismului), prin grupul de 

prim-
al II-lea (la Krakowia), P.F. 
Teoctis
episcopi, parlamentari de 

pretutindeni, cu mii de 

Este 
la al doilea record mondial 
prin REVISTA dinspre 
jurnalismul real cultural 
MERIDIANUL CULTURAL 

n

cu difuzare în 520 de locuri în 
)

26
–

Vaslui 2004 -

V l i
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(un
-ar 

- Probabil, 
ie. De aceea 

M.C.R. este într-
, nu ne mai

âne, deci de pretutindeni, din 

modul dintr-

, în 1830) 

semnate de istoricul Gheorghe 

pictorul Nicolae Tonitza, 

, cel ca
lu.

din 1846, 
Clasul real al Codreanului (liceu), în

-spiritual, Vasluiul abia 
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reprezentative (se ridicau matematicianul Gh. Vrânceanu, actorul 

Angelescu, Theodo valoarea, 
talentul, departe de Vaslui). 

-
mult
cel de al XXI-
mult mai bine reprezentat în mai multe domenii, mult mai prezent în 

Am organizat aici centrul unui 
Curent cultural –

dreanu,  

Val Andriescu, Gabriela Ana Balan, dr. Valeriu Lupu, prozatorul Ion 
Gheorghe Pricop, cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile  

Merlan, istoricul Costin Clit, 
inginerul agronom-oenolog Avram D.Tudosie, istoricii Lucian Valeriu 

care s : la Alexandru 

Ep
lvia Ene), Munteni de Jos 

Mâcnea), Vutcani (istoriograful Ion Diaconu). Acest rapid inventar ce 
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urent cultural-
-Vaslui-

revistei Meridianul Cultural Românesc, al posturilor de radio +Tvv.
Bârladul e

alt poet retras, Cristian Simionescu, de sculptorul Marcel Guguianu 

istorici printre care Elena Monu, Oltea Gramaticu, M. Proca.

locuitori), Est News, iar la Vaslui(54.500 locuitori, cifra mai mare e 

disp
-Vaslui-

Cristian Nicolae Lapa, Lili Trifu,
Loredana Ciobanu,Lucian Timofticiuc, Aurina Petrea-

-au ridicat 
Lucian P

de afaceri stabili în aceste decenii, familia Ghiorghi Safir, Adrian 
Porumboiu, patronii turci de la Rulmentul-

CVINTET TE-RA SRL) condus de prof. dr. D.V. Marin. 

„

Numele prestigiosului profesor doctor 
DUMITRU V. MAR

activitate cultural –
Distinsul 

Dr. în istorie
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Profesor este cel care a lucrat mereu la zidirea fundamentelor 

a .
dreptate, DUMITRU V. MARIN poate fi considerat un excelent 

La ceas aniversar, lui DUMITRU V. MARIN i se cuvin aceste 

-

-a implicat în 
-artistice ale urbe

-
-

Gândindu-
– TV VASLUI, 

MARIN –
mai de – -i determine pe 

cultural-

- în 
-

„MERIDIANUL” –

de 
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l-a creat DUMITRU V. MARIN – atât prin televiziune, prin radio, cât 

ROMÂNESC” – -

c , , a condus la 

adulmece parfumul epocilor pe care le-

-
deja în binemeritata-

- -a lungul 
anilor într-

tice sau de orice fel fiind 
-a

cultural- le unor 

unui spirit rafinat care

-
zona spiritului

-

-
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-

Î

itatea contrastelor 
sale, Profesorul ascultându- -i

- ”
D – Vaslui

(M.C.R. nr. 5/ 2016, p.18)

„VIA LUNGA , JURNALIS-
TULUI DUMITRU V. MARIN! 

întortocheate, uneori drepte 

at în 

merge pe un drum cu victorii, 
culegând roadele muncii de-o

ajuns prof. dr. Dumitru V. 

culturale ale „greu-
cutreierat de- -

– Gabriela Ana BALAN
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fiecare obiect de valoare care i- Pe undele radio sau tv 

i arin este un romancier de o sensibilitate 
-

-a

lipsei banilor de tipar, Dumitru V. Marin a lansat revista care are 
deja cinci(11,n.n.)

primul contact cu lumea scrisului acolo, îmi vin în minte vorbele 

sibian „Radu Stanca”. Într-un interviu pe care mi l-

(Interviu publicat în cotidianul sibian „21 Radical”, vineri 13 
septembrie 1991). 
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-ar fi îndreptat destinul 

cei din presa vremii nu am fi fost receptivi, nu am fi transmis mesajul 
- !

nist. 

iminalilor, al spitalelor 

culturale cu care a

Grauenfels (Israel), poeta Renate Müller (Germania), scriitorul 
Lucian

-a strâns 
ic, în acest 

se certau cu un li

revista „Baaadul literar” de exe
, 2015. Este 
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bagheta domnului Dumitru V. Mari

îndelunga

i, i- -a

mi-a  oferit-o în cadrul manifes
care a organizat- -a doua 

-

tât cât a realizat domnia sa 

– Vaslui
(M.C.R. nr. 5/ 2016, p. 8)
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ani în
, revista Meridianul Cultural 

Românesc s-

-a

mult mai mare cu privire la 

o atitudine despre evolu

nul la 
-

rintr-

crescut 
românesc de pretutindeni. Ca în orice activitate de management 
cultural meritul pentru succese sau insuccese revine echipei 

ace 

Scriitor – Dumitru BR NEANU
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Scriitor Du –
(M. C.R. nr.11/2017, p. 155)

„Dragi prieteni,
"Scriviamo..."

scriem)
întotdeauna

-

-i mai 

SCRIVIAMO
curând.

(M. C.R. nr.11/2017, p. 22)

„Dragi prieteni,
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studiu dens, documentat, scris cu m

p

fi restituit într-
-a împlinit, cu 

as
Prof.univ.dr. Nicolae CONSTANTINESCU

autor Dumitru V. MARIN, Ed. Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, p. V)

Fragmente din „Dic ionarul Etnologilor Români”, autor Ioan DATCU, 
Editura Saeculum I. O, Bucuresti, 1998
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Relativ la perioada creativ – organizatoric
în 15 (doar cincisprezece!) ani (1903 –

-
cercetat, dar care, spre meritul Aca

-

mitologiei poporului român), care-
–

ru vol. „Jocurile de copii”, „Agricultura la români”,

Între 1908 –
valoroase opere pamfiliene, cele mai numeroase culegeri populare, 
cele mai imp , se impune ca mare autoritate.

Ovidiu Papadima, valoarea 
cu trecerea 

i
admira ia 

dar între 1990 – 2017 a fost  

din România (5 dec.
de radio 1993 – 1994, ziarul Meridianul (1996), revista Meridianul 

– trei – decenii i- de a 

, Recorduri… Recorduri…)

v , opera 
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mare jurnalist vasluian din toate timpurile.

iale (nu numai prin Meridianul Cultural 
Românesc) l-

–
economice, istorie,

unor vremuri, dar 

-l impun.
) niciunul n-a fost vreun 

-
) doar prin eforturi 

-

alimenteze un suflu special cerut -lea: 
nu a existat nici un sprijin local, ba, 

din Tecuci, iar al celui de al doilea, la 
Vaslui, prin eforturile familiei. 
Redescoperit târziu, ca i opera sa, 

-

Pamfile nu va mai fi repus 
pe soclul meritat, probabil, niciodat

Vom lua ca moment de 
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Bârladul avea un primar politician, N.

unor

,
.

-
Î

unor creatori ca Ion Iancu Lefter, Const. Slavic, Th. Pracsiu, Ioan 
Baban, D.V. Marin, Paul Munt

Alexandrache (+), Constantin Alexandru (+ nov. 2017), Petre Iosub
-au 

acum într- -
-

grup, interesele. La Vaslui n- e pentru 
a fost totdeauna un cap 

membrii clanului (în alegeri 
–90%).

ivirea unui curent Cultural –
-au alocat 

fonduri locale sau 
guvernamentale pentru 

ci doar

ajuns prefect. Primarii au fost în paralel cu 
-
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D.V. Marin a fost libertatea presei

-au avut nici 
-

Î
G.

l chiar se 
1921, la 

-
în 1922. Colonelul Ion T.

(1928) -l considerau nu un erou ci un 
de folclor ,

monument destul de trainic, chiar 
ârlad, altul (am 

realizat reportaje de la inaugurare).
Marin care-

Meridianul Cultural Românesc, alergând 

-un elan patriotic s-a propus 
–

-

culturale, fapt privit mereu cu mare

Vasluiul n-

Lupu, prof.dr.ing. Avram D. Tudosie, prof. Th. Pracsiu, prof.dr. Th. 
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Codreanu, scriitorul  I. Gh. Pricop, poeta Gabriela Ana Balan, prof. S. 
Bo ,

cultural

-mortem

…
acelea n-au primit vreun sprijin .

: Vasluiul se 
-

- prof.

remarcându-i  autorului (19.11.2017)

al lui Tudor Pamfile - pe Ion N.

Revenind la anii 1912, respectiv 2012:
Tudor Pamfile era în culmea reali

Miron Costin

Academiei unicul în istorie cultural – Cântece de 
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atori! Magazinul de 
texte pe care-l visa pentru Corpusul folclorului românesc era aproape 

din 1913, nu l-a perturbat mult, 
avându-

la întoarcerea sa
Î Marin includea 

din România, Unison (Vaslui 
– , ziarul Meridianul

100 W la TV i  300 W la radio. Tirajul ziarului a variat de la 1.200 la 
6.000 de exemplare, 

CV-ul directorului – proprietar devenise impresionant prin  
TVV – 15… … o

, Festivalul 
nal al Umorului – Vaslui – România –

Europa, Giurgioana… sat – – oameni printre altele, lucra 
la vol. . Continuau simpozioanele 
locale, i i la întâlniri 
cu BBC, VOA, Deutsche Welle, TVR Moldova, transmitea din 

condeierii cei m -au lipsit 

).
Pare nenim

compara
1. Culegerea folclorului românesc, preocuparea pentru zestrea 

tins apogeul înainte de primul
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aptitudini de lider. Etnologul D.V.

1957, se canto
… 1974, Tudor Pamfile,

Cronica,1973,vol. de BASME,1976

ei” care l-
2. , în secolul XX, 

în reviste, volume, chiar pliante sau foi în ziare („Alarma 
-

, uneo …nici

mai ales -

a
i

3. Vremurile n-
fiecare s- -
adunarea „fi

de Spiru Haret într-
/ -gros 

prin tv, radio, ziar la centrul numit Vaslui, de unde au iradiat în 

timpului, la TVV + Unison Radio. De aceea am putut vorbi de 
Curentului cultural –

4.
locul. Fiecare dintre cei doi poate contabiliza multe sute de 
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e deplin recunoscut, activitatea sa fiind, oricum 

5.
de creatori, al doilea, cu beneficiul internetului, calculatorului, a 
altor mijloace de 

-
6.

(total,12), scriitor, autor recunoscut în etnografie. Cel din mileniul 
II era jurnalist (unanim recunoscut ca cel mai mare din toate 
timpurile, din jud. Vaslui), scriitor, etnolog, istoric al 

reputat profesor la licee vasluiene.
7. i

SIMILITUDINI:

- e

-a întâlnire mi-au dat 
cadou mai multe volume adnotate abundent de „redactorul revistei” 

documente. 
telefonic bine (locuiau pe str.av. Ioan Andreescu). 

Tudor Pamfile.
Î

timpului, Titu Maiorescu, S.Fl. Marian, N. Cartojan, Spiru Haret, 
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colegi

Ovidiu Bârlea, Gh. Vrabie, Petru Ursache ( i
mai publicau folclor, aproape 100%.Activând în mediul 

Ionel Miron, acad. Constantin Toma, prof.univ.dr. Gheorghe Popa

e – M.C.R. Ca jurnalist are recorduri 
Din 

e toate continentele.
-

i-
folclor, Amândoi au avut harul de A 
FACE!

ONORURI:
Niciunul n-a prea avut parte de acestea.

mult meritate
(chiar pe front,

rziu, colonel, a fost propus Membru 
corespondent al Academiei, titlu pe care nu l-a mai apucat.

-
radio-ziar- -
a realizat a fost din fonduri proprii în pofida oficialilor, mereu 

sprijinul limbii române, obiectiv declarat permanent, a descoperit 



41 
 

d -au denigrat 

– 2020. 

unei aure 

metoda de 
culegere a timpului, fiecare nd în scris 

„crion” rareori chimic, c
uneori cu conflicte generate de tineri, dar totdeauna în limitele bunei 

înmormântare ori priveghi, la capra podului sau la banca minciunilor, 
la necaz ori bucurie, la lucru sau la petrecere, chiar în

sau petreceri. Este 

Pamfile oferea câmpul de afirmare, consemnarea acestor 
t lucru din 1903. De 

aceea exista mereu destul material pentru care transmiteau (mai ales la 
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s-
grea, comp

niceau” D.V.Marin a lucrat 

de un oarecare Moronescu). Pentru 

noile progrese în domeniu au fost tare benefice, aproximativ din  

de la manager la cantinier, de la redacto
o emisiune a Televiziunii Vaslui, nici un cuvânt n-a existat pe post 

s-a datorat. A fost un ajutor determinant de la Daniel- Cernat Marin.
Dar:
Popu

ales foarte mult 

– prof. Alexandru 
–
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la Vaslui s-

urmare:
S-
A fost o ,nu 

numai din Vaslui
S- -un „loc unde nu se 

întâmpla nimic” (M. Sadoveanu) dintr-un act de curaj al câtorva 

din când în când 
au „zburat” Lucian Pârvoiu, 

acum, de clar renume.
-a datorat atât de mult la atât de 

-o mass-m

-au 
purtat prin procese), dar-mi-
deschidere spre lume prin televiziune – radio – ziar – revista 

înregistrate video sau audio. Vremurile s-au schimbat drastic în 2017, 

-a
întâmplat cu Amerindienii… dar, cu noi…?

-a

-
Încercând ul între T. 

D.V.
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Folclorisul, etnologul, scriitorul, managerul Tudor Pamfile  

tru studiul 
etnogenezei noastre, a istoriei, a devenirii de-a lungul secolelor a 

-

vom mai exista ca români.
S-a observat afinitatea lui D.V.Marin pentru subiectul Tudor 

–
jur

-o progresie 

de al doilea, dinspre jurnalismul cultural împingân
-o parte mai mare a lumii, 

urabil în timp (rolul presei fiind de 

– sânge – femei!, din 

timp) au î
Onyx, Meridianul Cultural 

Românesc. Nu ne-
- ei acestor rânduri 

-
tipografiate

Într-un plan mai slab luminat, nu ca etnograf, profesor, 

timpurile dintr- -
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-
el a 

-a spus ultimul cuvânt!

*

d

ne.   

13 dec. 2005, Vaslui -
Conferirea Or
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de Nicolae 

– cultural –

–

–

zarea TVV, din 

-
atragerea atâtor valori de pretutindeni. Toate acestea au permis 
„paralela” Pamfile – Marin ca promotori ai unor momente culturale 

-au afirmat aici, în 
-au adus valori, nu s-au 

Acum, la Centenarul Marii Uniri (1 decembrie 1918), când 

ltural –

–
–

etnografie… jurnalistul –

-o

-
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poate, cândva, de folos celor care mereu vin. O cerere de senatori la 

u

(1 oct. – 25 nov. – 2017, Vaslui)

M-

cult pentru n
-au obijduit puternic pe Vasile Cernat 

(anticomunist recunoscut), am început redactarea Tezei de doctorat în 1981, 
-

-am considerat personaj de 
încercare de

doctorat(19 alte
secol.

it.
prin ziar, radio, televiziune, 

-un 

Tare, sper !

Bibliografie: 
D.V.Marin – (Vaslui, 

ed. Cutia Pandorei,1998, 294 p.).
, nici perspective.
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, ÎN PARALEL: 

 
 

 

1. Jocuri de copii adunate din satul 
epu (jud. Tecuciu). Extras din 

Analele Academiei Române, 

il.
2. Carte pentru tineretul de la sate... 

L. Mrejeriu). Bârlad, (s.n.), 
1907, 285 p.

3. Jocuri de copii adunate din satul 
epu (jud.Tecuciu). Memoriul al 

doilea. B
175 p. cu il.

4. Povestire pe scurt despre neamul 
-

nentul T. Pamfile. Bârlad, (s.n.), 
1907, 80 p.

5. -

(s.n.), 1908, 57 p.

, 
DUMITRU V. MARIN 

 

Recorduri mondiale:

(România), Francois Mitterand 
Snegur, Petru 

Lucinschi (Rep. Moldova), Igor 
Smirnov (Transnistria), Regele Mihai 

arestat chiar de Vladimir Voronin, 

1991-2014.  
Prin Meridianul Cultural 

Românesc (înf. pe 8 febr. 2015), 

359 de colaboratori din 4 continente 
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6.

187 p.
7. Jocuri de copii. Urmare la 

memoriile publicate în Analele 
Academiei Române
1909, IV+ 98 p. cu il.

8. -
(s.n.), (1910), 

587).
9.

IX+504p.
10.

poporului român adunate din 

11.

poporului român adunate din 

12.

(1911), IV + 80 p. Biblioteca 

13.
poporului român. Bârlad, (s.n.),  

14. Culegere de colinde, cântece de 
st

Nr. 734-735) 

     6  Recorduri na ionale: 
      

pe 5.12.1990,  prima emisiune pe 24 
dec. 1990, pentru ¼ din România.

Cel mai longeviv editorialist, la 

Onyx, Meridianul Cultural Românesc 

televiziune, radio- .
Interviuri cu 14 prim-

(Petre Roman, Th. Stolojan, Nicolae 
oiu, Victor Ciorbea, Radu 

-
Victor Ponta, cei din Republica 
Moldova (Mircea Druc, Valeriu 
Muravschi, Andrei Sangheli, Ion 
Sturza, Vasile Tarlev, – ultimii doi 

1991-
2015.

folclor: 

(04.07.1996), PS Corneliu 
(29.07.2009), PS Ignatie(22.10.2017), 
interviuri cu Papa Ioan al II-lea, PF 

 
 

numeroase comune. Zilele 
Meridianului în jud. 
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15.
tura 

766).
16. Agricultura la români. Studiu 

etnografic cu un adaos despre 

VII + 267 p.
17.

n.), 1913, XIV + 
359 p.

18.

19. Cromatica poporului român (În 
colaborare cu M.Lupescu). 

20.
trâmba 

Tutova. (În colaborare cu 
V.C.Nicolau). Bârlad, (s.n.), 
1914, 17 p.

21.

(s.n.), 1914, 251 p.
22.

român. Bucur
128 p.

23.

24. -

Nr. 896-897).
25. -

-

Meridianul, a Revistei Meridianul 
Cultural Românesc, colocvii cu 

UZPR pentru Moldova.
 

 
 

peste 60 de ani (în 2017).

(1990-2017), peste 500 de persoane, 

(

local de consilieri, 234 în mandatul 
2000-2004.

2 local.

– 2008)

Vaslui (1993) + Bârlad (1994). Afiliat 

BBC- Londra.
Primul romancier, din istoria 

Curentul cultural-

vasluiene, autori de merit, 
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26.

401p.
27. Mitologia. II. Comorile. 

28.
ic
(s.n.), 1916, 31p.

29.

(s.n.),1916, 181 p.
30.

31.

poporului”: Nr.1).
32.

(s.n.), 1919. 100p. cu il.
33.

.

41p.
34. Povestire pe scurt despre neamul 

poporului”:Nr. 3).
35.

(Ins. lit. I, 1919, nr.5, 
p.14, luna dec.)

36.
a II-a. Cronica, Ramuri, (1920), 
122 p.

 

–2006),
Cenaclul Mugurel‘74, Festivalul 

F
-top-minitop 

i), 
Zilele Meridianului în aproape 30 de 

e
Moldovei

, Podu Iloaiei etc.
Micromonografii

opera lui Dumitru V. Marin în 13 

Jurnalismului din România (9 
Enciclo-

Liceului Mihail
Vaslui, 1990. 
tabelele.

Autor a peste 5 volume de istorie 

Or
(2005, 2013).

articole, interviuri.

-
tului local, 1980 ;carte,în 2016„ca

”.
Primul vasluian în întâlniri 

cu Joschka Fischer, ministru de 
externe german pe 2 dec. 2001, la 
Budapesta. Primul vasluian la o 
întâlnire de un asemenea rang înalt. 
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37.
într-
60p. (

38.

1920, 37p.
39.

Bârlad, (s.n.), 1920,164p.
40. inutul Hotinului la 1817. 

41. Noaptea Sfântului Andrei, Nuvele. 

p.
42.

(Scr. din 1916).
43.

61 p.
44.

Tecuci, Tip. Cultura, 1926, 174 p.
45.

într-

46.
p

47.

D.V.Marin.
48.

1978), (4)p. cu il.
49. Editura 

50. –

272 p.
 

–
2017).

P

apoi Onyx, M.C.R.
Primul ziar local, nr. unic, 

Teleradioeveniment (1993).

– Vaslui –
–

a
din România,1992-2004.

Membru al Ligii Scriitorilor 
din România, din 2016 ; .

MERIDIANUL CULTURAL 

De departe un record de Guinness 
Book.

Filmul lui Corneliu 
Porumboiu, 2006, premiat la 

Marin : „A fost sau n-a fost...”. 

eviste.
PRIMUL „MECENA” local, 

proprii.

cel mai mare jurnalist vasluian 
din toate timpurile.
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n- -
s- (M.

m- -am 

privindu-
în memorialistica =
mi s-
ce-i mai grav, , tot singur într-un mediu 

nsemna spiritualitatea 
, limba în care nu n

deja azi, doar, 
un trecut !

( -am avut doar pe 

).
N-

memoria ISTORIEI, - viitorii
lor viitori. Am selectat câte ceva dintr-

, voi, cei de peste ani, chiar 

i- ne-
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II 
PRINTRE    
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înregistrate pe acest teritoriu 
în 

Europa a celor cu merite cu totul

–

, pe 
sprijinului real pe c

… acesta ar fi obiectul rândurilor de mai jos.
despre oamenii 

vii ca promotori zid 
invazii economice, cultural –

nu s-a schimbat mai repede, mai profund, mai vizibil ca 
i explozia vid

- moldovenii 
-greu cu cei de 

30 de ani. Ne 
gândim la opera lui Sadovea

Cele mai mar sunt cele lexicale, 
limbajul tehnic (al din 
fondul principal lexical al limbii române.



56 
 

i în lume (prin limba 
comunicarea , schimburile 

comerciale, culturale (cu „ , a

lume –afective native.
Cum s-

când, nici insule virgine nu mai sunt, iar 
oameni, popoare, dispar?

1989 s-a produs cu mari 
ex., 

români- -s azi doar personal de serviciu în Apus?).
dintre creatorii 

reprezentative în aceste contexte, este datoria celor de aici, din arealul 

trebuie paradoxal, chiar ai 
primii!).

S-
TE-RA, cunoscut parte a 
României este unul dintre briliantele perene pentru neamul românesc 

dintre secole ( XX – -III). El, grupul 
acesta (televiziune, radio,
continente! Activ, deci.

001/TV/1993) a devenit ELEMENT
DE PATRIMONIU (jurnalistic, cultural, 
istoric,

25 TVV – 2015; Meridianul / -
2009; TV Vaslui – România–

Europa, 2011; Editoriale valabile din vremuri
regretabile - 2013, 75 - D.V.Marin, 2016, 25-
TVV,
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da!

mereu ani de la primul
car pentru familia acestuia.

pare o zi de aniversat de

încercarea de a , de 
continuitate

,
personalitate, trebuie
„Te- Chiar de-ai fi cu stea în frunte;” 

, cârâitul 
pot fi înfruntate

neglijate în numele unui ideal, al
a exista – - –

capacitatea de a face în
cârtesc, unelt Cum s-

care n-
apreciere. (Pentru ce?).

S-
din toate timpurile. acad. Avram D. Tudosie, 
poeta Gabriela

merite culturale cu care n- ! Ba, unii cred 
- pentru ei. 

-

a) Ca personalitate, D.V. Marin n-a
coceni în peisajul -a trecut la 
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bacalaureat pe fiica secretarului II,
alte loaze! Nu cumva a fost îndelung ostracizat,

dintr-
b) Niciun ziarist în lumea asta nu

Un arbitru de fotbal un om al legii

de deci vorbi de o 

unei ierarhii locale 
-

-

absolut dive
- vechime : debut în 1957, deci 60 zeci de ani!), iar în 

ultimii 28 conduce cel mai 

pot nega meritele postacii, nici 

omisiunea!
- MARE. Au mai fost 

cel mult 17 ani, dar peste un sfert de secol,
niciunul! Nicio -
1989, la singurul
se putea respecta întotdeauna -o

mari 
dau nume? V. Avram, P. Necula, P. Iosub, 

C. - definitiv,

nu-i
nas ziarul, poate asculta radio 

Unison, se în M.C.R.

Este, mai ales... de mare 
autoritate!
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- peste 25 de ani face 
editoriale în ziar (e cel mai vechi editorialist din România) a fost

l l filialei Vaslui din 2003, 
al 

(2 decembrie 2001), e 
Dar interviuri de Guinness Books cu

stat, prim-
calitate?

acestea?
- reporter, 

manager,
ca

România), e
la simplu, la complet:
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-
câteva 

numere n-a poate nega rolul ziarelor locale 
ca Vremea

Lili Trifu (Est News), Cristi Lapa sau 
la Obiectiv de Vaslui).

Dar...

e cu totul mai IMPORTANT?
Nu cumva rezultatele jurnalistice

sim
carte, prin cultura (pagina cultural –

permanent; deci joa un rol mai aparte?
i:

Într-
vârful piramidei? Care ar mai putea fi situat mai în 

ALTE DOVEZI DE :
- filo

dedicate.
- Tot în frunte e un poet, un romancier, i un epigramist ca 

Val Andreescu.

Moldoveanu, Lupu, P. David 

de Mihai Batog-

criticul Cornel Galben... ca super- - Australia,
Georg Barth-Passau -Germania, Adrian Grauenfels – Israel

face mai mult?

(peste mijloacele sale de pre
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au fost martore sociale - culturale 
- pot fi merite?

...Dar când suntem într-o cu mari 
Georg Barth (Germania), Adrian Grauenfels (Israel), 

Dabija -
Ce poate zice un oarecare? Primul

A.C.V.- Creatorilor Vasluieni – din istoria locului cu 
rezultate notabile, a

i, e mai important un ziarist care 
scrie despre violuri, , ,

Cum e cu cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile? 
Au dreptate Avi Tudosie, Gabriela Balan, poetul
Barth (Germania), (chiar) de 

aceasta?

care-i nom

-
tot vor la lor de mai jos?

asupra valorilor care ne 
reprezentative 

embleme culturale, sociale, jurnalistice, ale 

Am de valoare, printre care: 1) În 
sunt cunoscute în plan 

european, Activitate cultural-

domenii

comentarii
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directe, ne putem -
care-l

parcurgem. Nu cred în

vedere, sunt: Gh. Alupoaie (prof., sculptor afirmat),Val Andreescu 
(poet, prozator, jurnalist, re

mai multe volume publicate), 
Ion Baban (poet, prozator, profesor – fost inspector, autorul câtorva 

Gabriela Ana Balan –
poet istorie, cu

reviste, printre care “Prutul”), Th.Codreanu (profesor dr., prozator, 
filozof al culturii, unul dintre cei mai mari eminescologi ai României), 

uprarealist), Lucian Lefter – istoric, Marcel 
Guguianu Valeriu Lupu (dr. în 

comentator al 
fenomenului literar-istoric, cu inedite comentarii despre M.Eminescu), 
prof. dr. Dumitru V.Marin (mare jurnalist, autor al primului roman 

Vasluiului, peste 25 de volume publicate,

organizator de unice evenimente culturale), Ion Mâcnea, poet, 
romancier, Vicu Merlan,
revista LOHANUL, Gruia
“Baaadul literar”, autor de importante eseuri, prezentator de 
spectacole), Daniela Oatu – poet , Th. Pracsiu (profesor, fost 

, Dan Ravaru (activist 
cultural cu culturii locale, 
responsabil pentru câteva ), Avram 
D.Tudosie (prof. dr. inginer, oenolog, autor
creatorul vinului Busuioaca de Bohotin), Nicolae Viziteu, caricaturist. 

Silvestru (+) sau Marcel Guguianu, sculptor de 
renume mondial (+),

orbim numai de valorile… vii!).
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au
afar Th. Codreanu, cel 
mai valoros jurnalist din toate timpurile, prof. dr. Dumitru V.
creatorul „Busuioacei de Bohotin”, prof. dr. ing. Avram D. Tudosie.

Argumente:
toate 

peste hotare: „Busuioaca de 
Bohotin” se unor magazine din 

A. D. Tudosie 
pentru producerea de vinuri, altele c

neamului. elevi. „
Vaslui”, „Studiul comparativ al soiurilor...”, „

vinul în literatur ar fi doar câteva dintre cele aproape 20

Th. Codreanu, este un creator
culturale în 

or
studiul aprofundat al limbii române,
dovada i de scriitor: 
„Eminescu – Dialectica stilului”, „Complexul Bacovia”, „Caragiale–
abisal”, „Transmodernismul”, „

dovezi pentru un monument 
Codreanu.

D. V. Marin ca 
recordmen mondial prin 

14 prim-
patriarhii României etc., 
transmisii din peste 32 de 

4

contemporanii, chiar din 
România. Opera sa Nov. 2004 –
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– de la reportaj, la roman, de
la studii literare la volume etnofolclorice cu -au 
atras îndestul de mul

C
regele Mihai”, „TVV -

un moment anume din Istoria
în Moldova, toate acestea îi 

autoritatea de a fi cel mai mare jurnalist vasluian din toate 
vasluienii prof. dr. D. V. Marin a avut cea mai 

(vârfuri:
(Londra) n-a fost decât una dintre conf - Montreal 
sau New York, Ierusalim, altele.

Anii care vor urma vor prilejui
s-au

va 

-
alimenteze fie localismul creator, fie ( i) noua fo

(Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr.1 (9), p. 5)
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  STRATURI CULTURAL – EXISTEN IALE 
C  

 

-
media .

Gândurile pe care le-am avut în timpul unei slujbe festive la o 
– –

14 în 
acestea mi-

– În România, ca peste tot în lum

E o , dar, în care 
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tehnico-

–

tenberg,
, este înlocuit de lectura

–
lor sau 

poetul Filip din Montreal!
Recapitulând:

aprigi lu

–Vaslui–
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B  
I  

 
 

i

STRUCTURA – Cândva

averea incal -

dintr-
Vorbind despre structura acestui sistem paralel, el este foarte 

noas
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dracului”care face legea în capitalismul din ce în ce mai bazat pe 

-
Dumnezeu nici bis

Daniel 

construite
promovarea unui anume fel de autoritate.

Desigur putem vorbi de numeroase alte aspecte iar partea 

Dar:

reprezentativi (Th. Codreanu, D.V. Marin, Avram D

limbii române!
( –Vaslui– 04.05.2017)
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scânteietoare d
 

al de acum e insistent atacat 

Vorbind despre structura acestui sistem paralel, el este foarte 

i
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Cultura 
pa

-
-

Nu cumva ar fi 
-lea element de paralelism?

i arsenalul 

comunicare  care nici ele nu se simt prea bine. 

tnografice”.

(iie, nu ie). 
Dar nici cântecul popular, nici portul, nici arheologia din 

- istorice.
Golan

(Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), p.5) 
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III 
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MEREU... EMINESCU, MEREU... 
 

care-
, oricât ar fi de bogat 

recitim,
Am scris ce-

Pentru 
i-

-un imperiu european.
Multe dintre

-

sau nu).

Mereu... Eminescu... Mereu...
( –Vaslui– 17.06.2009)
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Într-
lumii:

Byron (englezul), Withman 

Modelul Limbii Române

observe asaltul pernicios al neologismelor tehnice care nu pot 

imagine, 

– obiceiuri de 
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secol 

de m- -
nu mai pot./ 

tot?” Vârstele fundamentale 
– – -au 
schimbat pr

împlinit.
Comunicarea prin 

socializare, televiziune, 
calculator!), 

Dar putem lupta pentru principalul nostru mod de 

-
-crea-
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,,Izvorul pururea reîntineritor” nu va fi cel ,,curat ca lamura” 

refe

–

Computerul o face mult mai rapid.

Asta presupune secole chiar, inclusiv atunci când doar un fel de 
ta în 

cam asta se va petrece!
Suntem într-

metaforele ei, cu unicitatea e
- -am pierdut 

ea unei 

personalitate.

-
- -ne 

e firul 
bui 

( –Vaslui– 14.01.2015)
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CARAGIALE –  
 

În procesul de schimbare = alterare a Limbii Române, când e 
-a dreptul alta în exprim

-a
, asta am observat 

-
copiii din D

Despre limba lui Ion Luca Caragiale putem vorbi de o mai mare 
-

politice se mo

-l pe autorul 

-

în apropierea Ploie -un
-l

epocii.

orizonturi.
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mare dramaturg, în 

celelalte-
-i putem 

-i cuprinde mai toate sectoarele 
-

-

-atâta jale-
Goga, un alt 

Spre deosebire de Eminescu (cel din Doina), marele dramaturg 
n-

-

În ianuarie s-

ani.

Caragiale sunt izvoare reîntineritoare, autorii fiind BRILIANTELE 
dintr-

Române a lui Caragiale  nu trebuie re-
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-a întâmplat cu indienii amerindieni, dar 

l altfel. În 1927 inventatorul român Tesla 

cu ,,vedea” 
ceva din caracteristicile limbii actuale. L. Blaga vedea prin metaforizare, 

-

(cam pe oriunde în l

diamantelor acestei limbi vor ghida pururi eforturile slujitorilor ei.

arhiva sa!!!) 

În co

-
mor, pace, 

inclusiv despre cei trei?
Caragiale ne-sfântul e viu, ne

( –Vaslui– 27.01.2016)
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A... 
 

 

i, le-
-au prea pus mâna pe carte... i 80% dintre 

ult un drumeag spre afirmare în 

-ul, cu 
acest obst

- e
-ar fi crezut?!

-

oamenilor cu glagorie la cap?
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u
-

-

oricum s-ar formula el, e dintre cele 
– de 

dezvoltare -

Ca fost profesor de liceu atâtea decenii, care am apreciat 
particularitate
carte, la studiu.

-
,

-

-

-

George Bacovia i-

,singuri”. 
la Bacalaureat.

- mare nevoie de 

( –Vaslui– 03.09.2014)
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RE,  

 
-Vaslui-

secolului trecut), iar de 

mai pot fi în centrul ate

orial: 
Tudor Pamfile s-

-Oituz), dar a contribuit decisiv la re-

inclusiv cu ca

- cele 18 
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u trecerea timpului.

-

-

important personaj istoric, se poate lesne observa.

- -

Cultural „Tudor Pamfile”

-am aflat vreun punct 
-

I-am întins un ziar unei vânz
nu s- -

-mi trebuie.” Cu asemenea oameni 

mie!”

(subiect deschis).
( –Vaslui– 22.10.2014)
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Sfântul, iubitul, fratele, prie  

 

noului an etc.), în 

im
fiind în preajma Învierii Domnului.

Numele 

1 milion de ori în România.

-un fel se 

apelativelor G
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valoare

mândri totdeauna cu prieteni ca 
primarii Gheorghe Cazacu 
(Bârnova), Gheorghe Gurzun 

(Lungani), Georgel

- Vaslui), Gelu Pecheanu (Drânceni - Vaslui) sau Gelu
– . Tuturor, de ziua 

-se mai 

un pacificator.

( –Vaslui– 23.04.2015)
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Din Valea Zeletinului s-au ridicat ca florile valorii dintr-un

exist

Din Valea Zeletinului s-
neamului românesc care-au schimbat sapa-

-
Starea… DE AZI este cea pe care o accentueaza rândurile de 

– spiritual –
pe sinele istoriei de oameni care-

-au de 
-

mai dr
liceul Podu Turcului în 1959 sau în preajma acestui moment când a 

Podu Turcului n- -a trecut de la liceul cu 10 
clase, la cel cu 11. Dintre cei pe care-i consider MARI VALORI ale 

Vultureni, 9 august 1941), chimist, Ioan Druica (n. la Podu Turcului 
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dar absolvent al Liceului ,,Gh. R. Codreanu” Bârlad în 1957) fizician, 
Dumitru V. Marin, etnolog (n. la Giurgioana, 28 aprilie 1941, 
absolvent în 1959, romancier, mare jurnalist român, istoriograf, 
monografist), Valentin Moraru din Burdusaci (n. 1942), absolvent în 

deschizator de drumuri în Geochimie.

au absolvit liceul (printre cei 7 în 

prof. univ. dr. Ioan Berdan, un cadru didactic universitar valoros, 

Bruxelles etc. etc.) 

comisii importante.
Prof. dr. Dumitru 

V. Marin, cu aproape 4 
decenii de activitate în 
liceele vasluiene, este 

români din toate timpurile 
(din cei 874 

Istoria Jurnalismului din 
Roman
posturi de radio, TV - prima emisiune

TVV
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al culturii (,,TVV – 15… explozia”, ,,TV Vaslui – România –

Eminescu – -a) din 2014 
,,Ce –......– – Snegur – Iliescu, Lucinski –
Constantinescu, Regele Mihai I”. 

– Vaslui în 

ne-
Prof. univ.

Manualul 
-au 

( –Vaslui– 12.08.2015)
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I  PE VALEA  ZELETINULUI 
ÎNTR-   

 
Comuna Podu – Turcului

Centru de raion, centru comercial (mai important) pentru vreo 
60 de sate,
incluzând 10 sate: Podu - Turcului, Sârbi, Lehancea, Giurgioana, 

Primarul… e Gelu Ciorava.

1.183 de elevi cu 3 clase a-XII-
- 30 elevi, anul I - 29 elevi. În clasele IX - XII 

Secretara:Gabriela Ursoiu
ani.

Un fos
În septembrie 2008 directorul de atunci a organizat întâlnirea 

-

- ,,Târgul Podu Turcului”, Hristache 
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Pricopie - -
,,Giurgioana, Sat - Biserica - Oameni”.

fi un alt 
monument (mai ales ca nu sunt deloc statui prin aceste sate) istorico-

-o

sus au ajuns cei de dupa 1959.

n-ar putea 
-

consemnate în documente. Desigur, au existat de la începutul lumii,
s-

atestat în 1509, 
-

rgioana, Sat - - Oameni” (2011) dar 

-n

care se recunosc într-

într-un timp foarte scurt de documentare oricât ne-ar ajuta internetul 

Dintr- l nu pot lipsi, spre 

domeniilor lor de activitate.
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deci, dar 
ci orice poate.

Niciunde oamenii nu sunt egali nici chiar când se nasc.

RAPORTUL CLASEI absolvente în 1959
To i am primit talan ii vie ii: 74, 73, 72… Mai to i au tiut ce 

s fac cu anii pe care-i avem; cu pu ine excep ii, toti avem
n dejdile concrete oferite de nepo i.

O clas de 32 de elevi, to i cu studii postliceale angrena i în
via a social împreun cu so ii, copii, nepo i; cele 19 de cupluri 
depistate c TR IESC ast zi, adic n martie 2014, au adus pe lume 
aproximativ 52 de copii i îngrijesc 33 de nepo i, ace tia fiind cea mai 
mare bog ie a lor pentru c unii au oper cu care au c lcat pe treptele 
posterit ii, al ii averea cu care sunt mereu nelini ti i având în vedere 
c ast zi, furatul e sport na ional(!) 

Sergiu Adam - poet, Nicu Aur - pianist, Ion Berdan - profesor 
universitar doctor, Ovidiu Balan - - magistrat, 
Alexandru Demetriad - - profesor doctor fizician, 
Ion Florea Zeletin - poet, Dorinel Ichim - profesor doctor, istoric, 
arheolog, Iancu Grama - poet, Dumitru V. Marin - profesor, doctor, 
scriitor, etnolog, monografist, jurnalist de mare notorietate, Valentin 
Moraru - scriitor, Carmen Mihalache - cri -

- - pictor, 
Constantin Popa - doctor în turism, Gheorghe Popa - profesor 
universitar doctor, geochimist, Nicolae Popa - proiectant, Constantin 
Prangati - ziarist, scriitor, Hristache Pricopie - istoric, Alexandru Tacu 
Zeletin - poet, Alina Tacu - - doctor în istorie, 
C.D. Zeletin -

- filozof.

      ( –Vaslui– 09.03.2014)
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-

brazda-

-

-un

români.

-acuma…” 
- -

mai ales n-
Când din cinci cuvinte într-

- -

ul strâns trebuie schimbat în optimismul omenesc pentru zilele 
-
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a) Celor vii de as
Ne-am gândit care-s

monedele str lucitoare din ,,sipetul” personal? -am fost un lucru 

gl
-a realizat mai mult. De 

– Pentru

–

-un
fel de pre-cavou, refuzând 

cu noi. N-

nici aceia nu-

înainte de a intra in el.
- Cadavre vii sau gata de 

sau incapacitate de a gândi. 
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b) Copiii!
-au crescut 

mai apuc nunta 
nepotului…”

-

-

necomandate (dar puternice).
Ei vor avea cea mai mare nevoie de sprijinul trecutului. Vor fi 

d) Istoria locului poate consemna oricând, nume, fapte, opere 

creative.

este? Numai într-

-
orâ -avem de facut cu 
timpul care ne-

S d m deci, via anilor i anilor VIA !
–Vaslui–
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din commune ca Lungani-
40 la Bârlad, poate primi calificativul de foarte mare amploare?

-a fost 

N-au pus bani, n- -au
-

numai de a-
- - !

colaborator.
Tocmai de aceea:

-a realizat într-un cadru
special, cu oameni spec
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marginali
-a

-au adunat 333 

-

Australia etc. 
eminescologul dr. Valeriu Lupu, dr. inginer Avram D. Tudosie, prof. 
dr. Dumitru V. Marin recunoscut jurnalist, prof. univ. dr. Alexandru 

comandorul poet, epigramist, romancier, Mihai

Mâcnea-

...vine, tare!

Ei au adus direct sau indirect omagiu „celui mai mare jurnalist
vasluian din toate timpurile”; s-
UZPR, d-

Constantinescu, „cu harul de a face”.

–Vaslui–
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24 decembrie 1990. În sumarul primei emisiuni era „minutul 
-

-a numit editorial. 
probleme ale momentului,

(cele mai multe le-am scris miercuri de miercuri).
L-

sau pe Mediterana ori în Ierusalim, Londra, Paris, Montreal etc., l-am 
transmis telefonic sau prin fax, -i determin  pe ai mei, din 

i nu m-am dus 

M
m creat –

„A fost, sau 
n-a fost…” - Am privit 

ca un trecut scurt, din 

d
M-

pentru tine, cititorule, care vei citi asta
nu chiar un secol, nu?
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IV. 
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V  
 

Mi- -i comunic ceva. El n-a vorbit cu 
mine dar i- -

-am dat seama de o realitate a 

-a lansat de ziua lui, de Buna 
Vestire, cel de-al t

-
-s (prea) 

-au exprimat mai altfel, critic sau... 

-a confirmat adesea 

-
sau superiori.

-mi place 

-
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pot, e un îndemn permanent.
,

rte, un obiect, o afacere, un 

-
-

i negarea, hula, ura,

*

am auzit imediat comentariile: ,,ce-
un al doilea:
Vaslui”. Gazda, poetul Ioan Mâcnea, m- -a realizat 

*

fi 

-

ni, dintre care doar 
-

Voi reveni!
( –Vaslui– 28.03.2013)
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AN VASLUI 
 

-a invitat pentru vineri 23 

-

Printre aceste persoane Dumitru V. Marin n-

munc

un moment 
dat, locul 1, cu -

zbateri de ore pe probleme.

tre care 
unii ca un oarecare Sorin -au vândut sistematic!); tot ce 

plecat.

ad
DREPTATEA n-
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-au strâns tot 
-

-
frunte oameni (nu perso

Grind

Cel mai important: 

-
-

de-
ciracii

Tvv., Unison Radio 
– Vaslui –

2

-
,

al unui mediu într-
Vaslui!

–Vaslui– .
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scriu despre acest personaj unic, numit D. V. Marin. Cauzele ar fi 

-or 
-

-i

cap
-

care n-
apreciere. Pentru ce?

S-
d

-
-
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a) Ca personalitate, D.V. Marin n-
-a trecut la 

-

-
-

– vechim

ci 

-
în domeniu, cel mult 17 ani, dar peste un sfert de secol, niciunul! 

- 1989, la 

-

-

decembrie 1990. -i
ulta radio 
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–
editoriale în ziar (e cel mai vechi editorialist din România) a fost 

e

prim-

– Co

la complet:
–

-ar fi 

Obiectiv de Vaslui).
Dar...

e cu totul mai IMPORTANT?

prin cultura (pagina cultural -
rol mai aparte?

i:
Într-

pe ce criterii? 
( –Vaslui– 27.04.2017)
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s

-

-
chemare spre cul

eu mi-
-am intreprins, m-am bazat pe prietenii, 

i în domeniu. 

- -

Apreciez mult cuvântul prietenului meu de suflet, i prozatorul 
Du

,

–
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-
criviamo din Italia, 

Alexandru Ionescu, Mihai Miron, „bombardierul” Mihai Batog-
lui de la ALPI, (Larco, mi-

epigrame dedicate), Ioan N.Oprea, Ionel Miron, Gheorghe Popa, acad. 
u

Gabriela Ana Bal
Ion Gh.Pricop, Petre David, acad. A.D. Tudosie, Vicu Merlan 

împetru –

acade
30 de nume… S-

–Vaslui–
 

 

 
 

te de 

„ocupat”.

GEORG  BARTH – Passau, Germania

vede c
– Sydney, Australia
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în sept. 1996.

ce avem 
noi, fusese folosit la zborurile cosmice 

bizar. Pentru autorizare o femeie foarte 
-

putem em

unii n-

-mari! 

Vaslui mergea brici sub comanda lui Daniel – Marin iar cel de la 
Bârlad sub comanda lui Sergiu Marin, Era greu dar ne descurcam, 
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e a scoate ziar prin TELERADIOEVENIMENT  
-l putem vinde   

26 sept. 1996: Meridian de Vaslui – Bârlad (considerând un 
-

-

edat de curând ,dr. Ion 

- -a împins la tipar , m-a instruit cum 
-

-l ierte.
A a am pornit la un drum spinos în 1996 MERIDIANUL de 

N-

-

de stat, 14 prim- -lea, P.F.
,episcopi etc/, al doilea cu 359 de colaboratori din 

, acum la nr 11.
A lipsit me
N-

n, la Vaslui.
–Vaslui–
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Un eveniment 
excep ional, la care v
invit m s lua i parte:

PRIMA REVIST
INTERNA IONALIZAT
de cultur , din Vaslui!

86 de condeieri, cu 
oper în spate, cu fantezie 
debordant cu talent 
afirmat, v propun s
asista i la deschiderea unui 
nou front în b t lia pentru 
maica noastr LIMBA 
ROMÂN !

O revist trimestial
(deocamdat ), care, tiparit
i online (ca dona ie), va 

pleca în 4 continente, circa 
20 de capitale europene, în
multe localita i din ar i
mai ales... spre sufletele 

dumneavoastr ! Ale tuturor care comunica i în Limba Român , visa i
în aceea i limb i spera i într-un viitor mai frumos.

Între grani ele Limbii Române, adic pretutindeni în lume! 86 
de oameni într-un altfel de asalt pentru limba noastr a rat de 
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localnici i de Diaspor , de europeni i de pe alte continente: Africa, 
Australia, America de Nord...

Pornim un drum greu, tare greu, dar cu voin nemarginit i
creativitate neobosit !

V turi?
M.C.R.
O revist mai altfel cu: 
- Studii i Istorie Literar ;
- Poezie;
- Proz
- Teatru
- Interviuri
- Eseuri
- tiin i Educa ie
- Aforisme si Panseuri
- Comentarii politice
- ,,P storel” (cenaclul) are cuvântul! Ridente dicere verum!
- Istorie
- Tinere condeie
- Pagini din lupta anticomunist
- Opinii, fi e de autori etc.

Un segment (moment) din b t lia pentru Limba Româna cu
arma cuvântului i sensibilit i omene ti.

86 de semnatari pentru METAFOR - IDEE -
ÎN ELEPCIUNE - UMOR, altfel spus, pentru istorie, pentru via

CITITI
DIFUZATI
SCRIETI

(Meridia –Vaslui–
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M.C.R. –  
 

Imediat
-

„Mica istorie” a însemnat destule eforturi în primul rând 
nan

noroc.

-a

itate, avem capacitate, avem nevoie 
de sprijin financiar.

- nu numai la 

-
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-Vaslui-

-

-a

colaboratoare de mult timp, doamna doctor Cornelia Ursu… cu opera! 

redac -aveam programe, 

-ajut?”. 

Am scris pe coperta -
semnatari din primul op.

ale autorilor, ca  stare de unicitate. S-

Gabriela Ana Balan, cea care ne-a

-Germania, G. 

calea unui record mon –ZECE–
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Ce n-

ui. 

fiecare are propriul 
monument în nemurire. Edificiul spiritual pe care-

viitor!
–Vaslui–

De la stânga la dreapta: Val Andreescu, Anca Moldoveanu, 
Mihai Batog -

Valeriu Lupu,8 Februarie 2015 -
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ZILELE MERIDIANULU - VASLUI -  

–  
 

1. Omagiu C r ii Vasluiene - Vineri, 25 octombrie 2013, 
Meridianul, an XV, nr. 43 (1.016), joi, 31 octombrie 2013, pp. 
6,7,9,10,12. Reunirea a 101 scriitori - public: aprox. 200 participan i.

2. Române ti - Miercuri, 15 ianuarie 2014, Meridianul, an 
XVI, nr. 2 (1.026), joi, 16 ianuarie 2014, p. 7.

3. Hârl u - Joi, 23 ianuarie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 4 
(1.028), joi, 30 ianuarie 2014, pp. 6,7.

4. Pris cani - Joi, 30 ianuarie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 5 
(1.029), joi, 6 februarie 2014, pp. 6,7, 9,12.

5. Bârnova - Miercuri, 27 februarie 2014, Meridianul, an XVI, 
nr. 9 (1.033), joi, 6 martie 2014, pp. 6,9.

6. Bârlad - Joi, 13 martie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 11 
(1.035), joi, 20 martie 2014, p. 7.

7. Ia i - Colegiul ,,Costache Negruzzi”, Luni, 7 aprilie 2014, 
Meridianul, an XVI, nr. 14 (1.038), joi, 10 aprilie 2014, p. 6.

8. Ive ti - Luni, 21 aprilie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 18 
(1.042), joi, 8 mai 2014, p. 12.

9. Podu - Turcului - Joi, 29 mai 2014, Meridianul, an XVI, nr. 
23 (1.047), joi, 12 iunie 2014, p. 12.

10. Ia i - Vineri, 30 mai 2014, Univ. ,,Al. I. Cuza” ( tefan 
Zeletin), Meridianul, an XVI, nr. 22 (1.046), joi, 5 iunie 2014, p. 12.

11. Pris cani - 22 - 24 august 2014, Meridianul, an XVI, nr. 
35 (1.059), joi, 4 septembrie 2014, pp. 6,7,10.

12. Ciorte ti - 29 si 30 august 2014, Meridianul, an XVI, nr. 
35 (1.059), joi, 4 septembrie 2014, p. 12.
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13. Lungani - Mar i, 23 septembrie 2014, Meridianul, an XVI, 
nr. 37 (1.061), joi, 18 septembrie 2014, p. 12.

14. Bac u - Colegiul Na ional ,,Gheorghe Vrânceanu”, Vineri, 
10 octombrie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 41 (1.065), joi, 16 
octombrie 2014, p. 12.

15. epu - Duminica, 26 octombrie 2014, Meridianul, an XVI, 
nr. 43 (1.067), joi, 30 octombrie 2014, p. 6, 10.

16. Sat Frumu elu, com. Gl v ne ti, jud. Bac u - Sâmb t , 8 
noiembrie 2014, Meridianul, an XVI, nr. 45 (1.069), joi, 13 noiembrie 
2014, p. 6.

- Vaslui -
în cadrul -Ra Vaslui
Filiala Vaslui - 2014

( –Vaslui– 13.11.2014)
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-i vezi, 

-ar da repede 
jos.

- 30

-
Împrejurimea de la Notre Dame e de pe la 10:00 la ora 1:00 

-

sutime. „Frumoasele parizience” sunt românce, ucrainience, cehoaice, 
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-s cu 

Pe Stade de France, zeci de mii de oameni au strigat, scandat, 
- România, 

de deschidere a Campionatului European de fotbal, pe 10 iunie 
începând cu ora 21:00, respectiv 22:00 la noi. Am fost acolo, am fost 

-am integrat în cel al românilor.
Stade de France -

organizare irepro -
-

Spectacolul de dinaintea meciului: o alegorie pentru puritate, 

-a întins un covor 

-a fost nimeni 
-

„volontieres”, vreo 3.000 în total!

i în metrou!
-se 
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mon

chateau-

Oricât de tacticizat, oricât de organizat, jocul pe teren este al 
unor gladiatori moderni care- -se unul de altul 
cu c
efortul disperat de a lovi - recupera - trimite altundeva balonul cu 

-s cei mai d

spor
sparte.

n-
cu mijloace fizic -

-

mare calitate, performeri cu exacte roluri sociale, ei, actori principali, 
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in 

-

în câteva locuri! Noile catacombe ale Parisului l
descrise de Victor Hugo!

în spate.
-

La Praga, Roma, Ierusalim, Montreal, New York limba 

are ge

visurilor frumoase!
(Meridianul Cultural Românesc, An II, Nr 2 (6), p. 5) 
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C. C. I. V. /INSIST 

Vaslui,
– Bârlad -

- - - Vaslui - Albina 

-

grupul Pamfile - Tutoveanu - Antonovici care au inclus pe harta 
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alte nume mari. Localismul creator de aici a fost remarcat de Nicolae 
Iorga în repetate rânduri. 

Aproape un secol (inclusiv perioada socialisto – -)

-au prea fost. 
V-

cercetator într- - nu pare 

Îmi place sintagma ,,împing vagoanele cultural - spirituale pe 

Theodor Codreanu, Avi Tudosie, D. V. Marin, Dan Ravaru, Marcel 

,,Curentul Cultural -
slui) care n-au avut nevoie de 

promovarea unor mentori, care au priceput mersul lucrurilor, care 
mpul, 

familia, uneori agoniseala,
trecere. 

volumu

Criterii orientative pentru stabilirea celor 4 sfere valorice 
despre care am scris:
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- - sau 

- Mijloace de diseminare a culturii, inclusiv, a propriei opere 
(impact social - critic - valoric);

-

-
rezultate);

- e model (nu modeling...!), cercuri/ cenacluri, 

-

-

a încercare - realizare nu va mai fi prea 
estinului!

*

- ... - Basescu... (evocari de reporter)”.

lor, remarcate în cercuri închise sau în reviste necitite, sigur NU. Îi 

( –Vaslui– 06.02.2014)
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-TURCULUI: 

 
 

-
Mai mult, prezen a unor oameni de 

tiin ca prof. univ. dr. Ioan Berdan, prof. dr. Dumitru V. Marin, prof. 
univ. dr. Gheorghe Popa, prof. univ. dr. Mircea Varvara, prof. dr. 
Dorinel Ichim, prof. dr. Ioni Druic , prof. dr. Constantin Popa, prof. 
univ. dr. Ioan Danil , generalii Viorel Cheptine i Nicolae Rotaru, 
poe ii i scriitorii Val Andreescu i Dumitru Br neanu, reputa ii prof. 
Gheorghe Neagu, Victor Marin, Hristache Pricopie .a., 
informaticianul Cornel Bruma i mai ales dintre absolven ii seriei 
Tatiana Galan, Mihail Grosu, Mihai Serghie, ing. Ion Zaharia i mul i
al ii - iat argumente care demonstreaz o exceptional densitate ,,a 
creierelor” pe metru patrat.

Dac mai ad ug m prezen a Doamnei Domnica Murgoci -
fost profesoar i directoare a Liceului, altor profesori fo ti i actuali 
aproape complet m un fel de list de participare.

Toti ace tia nu vin de la Bistri a, Bac u, Ia i, One ti, 
Bucure ti, Vaslui la ,,agapa sentimental ” cum s-ar p rea, ci doar s
comunice din experien a lor de via , s apar în publicul colar ca 
sf tuitori i modele. To i vin în c utarea f râmei de suflet dintr-o
perioad a vie ii lor dar i a istoriei unui liceu ,,Alexandru Vlahu ”
care abia împline te 60 de ani. Unii au tot at ia de la absolvire, al ii
sunt ,,mai tineri” de prin 1967 sau, mai recent.

Am gândit c ,,Parada Suspinelor” poate fi momentul 
surprizelor consumate în lini te de ni te oameni serio i care i-au 
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folosit ,,talan ii” vie ii cum au putut mai bine pentru ei, pentru Valea 
Zeletinului, pentru ar .

A nu se uita c mul i au contribu ii esen iale în istoria 
disciplinei tiin ifice cu care s-au afirmat. Particip la s rb toarea 
min ii i sufletului în Podu-Turcului, unde au înv at s devin
oameni, persoane importante, personalit i de rang na ional. Mai to i
se afl în Dic ionare ale personalit ilor de importan na ional .

Prin c r ile, prin prezen a i opera lor, iat nu numai comuna 
Podu-Turcului ci i toat Valea Zeletinului i arat str lucirea în
edificiul na ional al Spiritualit ii române ti.

Lansarea c r ii ,,PRIMA CLAS .../ Personalit i de pe Valea 
Zeletinului” (Ed. PIM, Ia i, 2014, 330 pag.) se face astfel într-un
cadru onorant în prezen a unora dintre cei 91 de eroi ai unui altfel de 
Dic ionar al personalit ilor cu totul reprezentative din toate ramurile 
artei, culturii, vie ii sociale.

Elevii prezen i în sala C minului Cultural i pot alege modele 
de via , comportament, crea ie, într-un cuvant, DE VIA . Pentru c
to i au plecat de prin aceste locuri, au visat, au muncit, au reu it, 
pentru ei i pentru noi to i.

Sper s mul umim c lduros i autorit ilor locale pentru c
participan ilor care- i sacrific timp, suflet, energie i bani, nu vom 
reu i niciodat s le mul umim îndeajuns!

- 10:00 - -

- 11:00 - Catalogul clasei -

- 12:00 - 13:00 - Filmul, întâlnirea cu elevii, profesorii, 

- 13:00 - Personalit i de 
pe Valea Zeletinului”

- 13:30 - Concertul ansamblului ,,Privighetorile Zeletinului”
- 14:30 - Dest inuiri i amintiri.

( –Vaslui– 29.05.2014)
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r   

La fiecare doi ani ip s -mi afirm dreptul de organizator la
primele edi ii ale acestei Institu ii culturale, de sprijin permanent al 
brandului cultural cel mai cunoscut pentru jude ul Vaslui. Acum, dupa 
ce a disparut ceva din sufletul lui Adrian Porumboiu, echipa de fotbal 
FC Vaslui, mai r mâne s ne mângâiem cu ce am ini iat în 1970. 47
de ani am alergat, gândit, scris despre Festivalul Na ional al Umorului 
,,Constantin T nase”. Din echipa de atunci mai sunt 2 supravie uitori: 
Dumitru V. Marin i George Stoian. Vezi i ,,Memorialul Umoristic” 
al lui Dan Ravaru.

Un actora , ajuns directora , cu ceva pile în ora a considerat 
c noi am expirat uitând c întreg Grupul de Pres i-a fost... na .

Propunerile i discu iile cu el au fost neglijate de acela, deci 
n-a admis vreun fel de implicare. Unii spun c altcineva ar fi ridicat 
paravanul, dar el e vinovatul.

Personajul asta a deturnat esen a manifest rii dinspre 
organizarea confrunt rilor artistice înspre agen ia teatral , cu aducerea 
unor trupe slabe i foarte slabe, dup mintea lui necesare pentru un 
anume public de subdezvolta i. Vas zic , cei din Consiliul Jude ean 
g sesc ceva fonduri de sprijin i asta aduce actori i trupe nici macar 
de 2 lei! El a pre-vizionat spectacolele i dup criterii numai de el 
tiute le-a adus pe scena vasluian .

- Piese str ine, nici m car acelea bune, pentru a ,,sus ine” 
limba român i umorul! ,,Doctor f r voie” al lui Moliere din secolul 
al XVII-lea ar fi bun pentru secolul XXI; sau ,,Hronicul... g narilor”! 
Ce interese are ,,me te ugarul” nostru? Ce idei favorabile ar fi s
prezinte ,,spectacol” Radu Gheorghe sau R zvan Vasilescu, care, în
afar de trivialit i... n-au existat! Stupefiant!

– S credem c am revenit la sc lâmb ielile bulevardiere 
transferate pe scena vasluian ? A a r u am ajuns? La comedii pentru 
tâmpi i? Deci, Stagiunea teatral , mare bulib eal .
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Concursul de interpretare e alt fiasco... Din 18 numere, 
jum tate reprezentate de minori i premiul cel mare acordat unui copil 
de clasa a VI-a; Când Nelu Norocea de la Vetri oaia avea 9 ani a fost 
preferat, nu se putea prevedea c va ajunge doar ofer în Bra ov. 
Andrei Filibiu, ce va ajunge? Publicul ,,select” din Negre ti se 
giugiulea printre scaune când se prezenta ,,Show pe ei!” sau Alina 
Ro ca striga pe scen ,,jos pantalonii”! Ce mai, a fost un ,,spectacol pe 
cinste” cu tot felul de poante r suflate sau aforisme trunchiate... Unde 

le arati cum se face spectacolul...!
Au reap rut aplaudacii: Ni te tineri organiza i (nu pe degeaba) 

s - i rup mâinile aplaudând, spectatorii la ie ace tia
n-aveau ce aplauda de pe scen cred c erau aplauda i pentru 
rezisten a lor disciplinat , în numele respectului pentru teatru.

În perioada electoral , chiar ca au prins la public aplauzele 
pentru cei care vor s distrug ce-am fondat noi. Asta observa i
maestrul tefan Popa Popa’s i mul i al ii. Unde e ti tu, Ioan Manca ?!

Martor la mai toate edi iile, pot scrie c doar sec iunea pentru 
literatur a fost bine organizat .

Domnule pre edinte Buzatu, chiar n-a i
analizat ce se întâmpl cu Festivalul Umorului?

*
FESTIVALUL UMORULUI PE BANII POPORULUI
SAU CONTRA LIMBII ROMÂNE CU PIESE STR INE !
Festivalul Umorului (românesc!) cu... comedii bulevardiere 

str ine! Sau: Masca sub Semnul îngerului, pentru subdezvolta i!
Hronicul g inarilor – o superprostie din care se a tepta râsul 

spectatorilor pentru humorul care s vin de la Chi in u. M car, pe 
acolo sunt g g uzii.

Dineu cu pro ti – umorul lui M l ele (mare artist!) 
transformarea craiului Caramitru i acoperire de o pies fran uzeasc ,
uneori cu replici nimerite. Înfiorator c i bani a cerut Caramitru, care 
n-a acceptat filmare sau fotografiere a spectacolului, c era piesa ,,lu’ 
m sa!” Ce-i pe scen , nu-i public, nu?
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Lini te, s rut, ac iune! – str in i ca spirit, ca replici, ca sens, 
ca umor, care-l îngroap pe Pavel Barto , un fel de regizor al nim nui. 
Umorul se las a teptat prea mult de la o trup tân r i f r orizont!

Pensiune complet – un fel de brambureal cu actori slabi 
pentru privitori f r cultur . Noroc de invita ia (pe bani destui) de la 
Vaslui, s aib i necunoscu ii, tia ce s joace pe scen ! Incredibil de 
slabi, i ace ti repezi i!

Bani din cer, de fapt pe banii de la Vaslui, piesa lui Ray 
Cooney e înf i at de ni te necunoscu i la Vaslui. Umorul s tr iasc ,
chiar dac nu-l avem!

Passe - Partout Dan Puric - Rencontres: pantomim pân la 
super-satura ie. Dac familia Huluba se oprea la steep, era bine, totu i
cred c Dan Puric (cel foarte de tept) i-a g sit cum s distreze 
neini iatorii de la Vaslui. C altfel stia ca forma ie, someaz i merg 
doar pe unde mai pot.

Stand up comedy – cel mai prost spectacol din Gala teatrelor 
din cele 8 zile cu doi actori expira i. Radu Gheorghe s-a îngr at la 
trup i a sl bit... la talent, iar R zvan Vasilescu r mâne doar cu 
performan a de a- i fi ar tat organele sexuale în apari ii publice 
(filme). C talent... de unde? ,,Horror” au zis, la ie ire, spectatorii. La 
fel vicele jude ului!

ARTA: nici m car Teatrul Bulandra, cu echipa de rezerv n-a
ar tat ceva. Au încercat i ei, cumva, sensibilitatea publicului 
vasluian.

Doctor fara voie, ca alc tuire special pentru copii de 6-9 ani, 
Moliere (1622 - 1673) grosier reprezentat la Vaslui. Ce dac e Teatrul 
de la Bârladul nostru? Tot piesa str in ca atac direct la Limba 
român ! Tot foarte prost regizat i grotesc jucat !

Net culturi, net limba român , la cap de lemn îi mai trebuia 
cap de oaie, sau invers!

Un Festival cu o stagiune teatral salvat , oarecum, de Sorin 
Poam i ai lui in ,,Sala Studio”. Cel mai clar festival de umor, f r
umor!

( –Vaslui– 16.10.2014)



129 
 

 
 
 
 
 

 
 

Or fi vreo 30 de ani de când luna august nu mi s-

Ce vedem, de 23 august 2017:
a)

b)

culturile s-
c) Cel mai mult s-au vândut harbujii (pepenele verde, 

-o organizare n

d)
-

- Epureni pe 
- Epureni,
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N-

com
nu-

N-
poporul ) dar a trebuit s

-1974, dar nu era de 
amploarea celor de –

Ne trebuiesc 
ani-romane (nu ani- -

-a întâmplat de atunci. Tare 
mult ne-a costat libertatea asta!

– pede 
tonescu, patriotul român,

înver unare de evrei.
– Ziua de 23 august 1944 va fi între datele importante  în 

rezista.
– Regalitatea : n-

-i pe români!
–Vaslui–
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E greu de precizat ca

asiduu în România 
par a se intensifica. În

sinuciderile.

nu mai existe, oricum nu prea, în mediul 

- oape 

- -
Jefuitorii sunt la toate nivelurile sociale.

b) Cod -ai depus o hârtie 

homerice! 

-
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1/3 dintre

-
De nivel intelectual: „Parfene al meu” îmi face 5 luni ziarul de 

câteva zeci de la

ghicit: di (ce este!)
-

La Bârlad l-am dus pe unul Macovei din
-i dau de lucru.

În vreo 3 luni a furat peste 1000 kg. De cartofi; un aparat de 
stropit (2.800 lei), alte unelte,

pe 2 kg de vin, 2 
tone de porumb

cu 1800 lei, doar cu 20 lei! Halal afacere
cu 30 lei!

i are 2 copii.

Ce-

( –Vaslui– 30.03.2017)
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V.   Addenda 
 

Curriculum Vitae 
Nume: MARIN
Prenume:  Dumitru, V.

28 aprilie 1941, sat. 
Giurgioana, com. Podu Turcului, jud. 

Studii superioare: Facultatea de 

o Doctorat

Mihai Pop).
Activitate 

o -

de ani. 
o - martie 1970 
- februarie 1974.
o 1990 ; 2.
ONYX 
11 - 12 (27 - 28) - nov. - dec. 2014); 3. Meridianul Cultural 
Românesc , 2017 ->).

Activitate de pr
- editor: Tudor Pamfile, Basme, Ed. Junimea, 1976, 121 

pag.
- rul (1990), Teleradiodivertisment

(1994),  MERIDIANUL
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-
aproximativ 1000 de editoriale,

-
Mihai, parlamentari europeni, etc.

- <UNISON RADIO, 
, 1999, - Ursul

- , Extras din 

- Colaborator la 
istorie „A. D. Xenopol”, Revista „Baaadul literar”, Clepsidra, 
Clopotul, Cronica, Gazeta de est, , „13 PLUS”, „Ecouri Literare” 

.
, Meridian Vaslui-Bârlad, Scânteia 

etc. 
-media, vicepre

, monografie, Vaslui, 
1990.

, (Ed. 
Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 294 pag.), 

Pamfile, n.n.) la realizarea unui corpus al folclorului 

(Iordan Datcu,
vol. II,

, primul roman din Vaslui, 1999, 
-

280 p.

VOLUME 
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„TV.V.-15... explozia...”, Ed. Tiparul, Bârlad, 2006, 556 pag., 
„...
explozia cultural-
începutul mileniului...” 
„Meridianul  (Vaslui - Bârlad) - -

(Vaslui, Ed. Pim, „o 
(Emil 

), „… carte dintr-o
(Prof. dr. Marian Petcu -

Vaslui - -album)” (Ed. PIM, 
„Un hronic modern” (Simion 

TV.V - Vaslui -
ed. 

pentru 70 de ani), volum omagial, ed. 
(volum îngrijit de Val Andreescu).
GIURGIOANA - - - Oameni, ed. 

Editoriale valabile din vremuri regretabile

-

istorico-literare tre cele 
mai valoroase studii publicate).

(Th. Codreanu, C.D.  Zeletin, N. 
Constantinescu etc.),
(Contemporani... despre)
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„SPIRALE” -
roata istoriei, Ed. 
sfaturi, documente)

- … - - Snegur -
Iliescu, Lucinski - Constantinescu -
de reporter), 

ZELETINULUI, 
monografic de mare particularitate)
MARIN D.V. CONTEMPORANUL NOSTRU (virtual, 

, 2014).
25 - TV.V. -

Supliment omagial literar-artistic, cu amici, ed. 
2016, 80 pag.
75 - D.V. MARIN (jurnalism - istorie -
aniversar

-

, , 2017, 80 
pag. 
BÂRLAD – VASLUI / PAMFILE – MARIN / DESTINE 
ISTORICE 48 pag.

Moldova);
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CVINTET TE-RA (televiziune, radi

- 44 de ani;

Singurul vasluian în 
ROMÂNI

patrimoniu”
Pamfile.

ROMÂNIA, ÎN DATE”. (pag. 514, 655, 902, 910, 930, 936, 

istoria Moldovei.

-
- DUMITRU V. MARIN -

- „Ecouri Literare

- „Baaadul literar”, Anul IX, nr. 4 (35), noiembrie 2015, pag. 80.
- MARIN, DUMITRU -

- „
” (Universitatea „Petre Andrei” din 

olumul II,  - 180 de 
-

2009, pp. 351 - 359) etc.
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- Ziarul Meridianul -

- D.V.M. - -
articol program.

- D.V.M. -
Simpozion I - III, Meridianul (nr. 46, 47, 48 - 2011);

- - serial 
(Meridianul 2011 - 2016);

- Revista ECOMONDIA, Anul XI, noiembrie 2015, 
„Om

-
Vaslui. Meridianul (31 octombrie 2013)

- -a, 26 
octombrie 2015. Meridianul (29 octombrie 2015)

- Zilele MERIDIANULUI: - Miercuri, 15
ianuarie 2014; - Joi, 23 ianuarie 2014; - Joi, 30 
ianuarie 2014; Bârnova - Miercuri, 27 februarie 2014; Bârlad -
Joi, 13 martie 2014; - Colegiul ,,Costache Negruzzi”, Luni, 7 
aprilie 2014; - Luni, 21 aprilie 2014; Podu - Turcului - Joi, 
29 mai 2014; - Vineri, 30 mai 2014, Univ. ,,Al. I. Cuza” 

- 22 - 24 august 2014;
- 29 30 august 2014; Lungani - 23

septembrie 2014; -
Vrânceanu”, Vineri, 10 octombrie 2014; -
octombrie 2014; . -

; Lungani –
apoi -Vaslui-
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15 - 2016:
-

- Vineri, 29 ianuarie 2015 („Caragiale în regia fiorului literar!”); 
- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, jud. Vaslui -

culturii!”);
- -

- Lansarea revistei Meridianul Cultural 
Românesc nr. 1/2015);

- - Joi, 10 decembrie 
2015 („Lungani - Simpozion Interjud

- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, jud. Vaslui -
Vineri, 11 decembrie 2015 („Bârlad - Lansare carte „25 - TV.V.”!”);

- - Joi, 15 ianuarie 2015 
i „Om, 

- -
martie 2015 („Revista „Meridianul Cultural Românesc” pe plaiuri 
bacoviene”);

- Centrul de Afaceri Vaslui - Luni, 26 octombrie 2015 
- -a”);

- - 29 ianuarie 
- Meridiane Culturale”);

-

- Vineri 15 ianuarie 2016 („Simpozion „Mihai Eminescu” în liceele 
vasluiene!”). Orele 10:00, 13:00, 16:00 - Întâlniri cu redactorii 

– - Copilul 
poveste”, D. ,
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„Persoan cu numeroase calit i, probând pe deplin valoarea 
incontestabil a unui moldovean de elit , erou de 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

„ -mi place cel mai mult? Fostul meu coleg de 

figurat, istoria presei locale a Curentului cultural - în 

”

„

harul de A FACE !”

României, 1996 - 2000
„MERIDIANU

”

„Dintr-un material brut imens, Dumitru V. Marin scoate o 
carte, dintr-

-

Conf. un
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- Iordan Datcu, „
ROMÂNI
Dumitru V., pp. 65 - 66.

- Petru Necula, Mihai Ciobanu, „
or Vasluiene”, ed. „Cutia Pandorei”, Vaslui - 2001: 

MARIN, Dumitru V., p. 87.
- Ioan Baban, 

VASLUIAN, Autori - - Ed. PIM, 
- 269.

-  Ion N. Oprea, BÂRLAD, Is

pp. 184 - 189.
- Vasile Ghica, mic 

162.
- FRAGMENTE DE SPIRITUALITATE 

- Traian Nicola, VALORI SPIRITUALE TECUCENE,
Bârlad, 2002, vol II, p. 85.

- -V-a, 
2010, Hubners Who is Who, p. 790.

- Istoria Jurnalismului din România în date, Enciclopedie
, ed. Polirom, Volum coordonat de Marian Petcu (pag. 

- Cornel Galben, vol. VII, 2014, pp. 
142-
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3. ÎN DIVERSE VO
-

- actualitate - - 2008,
- 2009: 

Oameni cu ad , pag. 119.
- Revista CRONICA

Un hronic … modern, pag.10.
- Emilian Marcu, Revista CONVORBIRI LITERARE, Anul 

CXLIV, nov. 2010, nr. 11 (179), p. 193: Dumitru V. Marin, 
Meridianul (Vaslui- - ,

- Valeriu Lupu, Valentina Lupu, Ziarul Meridianul, nr. 8 
(877), joi, 23 februarie 2011: TVV - mesager al actului de 
cultu

- Prof. Dr. Ing. Avram D. Tudosie, Meridianul, nr. 26 
(804), joi, 3 septembrie 2009: 
Avram D. Tudosie, pag. 8.

- Revista 13 PLUS, an XIII, nr. 1-2-3 (137), ian.-febr.-
martie 2010, pp.19-23: (Dumitru V. 
Marin, , Vaslui, 
1999).

- Gruia Novac, Ziarul Meridianul, nr. 31 (809), joi, 15 
octombrie 2009: MERIDIANUL (Vaslui - -

O carte - docu
10 oct. 2009, Bârlad - „Biblioteca”, pag. 9.

- Monitorul de 
Vaslui, vineri, 21 august 2009, nr. 2020 (4001): „Un crâmpei de 
monografie”, p. 10.

- Lucian Vasiliu, Ziarul Lumina, 
2007: - (TVV - 15).
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- Ion N. Oprea - -
, 88 pag., fondator Vicu Merlan, an III, nr. 4 (10), 

noiembrie 2009, pp. 38-39: „TVV - 15 în explozia cultural-
info - .

- Avram D. Tudosie, Ziarul Meridianul, nr. 4 (783), joi, 29 
ianuarie 2009, pag. 10: Avram D. Tudosie, TVV - 15…
explozia… O ENCICLOPEDIE.

- George Stoian, Ziarul Meridianul, nr. 42 (861), joi, 21 
octombrie 2010: - O CARTE PENTRU 

, pag. 8 
- 40).

- TVV - ,
28 mai 2010.

- , nr. 
6096, vineri- - 30 mai 2010, p. 3

- Ecomondia, an VII, ian. - iunie 2011, p. 4 - 6,
întâlniri, Vaslui (2011).

- Ecouri Literare,
biografice, p. 65 (2009).

- , Fiii satului s-au reunit la Giurgioana,

- Cornel Galben, D.V. Marin, Giurgioana- -
-Oameni, ATENEU, ian. 2012, subt. , p. 4.

- C. D. Zeletin, Cuvânt înainte, GIURGIOANA-
Sat-Bise -Oameni, ed. 
- C. D. Zeletin, Aflu…, MARIN 70 -
70 de autografe,  pentru 70 de ani

- Valeriu Lupu, Meridianul, an XV, nr. 25 (998), joi, 27 
iunie 2013, pag. 12, rin istorie cu profesorul Marin. 

- -
literare).
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- Ion N. Oprea - LOHANUL, Magazin cultural-
, 278 pag., fondator Vicu Merlan, an VII, nr. 3 (27), 

octombrie 2013, pp. 167-169: Marin D. V. - Un 
.

- Emilian Marcu, Revista CONVORBIRI LITERARE, Anul 
CXLVII, nr. 12 (216), decembrie 2013, ,,V. D. Marin, Opera în 

, Editura PIM,
p.”, 

- Daniel Dragomirescu, Meridianul, an XV, nr. 39 (1.012), 
joi, 03 octombrie 2013, pag. 9, 
cultural” Revista Nord-literar, anul XI, nr. 10 (125), 
octombrie 2013, pag. 5.

- Val Andreescu, Meridianul, an XV, nr. 43 (1.016), joi, 31 
octombrie 2013, p.p. 6, 7, 9, 10, 12, -

-
- ”, 25 octombrie 2013, organizator;

- Gruia Novac, Meridianul, an XV, nr. 43 (1.016), joi, 31 
octombrie 2013, pag. 12, D.V. MARIN -
ENCOMION - , joi, 23 ianuarie 2014 -

-
25 februarie 2014 - Podu Turcului, jud. 

- Val Andreescu - la volumul ,,PRIMARII, ca 
(2014).

- PLUMB, 2014, CU EMINESCU, 
-literare, ed. 

- Serialul academicianului Tudosie, serial în multe nr din 

M.C.R.,în anul 2017. 
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-
-

- , Vaslui, 2009.
- Diploma de onoare -

timp de 25 de ani în folosul presei, pentru promovare
-

-
- - Dumitru V. Marin -

- -
Vaslui - România - D.V. Marin, Ed. 72 pag.

*
FILM: „A fost sau n-a fost” (filmul lui Corneliu Porumboiu, 

*
- Turcului, 

(24 august 2014).

(30 septembrie 2014).
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martie 1992 – cu scriitorul Mircea 
Radu Iacoban

Cu primul ministru, Adrian 

- 1992
2009, Interviu cu ministrul 

Economiei, Varujan Vosganian

1992 - sept. 1993 - interviu cu Anghel 
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- Vaslui - interviu cu 2009 -
Vasile Mihalachi

2009 -
2 iunie 2007, Vaslui - Cu Principesa 

u Duda
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            REZUMAT:
IU

La 

mileniului II)
Reprezentantul cel mai autorizat al romantismului folcloric 

este înzidit  în Coloana Infinitului spiritual românesc.
Cel mai important jurnalist vasluian din toate timpurile, D.V.Marin 

Acestei paralele istorice din primul capitol i
aproximativ 

SUMMARY:
  

Another book by D.V. Marin of great uniqueness: a scientific 
research combined with memoirs which creates a valuable historical 
parallelism. At the end of 20th century a specialist in ethnicity and tradition 
and a journalist have developed unique activities, they organized clusters of 
people (Pamfile) or contemporary crowds that took part in the act of culture 
(from the beginning of the 2nd millennium ).

He is the most authentic representative of Romanian Ethnic 
Romanticism (archivist) through Romanian Mythology, Children’s Games, 
Romanian Agriculture and especially the Ion Creanga magazine (276 
collaborators) Tudor Pamfile is engraved in the Infinity Column of the 
Romanian spirit.

The most important journalist in Vaslui from all times D.V.Marin 
settled two world records, six national ones and  twenty six in our county for 
his activity in the field of journalism, literature, history and culture.
To this historical parallel from chapter I it is added four more of the same 
great interest: epoch documents.

An original book for today and for the future.
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VLAD IOAN R. MARIN



„Dou u u u
u u o u

u u u u .”
ALBERT EINSTEIN 



- Mii de articole, editoriale, reportaje sau contribuții științifice, în zeci de
publicații, debut 1958;
- Deschizător de drumuri... și îndrumător în presa locală și moldoveană;
- Director și editor de reviste: 1. ONYX (Revistă de literatură, civilizație și
atitudine, Anul III, nr. 11 - 12 (27 - 28) - nov. - dec. 2014); 2. Meridianul
Cultural Românesc (Revistă trimestrială, 2015��).
- Editor: Tudor Pamfile, Basme (1976), Vlăstarul (1990), Teleradioeveniment

(1993), Meridianul (1996 ��).
Operă tipărită (selecții):
- Considerații privind cântecul popular ... (1974) - studiu etnologic.

- Evoluția învățământului vasluian până în 1859 (1980) - Istoria învățământului.

- Liceul ,,M. Kogălniceanu”, monografie (1990)

- TUDOR PAMFILE ȘI REVISTA ,,ION CREANGĂ” (1998) - istorie etnofolclorică.

- Unison Radio Vaslui continuă... (2000) - prezentare media;

- ZĂPADA PE FLORI DE CIREȘ (1999), roman, 274 pag.

- TV.V - 15... explozia (2006), „Cronica locului, jurnal intim...”, 556 pag.

- MERIDIANUL (2009) - O istorie a presei locale și a Curentului Cultural

Informațional, 416 pag.

- FESTIVALUL NAȚIONAL AL UMORULUI „CONSTANTIN TĂNASE” (2010), istorie

culturală, 218 pag.

- Tv.V- Vaslui - România - Europa (2011), filă de istorie, presă și cult., 256 pag.

- Volum omagial ,,MARIN 70” (2011), 210 pag.

- GIURGIOANA - Bacău, Sat - Biserică... - monografie (2011), 169 pag.

- Editoriale valabile din vremuri regretabile - culegere (2013),  258 pag.

- Cu Eminescu, Dascăl de suflet - Studii și adnotări istorico - literare, (2013), 172 pag.

- MARIN D.V. - OPERA ÎN CÂMPUL CRITIC ȘI VALORIC - (Th. Codreanu, C.D. Zeletin,

N. Constantinescu etc.), (2013), 202 pag.; opinii 23 ediții.

- ,,SPIRALE” INTERNAȚIONALE - Vasluieni pe spițe din roata istoriei (2013), 208 pag.;
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„Persoană cu numeroase calități, probând pe deplin valoarea incontestabilă a unui
moldovean de elită, erou de roman, ori de film, sau de povestioare vecine cu legenda, ecologist
convins - dr. Dumitru V. Marin a vrut, a știut și a putut să fie un om adevărat. Mai mult: el este
un model de acțiune de-a lungul  învolburatelor timpuri pe care națiunea noastră le parcurge.”

Prof. Dr. Alexandru Ionescu, Laureat al Premiului Academiei
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