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MARIN IFRIM - UN OM, UN MODEL, UN MENTOR

 Pentru noi, copiii, 

lectura este, aşa cum o ştim cu 

toţii, una dintre modalităţile 

esenţiale de cunoaştere a lumii 

care ne înconjoară, de modelare 

a caracterului, de relaxare, de 

pătrundere în lumi noi, nebănuite… 

Un om care citeşte mult nu este 

doar un om cu un vocabular 

îngrijit, nuanţat, ci şi un om mai 

învăţat. Toate acestea ni le spun 

părinţii, învăţătorii, apoi profesorii 

(mai ales cei de limba şi literatura 

română, trebuie să recunoaştem)! 

Noi însă, cei care, anul acesta, 

reprezentăm judeţul Buzău la etapa 

naţională a Olimpiadei pentru 

elevii din mediul rural „Universul 

cunoaşterii prin lectură”, credem că 

lectura înseamnă cu mult mai mult. 

Ea este sunet, culoare, Cuvânt, 

este dans al spiritului, este magie 

şi har. Este, cu siguranţă, unul  

dintre nenumăratele fire nevăzute 

prin care, uneori, Dumnezeu ne 

vorbeşte…

 Tocmai de aceea, ne-

am propus să-i convingem şi pe 

colegii noştri că lectura nu este 

doar o necesitate, „cea mai de 

folos a omului zăbavă”, aşa cum 

foarte frumos o spune cronicarul, 

ci şi o cale de a descoperi adevărate 

modele de viaţă. Suntem convinşi 

că drumul către o carte este deschis 

şi înlesnit, de multe ori, de autorul 

ei, de omul care se ascunde în 

spatele filelor „atent gândite, 

gingaş cumpănite” - petale ce îşi 

păstrează miresmele anume pentru 

noi. Autorii, însă, nu sunt ca nişte 

pagini deschise pe Internet, pe care 

le putem accesa oriunde şi oricând, 

să nu mai vorbim despre faptul că 

cei mai mulţi nici nu se mai află 

printre noi. În acest context, ne-

am gândit că ar fi păcat să nu ne 

bucurăm de ceea ce reprezintă, 

pentru noi, buzoienii, domnul 

Marin Ifrim:  un scriitor, un 

publicist, ,,o personalitate morală 

cum rar se naşte la români, de mare 

onestitate”. Aceste cuvinte au fost 

spuse, despre domnul Marin Ifrim, 

de către Liviu Ioan Stoiciu, unul 

dintre apreciaţii scriitori optzecişti 

ai literaturii noastre.

 A fost un privilegiu şi o 

onoare să stăm de vorbă cu cel care 

face obiectul portofoliului nostru 

din acest an. Am descoperit un 

om cald, generos, discret, un mare 

iubitor de literatură şi de copii, un 

adevărat reper în această lume care 

ne înconjoară şi care, de foarte 

multe ori, ne derutează. Am înţeles 

că se produce un miracol atunci 

când mintea şi sufletul nostru se 

deschid şi rezonează cu ceea ce un 

scriitor doreşte să ne transmită, că 

mâna noastră strânge, peste timp 

şi în pofida lui, mâna care a trudit 

peste paginile albe, ori de câte ori 

inima ne palpită la melodia vreunei 

fraze pe care o reluăm, iar şi iar… 

Cu atât mai  minunat a fost să 

putem schimba gânduri şi impresii 

cu un scriitor în carne şi oase, care 

ne-a confirmat, o dată în plus, că a 

te naşte la ţară este nu un handicap, 

ci un privilegiu.

 Considerăm că domnul 

Marin Ifrim este nu doar un scriitor 

valoros, ci şi un exemplu de destin 

care, cu date prea puţin favorabile,

,,O personalitate morală cum rar se naşte la români, de mare onestitate”. (Liviu Ioan Stoiciu)

 şi-a arătat strălucirea şi şi-a dăruit 

preaplinul atunci când ceilalţi 

se aşteptau mai puţin. Am aflat 

multe lucruri despre ce înseamnă 

să lucrezi într-o redacţie, despre 

cum se realizeză un interviu, am 

pătruns în culisele teatrului, locul 

în care Marin Ifrim a lucrat ca 

regizor tehnic. Am descoperit că 

a lucra într-o fabrică şi a trimite 

„Scrisori din Anglia” nu sunt două 

lucruri incompatibile, am făcut 

cunoştinţă şi cu alte personalităţi 

pe care mentorul nostru (aşa cum 

ne place, de acum, să-i spunem), 

le-a cunoscut pe când practica 

meseria de ziarist. Am aflat multe 

alte lucruri, pe care vă invităm să le 

descoperiţi în paginile următoare!

Membrii echipei

MEDIUL FAMILIAL
,,Viață în lanț din viață’’

 Marin Ifrim s-a născut în anul 1955, la 1 Decembrie (Ziua Naţională a României), în  Bălăceanu, un 

sat cu o magie aparte despre care poetul afirmă: “Satul meu e o corabie de diamant/ ce despică larg valuri de 

humă/ galbenă spumă de grâu în urmă lăsând.”,  jud. Buzău. Este un scriitor şi publicist român, cunoscător de 

teatru, care se face remarcat prin operele sale, colaborările cu diverse publicaţii, interviurile cu personalităţi 

contemporane, celebrele scrisori din Anglia şi prin evocările din lumea teatrului. Se trage din părinţi cu 

îndeletniciri specifice mediului rural: mama, Floarea Ifrim – legumicultoare specializată, iar tatăl  Marin T. 

Ifrim – zootehnist. Mai are un frate, Ion Ifrim și o soră Anica.

 A fost căsătorit cu Nela Ivașcu, din satul Limpeziș, Buzău, decedată în anul 1991, împreună cu care 

are doi copii: Florina Ifrim şi Emil Ifrim. Cel de-al treilea fiu (din căsătoria cu Nicoleta Cristea), Valeriu Ifrim,  

este încă elev şi are certe disponibilități literare. Marin Ifrim este Cetățean de Onoare al Municipiului Buzău 

și membru onorific al Ligii Scriitorilor din România. 

Elevi    Mazîlu Andreea-Diana, clasa. a V-a  |  Şandru Teodora Cristiana, clasa a VI-a

TRASEUL EDUCAȚIONAL
,,Am fost și profesor și student în aceeași școală”

 Urmează primele opt clase 

la Școala Generală din comuna 

Bălăceanu, şi o are ca profesoară de 

română pe doamna Maria Dinu, cea 

care avea să-l direcționeze definitiv 

spre literatură. Îşi continuă traseul 

educaţional la Școala Profesională 

de Chimie din Brăila (1970-1973), 

doi ani la Liceul Agricol din Beceni 

(1974-1975), la Școala Tehnică 

de Maiștri din cadrul Liceului de 

Chimie din Buzău (1996- 2000) 

și apoi la Liceului Agricol Buzău 

(1997-2000). 

 În 2011 este absolvent al 

Facultăţii de Istorie, Muzeografie 

şi Arhivistică -  Universitatea 

„Spiru Haret”  Bucureşti, fără a 

da examen de licență. De-a lungul 

timpului a practicat, conform 

cărții de muncă,  diverse profesii: 

lăcătuș mecanic, ajutor de maistru 

(în industria chimică), redactor la 

ziarele ”Senator”, ”Muntenia”, 
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 În 1986 debutează editorial 

cu volumul de versuri „Spre oraşul 

cu un milion de ferestre,, apărut 

la Editura „Litera” din Bucureşti, 

întâmpinat favorabil de critica 

literară.

 O incursiune în filele 

cărţii poetului buzoian oferă 

cititorului multe surprize şi un 

plus de speranţă în destinul său 

literar; “Vasul Marin Ifrim e o 

ambarcaţiune cu însuşiri stranii, o 

broască ţestoasă cu aripi de fluture 

negru.” (Marină), precizează  

Dumitran Frunză.

  Elementele naturale ale 

ruralului se intersectează cu cele 

ale urbanului, iar mărturisirea 

poetului, în cartea sa de debut este 

tranşantă. Iarba dulce a satului, 

holdele, poamele aproape că 

iau alte forme: “Într-o comună 

urbanizată anul trecut/ unde rata 

vine din oră în oră/ şi şoferii miros 

a năut/ mă voi duce astă seară 

la horă./ Vom trece subtil peste 

râu,/ spre oraşul cu un milion de 

ferestre,/ de unde se vede lanul de 

grâu/ cât sprânceana unei blonde 

neveste.” (Cântec). Scrierile sale 

lirice sunt dominate de lumini şi 

umbre, de oameni care au fost, 

de oameni care sunt: “Se înfiripă 

noi vise/ se sting noi duşmănii/ 

cântecul meu trece prin sat/ ca un 

fir albastru de cer,/ prin dreptul 

fântânii.” (Jurnal de sărbătoare) 

Sau “Bunicul n-a părăsit niciodată 

satul,/ deşi nepoţii sau chiar fii lui/ 

au împânzit în lung şi lat lumea;/ a 

fost atât de mulţumit între salcâmi/ 

încât primăvara înverzea odată cu 

ei.” (Bunicul).

 Pentru a fi convins că şi în 

Buzău se întâmplă ceva cu Poezia, 

trebuie citită neapărat cartea lui 

Marin Ifrim  Însemnări despre 

literatura buzoiană actuală. 

Cartea nu are mai mult de 112 

pagini şi înregistrează nu mai puţin 

de 87 de autori (poeţi, publicişti, 

prozatori): 14 tradiţionalişti, 22 de 

modernişti, 21 de romantici, 20 de 

optzecişti şi numai 10 dintre “cei 

care vin”, majoritatea, bineînţeles, 

poeţi. Iar pentru viitorii istorici ai 

literaturii române cartea poate fi 

folosită ca document, îndreptar sau 

manual, după cum or vrea domniile 

lor, conchide Dan Giosu.

 Florea Miu spune în 

,,Ramuri”, nr.8/2013 că antologia 

de poeme Gloria locală de Marin 

Ifrim, conturează un univers al 

frustrărilor existenţiale resimţit 

încă de la debut şi reflectat tot 

mai mult în apariţiile ce au urmat: 

„Curentul marin”, „Alfabet de 

tranziţie” (1995), „Fotografii cu 

cântec” (2001), „Poeme” (2003), 

„Suprafaţa lucrurilor” (2004). 

”Informația Buzăului”, referent 

la Casa de Cultură a Sindicatelor 

Buzău, regizor tehnic la Teatrul 

”George Ciprian”.  A fost și 

instructor de teatru la Palatul 

Copiilor Buzău, dar și manipulant 

la un magazin de mobilă. În 

Uniunea Scriitorilor din România 

este membru titular din 1998.

 Momentul care a 

favorizat afirmarea valorii 

sale în universul cunoaşterii 

este atunci când, girat de criticul 

literar Al.Cistelecan debutează cu 

versuri în revista „Familia” din 

Oradea, în 1980, obţinând apoi 

peste 30 de premii la concursuri 

de creaţie literară, naţionale sau 

interjudeţene. 

CONTRIBUȚIA LA 
DEZVOLTAREA 
UNIVERSULUI 
CUNOAŞTERII 
LA NIVEL 
NAȚIONAL SAU 
INTERNAȚIONAL

 Un număr de 20 de 

poeme, în prezentare bilingvă 

(română – engleză), sunt aşezate 

de autor într-o carte care are ca 

titlu o metaforă interesantă: „vid 

reîncarnat – reincarnated void”.  

Păstrând linia  scriitorilor care se 

respectă, poetul inventează un 

tărâm, o ţară, un topos, inventează  

„Ţara  Vidului Reîncarnat”                                                                 

 Existenţa lui Marin Ifrim  

a fost sistematizată chiar de 

acesta printr-o propoziţie care 

concentrează toată relaţia sa cu 

această instituţie de cultură: „am 

fost şi profesor şi student în 

aceeaşi şcoală”.

 Ca fost angajat al  Teatrului 

„George Ciprian”, în perioada 15 

martie 1996 – 15 ianuarie 2001, 

dincolo de obligaţiile sale specifice 

unui regizor tehnic, şi-a  dedicat 

multe momente unor discuţii cu 

mari actori, regizori, scenografi, 

eroii copilăriei sale, văzuţi pentru 

prima  dată la cinematograful de 

odinioară, din satul natal. Acesta 

chiar recunoaşte: „Trăind atâta 

timp numai  printre actori de 

top, cred că împrumutasem ceva 

din felul lor de a fi, mai ales în 

timpul supravoltat al lungilor şi 

obositoarelor repetiţii”. Scriitorul 

învaţă multe de la aceştia, din 

modul lor a glumi şi de a da replici 

inspirate pentru că i-a surprins 

pe actori dincolo de scenă, cu 

empatiile, neliniştile, curiozităţile, 

grijile, farsele colegiale pe care şi 

le joacă unii altora, tertipurile şi 

capriciile care-i individualizează 

şi-i fac simpatici, spiritul de 

sacrificiu, altruismul şi setea 

perpetuă de a se dărui necondiţionat 

publicului. La o masă protocolară, 

Emil Hossu l-a întreabat care 

din cele şapte arte i se pare mai 

importantă, iar memorialistul a 

răspuns prompt şi inspirat: „Cea 

mai importantă artă este cea de-a 

opta, mama celorlalte şapte, teatrul.  

Când actorul Radu Panamarenco 

ii cere explicaţii şi eseistul îi 

răspunde printr-o replică celebră: 

,,Teatrul este o balenă uriaşă, care 

inghite toate artele: arhitectura, 

sculptura, pictura, muzica, 

poezia, dansul şi filmul“ (p.8). 

Acesta a fost aplaudat de actori.

 Cartea teatrului sporeşte 

în chip fericit şi diversificator 

bibliografia lui Marin Ifrim, 

personalitate cu incontestabilă 

forţă catalizatoare a culturii şi 

literaturii buzoiene şi, implicit, 

naţionale. Ion Roşioru, („Opinia“, 

07.03.2016).

Marin Ifrim

Editura TEOCORA – 2017

 A colaborat, timp de peste 

un deceniu, la ziarul OPINIA 

din Buzău, unde a susținut, 

împreună cu Dumitru Ion Dincă, 

pagina literară. De asemenea, 

este fondator și redactor-șef al 

revistelor ”Cartelul metaforelor” 

și ”Caietele de la Țintești”.

 În publicaţia ”Jurnalul 

de Vrancea”, condusă de poetul 

Liviu Ioan Stoiciu a publicat peste 

200 de articole polemice. Când 

locuiește în Anglia, are privilegiul 

de a fi invitat, în anturajul familiei 

Alexandra și Barnabas Wilson, 

doamna Alexandra fiind fiica 

DEBUTUL 
PUBLICISTIC
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marelui filozof Constantin Noica. 

După această vizită, la scurt timp, 

îi apare volumul ”Scrisori din 

Anglia”, corespondența dintre 

Marin Ifrim și Liviu Ioan Stoiciu. 

Întâlnirile, dar şi observaţiile 

făcute vizitând oraşele unde a stat 

poetul John Keats pentru a finaliza 

poemul „Endymion”, unde a 

avut filmări formaţia „Beatles” şi 

unde au  locuit Agatha Christie şi  

poetul Ted Huges, l-au determinat 

să adauge scrisorilor  câteva 

opinii despre identităţile sale, 

un fel de crez. 1. „Sunt convins 

că fac parte dintr-o identitate 

naţională istorică. Nu-mi e ruşine 

că sunt român, în ciuda părerii 

altora despre noi. Am locuit două 

săptămâni în Anglia şi, ori de 

câte ori am avut ocazia, am vorbit 

româneşte cu o plăcere „sadică”; 

 Despre Anglia afirmă: 

”Aici legile sunt de oţel, nimeni 

nu le interpretează cum vrea 

cerebelul său”; „Această ţară 

respiră cultură şi civilizaţie chiar 

şi prin tomberoanele de gunoi”;  

„Am intrat hotărât şi, mai ales, 

curios în Biblioteca Centrală. Nu 

am văzut ceva mai aerisit şi mai 

ordonat” etc. 

 Într-un eseu Sever Voinescu 

preciza: 1. „nu-mi pot da seama 

foarte bine care era motivul pentru 

care Ezra Pound anticipa că până 

la sfârşitul secolului al XX-lea 

arta scrierii scrisorilor va muri”;

2. „acum e uşor să spui de ce 

scrisorile au murit. Nu pentru că 

oamenii nu mai comunică, ci pentru 

că instrumentul comunicării s-a 

schimbat”; 3. „scrisorile par a-şi 

fi epuizat destinul. E trist, mai ales 

dacă ne aducem aminte ce măreţ 

destin au avut”.

   Anii petrecuţi alături de 

mentorul său Paul Ioachim i-au 

influenţat decisiv destinul literar. 

Tot în acea perioadă, a realizat şi 

câteva interviuri, cele mai multe 

publicate în presa locală.

Elevi    Bărăgoi Marilena Dumitrana, clasa a VII-a  |  Hoacă Ioana-Adina, clasa a VIII-a

INTERVIUL - o poartă către minte şi suflet
„Scrisul trebuie consumat cu linguriță de argint” - ne mărturiseşte mentorul nostru, domnul 

Marin Ifrim
 După câteva zile mohorâte, soarele a început să-şi arate strălucirea. Membrii echipei, Andreea Mazilu, 

Teodora Sandru, Marilena Baragoi şi  Adina Hoacă, sunt curioşi să afle mai multe lucruri despre scris şi 

menirea scriitorului în aceasta lume.

ADINA: Stimate domnule Marin Ifrim, vă mulţumim pentru disponibilitate şi pentru amabilitatea cu care aţi 

accepatat să ne acordaţi acest interviu.

M.I. : Eu trebuie să vă mulțumesc, sunt onorat. Am înțeles că această discuție ar putea fi de folos copiilor din 

școala dumneavoastră. Când e vorba despre copii, sunt disponibil până la sacrificiu. 

 TEODORA: Cum aţi început să scrieţi?  

M.I. : A durat vreo câțiva ani buni până când am conștienizat scrisul. Citeam foarte mult, eram elev la o școală 

de chimie din Brăila. Încercam să scriu un roman polițist. Nu-mi ieșeau cuvintele aproape deloc. În schimb, 

aveam o corepondență densă cu familia și cu prietenii mei din copilărie. Atunci am început să-mi exprim 

sentimentele. Mă ”spovedeam” în scris. Apoi am început să trimit versuri la diverse ziare și reviste. Nu mi le 

publica nimeni. Am ajuns la Cenaclul literar ”Viața Buzăului”. Deja debutasem, în 1980, în revista ”Familia”, 

publicația care l-a debutat și pe Mihai Eminescu...

ANDREEA: Ce amintiri frumoase păstraţi în suflet despre satul în care v-aţi născut? Dar despre anii de şcoală?

M.I.: Am plecat din satul natal la vârsta de 14 ani. Am trecut pe acolo foarte rar, tot timpul am fost ocupat cu 

fel de fel de treburi. Am avut o copilărie fericită. Țin minte mulți oameni ai satului. Păreau niște personaje 

din ”Moromeții” lui Marin Preda. Tata, Marin T. Ifrim, era poreclit ”Moromete”. A murit acum 10 ani. Pe 1 

ianuarie 2014 a murit și mama. De atunci, nu am mai trecut prin sat. Am senzația că sunt un dezrădăcinat. 

Când eram mic simțeam o supărare ciudată pe tata, pentru că m-a dus de acasă. Din fericire, m-am acomodat 

repede cu viața în mediul urban. Cu sacrificii sufletești, aș zice. 

MARILENA: Credeţi că tinerii de astăzi au nevoie de modele/de mentori?

M.I.: Toți avem nevoie de mentori, de modele, de repere. Eu am avut tot timpul repere literare. Eram tare 

bucuros când cumpăram câte o carte de versuri semnată de marii poeți ai adolescenței mele: Ion Gheorghe, 

Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu, Petre Stoica, Liviu Ioan Stoiciu și mulți alții. Am repere și acum, inclusiv 

morale. Mă refer la marea scriitoare Magda Ursache și la cunoscuții scriitori Dan Culcer și Paul Goma – doi 

scriitori plecați în Franța încă de pe vremea comunismului. Tinerii de astăzi se pot considera norocoși dacă 

își vor descoperi vreun model sau vreun mentor. Societatea de astăzi e un pic confuză sau confuzată. E greu 

să găsești modele, chiar dacă, sunt convins, există mulți oameni care pot fi luați drept model. Din păcate, 

societatea noastră e mai atentă la lucruri, fapte și oameni cu nuanțe predominant negative. Tinerii își pot 

construi ei înșiși modele. Întotdeauna există câte cineva care se evidențiază față de ceilalți. 

ADINA: Dintre cărţile dumneavoastră pe care le-aţi publicat care credeţi că vă reprezintă cel mai bine?

M.I. : Tocmai am luat din tipografie cea de-a treizeci și una mea carte. Întotdeauna cea mai reprezentativă 

carte e cea care urmează să o public. Numai așa pot merge înainte. Țin la toate cărțile mele, e munca mea de 

câteva decenii. Au fost vremuri în care am trăit din scris. Acum primesc o idemnizație lunară de la Uniunea 

Scriitorilor din România. Sunt convins că toate cărțile mele mă reprezintă. Sunt scrise cu suflet și conștiință. 

TEODORA: Ce părere aveţi despre cărţile în format electronic?

M.I. : Mă împac cu gândul că e vorba despre o răscruce a umanității. De pe vremea lui Gutenberg, cel care a 

inventat tiparul, omenirea nu a mai făcut un asemenea salt uriaș. Pur și simplu câtigăm timp. Sunt dependent 

de Internet. Citesc cărți în format electronic. Acesta e viitorul omenirii, formatul electronic, viteza și precizia. 

Am început să folosesc calculatorul abia după ce librăriile nu au mai avut bandă de mașină de scris, nu se mai 

fabrica. 
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ANDREEA: Cum obişnuiţi să scrieţi? Aveţi nevoie de o anumită atmosferă, de anumite obiecte personale în 

jurul dumneavoastră?

M.I. : Nu am tabieturi ale scrisului. Scriu indiferent unde sunt. Când eram redactor la ziar, scriam fără să aud 

sau să văd vânzoleala din redacție. Mă concentram pe text. Acum scriu și dimineața devreme, dacă simt că 

am ceva de scris. Una din cărți am scris-o în vreo trei luni, câte o oră în fiecare dimineață între 4 și 5 sau 5 și 

6 dimineața. Noaptea se scrie mai bine. O fi din cauza liniștii sau a unui bioritm ancestral. Nu știu, nu sunt 

sigur. Cert e faptul că de multe ori scrisul nu prea se lasă scris, dacă nu ai o anumită voință, tenacitate. Uneori 

scrisul vine când vrea el.

MARILENA: Ce recomandări le-aţi face tinerilor pasionaţi de scris?

M.I.: Să scrie în fiecare zi. Acesta este cel mai mare și mai știut secret al scriitorilor. Astfel, scriind zilnic, 

ajungi la deprindere, la ușurința de a mânui cuvintele. Și încă ceva. Tinerii trebuie să frecventeze cenacluri 

literare și să participe la concursuri de creație. În tinerețe am câștigat peste 30 de concursuri de crerație literare, 

uneori primind sume importante de bani. 

ADINA: Cum aţi descrie în câteva cuvinte mesajul celei mai recente cărţi DIN/SPRE TEATRUL ,,GEORGE 

CIPRIAN”?

M.I.: E o carte care exprimă dragostea mea totală față de teatru, față de un fost loc de muncă. Pentru mine, 

actorul și dramaturgul George Ciprian e la fel de important ca și Shakespeare sau ca și I. L. Caragiale. Acum 

lucrez la cea de-a treia carte dedicată teatrului buzoian. E o carte în care dialoghez cu publicistul Ion Aldeniu. 

Vorbim numai despre teatru...

ADINA: Vă mulţumim că v-aţi făcut timp să ne acordaţi atenţie şi vă dorim multă sănătate, putere de muncă 

în continuare şi vă asigurăm că aveţi tot respectul nostru pentru întreaga activitate!
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Mulțumiri domnului Marin Ifrim!


