
 

 
 

Ionel MARIN 
 

Ionel Marin, poet, eseist, publicist, editor, fiul lui Neculai şi Tinca Marin, s-a 

născut în data de 2 iulie 1954 în comuna Suraia, judeţul Vrancea. Este de 

profesie inginer topogeodez și a activat ca ofițer în cadrul MAPN. 

În luna august 2011 a înființat Asociaţia cultural-umanitară BOGDANIA în 

municipiul Focșani, fiind preşedintele executiv al acesteia și în prezent. A 

organizat  șapte ediţii ale Festivalului-concurs naţional de creaţie literară 

Bogdania, despre care a realizat publicația Aripi spre zbor, în trei volume. La 

începutul anului 2013, a înființat Revista de creaţie şi cultură Bogdania  

conducând-o, ca redactor șef, pe toată perioada de apariție. Primul număr tipărit 

a fost în luna mai 2013. În ianuarie 2018, a fondat  Editura Bogdania, pe care o 

conduce, ca director. 

  

Debutul literar: În anul 1982 cu poezii în revista Orizont din Focşani. 

 

Volume publicate: 

 

- Constelații, Poezie, Editura Sogent, Focșani, 1997; 

- Prinţul astral, Poezie, Editura  Andrew, Focşani, 2006; (ediţie bilingvă română-

italiană) 

- Inimă stea în devenire, Poezie, Editura Sinteze, Galaţi, 2007;  

- Crâmpei de veşnicie, Poezie, Editura  Andrew, Focşani, 2007; (ediţie   bilingvă 

română-italiană) 

- Crinul din inimă, Poezie, Editura  Andrew, Focşani, 2007;  

- Nestinse amurguri, Poezie, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2008; 

- Inima stea în devenire, Poezie, ediţia a II-a, Editura Olimpias, Galaţi, 2008;  

  (ediţie bilingvă română-engleză) 

- Crinul din inimă, Poezie, ediţia a II-a, Editura Fundaţia Culturală Antares,  

  Galaţi, 2008;  

- Punţi spre iubire, Poezie, Editura SemnE, Bucureşti, 2009;  



- Printre ani, lacrima netimpului, Poezie, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2010; 

- Picături de timp, Poezie, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2011 ; 

- Dincolo de coline albastre, Poezie, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2013; 

- În constelația ființei, Opera Omnia, Editura Emma, 2014; 

- În memoria netimpului, Poezie, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2016; 

- În constelația ființei, Opera Omnia, ediția a II-a, Editura Bogdania, Focșani,  

  2018 

- Patrie, credință, regăsire, Eseu, Editura Bogdania, Focșani,2018. 

 

Prezentare în dicţionare de scriitori: 

 

- Dicţionarul Scriitorilor Români de azi, Editura  Porţile Orientului, Iași, 2011;  

- Dicţionarul autorilor români contemporani, Editura Arial, Ploieşti, 2013 ;  

- Constelații literare vrâncene. Dicționar vol. II, Editura Terra, 2016,  

  autor  P. Abeaboeru; 

- Dicționarul Ingineri șcriitori și publiciști, Editura AGIR, 2017,  

  autori Nicolae Vasile și Ioan Ganea-Christu. 

  

A publicat în următoarele Antologii literare: 

 

- Busuioc de cuvinte, Editura Arionda, Galaţi, 2007 ; (antologie de critică 

   literară) 

- O antologie literară, Editura Valman, Rm. Sărat, 2007; 

- A doua carte a întâlnirilor, Editura Polidava, Deva, 2008; 

- A treia carte a întâlnirilor, Editura Corvina, Hunedoara, 2009; 

- Armonii celeste, Editura Olimpias, Galaţi, 2009; 

- Petale din cuvinte, Editura Docucenter, Bacău, 2011; 

- Antologie de poezie Artă sfâșiată, Editura Arhip Art, Sibiu, 2011; 

- Scriitori contemporani din Vrancea prin interviuri, Editura Ateneul Scriitorilor, 

  Bacău, 2012; 

- Antologia Comori de vise (poveşti, povestiri, amintiri), Editura Armonii  

  Culturale, 2012 

- Dincolo de albastrele ploi (aprecieri critice), Editura Armonii Culturale,  

  Adjud, 2012; 

- Meridiane lirice, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2012; 

- 13 Bonsortist, Antologia LSR Filiala Vrancea, 2014 ; 

- Din livada înflorită a iubirii. Antologie de poezie contemporană,  

  Editura Emma, 2014; 

- Actori printre astre. Antologie de poezie contemporană românescă, Editura 

  Armonii Culturale, volumul II, 2016; 

- Vrancea literară, Antologia scriitorilor vrânceni, Editura Salonul Literar, 2016; 

- Șoapte Europene (Anthologie româno-italiană), Editura Armonii Culturale,  

   Adjud, 2017; 

- Antologia România pentru tine, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2017; 

- Antologia Amintiri de secol XX, STARPRESS, Editura  Olimpias, Galați, 2018. 



A publicat în revistele literare: Poezia, Viaţa de pretutindeni, Provincia 

Corvina, Euromuseum, Oglinda literară, Esteu, Tecuciul Cultural, Dunărea de jos, 

Axioma, Plumb, Meandre, Astra, Climate literare, Armonii Culturale, Confluenţe 

Româneşti, Singur, Dăruiri literare, Melidonium, Luceafărul, Apollon, Anima 

News, Universul Românesc, reviste ale publicaţiilor ARP (Ecoul, Epoca, O carte 

pe zi) Impact literar, Armonia, Universul Românesc, Aşii Români, Agero, 

Belgianul, Il Convivio (rev. italiană), Cervantes, Expresia Ideii, Salonul literar, 

Cronica Timpului, Literar ing, UZP, Independența Română-Independența prin 

cultură, Palia Expres, în alte reviste şi ziare din ţară și străinătate. 

 

Referinţe critice: 

 

Despre volumul Prinţul astral: 

Prinţul astral, o carte născută dintr-un suflet coborât de pe culmi de cântec şi 

dureri, dintr-o suferinţă enigmatică de care toţi avem atâta nevoie. O scânteie 

din divinitatea lui Dumnezeu, pe care poetul Ionel Marin a multiplicat-o până la 

înalta credinţă de a se topi în rugă. (Vasile S. Ghican, Tecuciul cultural 

nr.8/2006) 

 

Inima stea în devenire sau „frenezia materiei” 

Ionel Marin pare a fi poetul energiilor mentale şi emoţiilor pozitive, cu simţul 

necontrafăcut al mesajelor optimiste, de largheţe şi simţire patriotică autentică. 

Consideră  scrisul un demers catarsic, aşa cum exact observă şi Valeria Tăicuţu. 

Exaltarea este a bucuriei existenţei în fiinţă, retorica, patosul îi sunt contopite în 

discurs şi generozitatea este a unui spirit apolinic, solar. Este incredibilă absenţa 

totală a angoasei, a disperărilor. O astfel de lirică nu poate fi minoră, deoarece 

aparţine simţirii. Simplitatea expresiei este compensată de plinătatea limpede a 

mesajului şi a emoţiei înfiorate. 

(Eugen Evu, Revista Provincia Corvina, Anul XII.nr.11(48) , 2008) 

 

Despre volumul Nestinse amurguri: 

Poezia lui Ionel Marin este o perpetuă căutare de simboluri pure, de spaţii 

paradigmatice, de iubiri nestinse, de prieteni adevăraţi, de vibraţii şi emoţii 

cognitive, producând stări de vrajă ademenitoare. Tensiunea lirică se realizează 

prin avalanşa de metafore, când plasticizate, când revelatorii, în sensul siajului 

înfiorat de gest şi gând. (Victor Sterom, Revista „ Viaţa de pretutindeni”, 

Nr.6/10/oct.2008) 

 

Stările celeste ale poetului Ionel Marin 

Poetul a intrat în acea zonă spaţială şi atemporală în care spiritul său se 

manifestă plenar, având acele stări celeste pe care ni le dorim cu toţii. Pentru că 

toţi dorim să intrăm în Nirvana sau în Eden, deşi nu ştim unde sunt aceste 

teritorii necunoscute, nu ştim cum se poate intra în ele şi mai ales, cum se 

trăieşte în ele. Ionel Marin ne spune simplu că acest teritoriu se află în noi, în 

Sinele nostru. … „Ionel Marin - un poet hieratic, prin structura sa sufletească, 



prin concepţii, prin năzuinţe, prin poemele sale cosmice inundate de LUMINĂ şi 

IUBIRE, dar nu în ultimul rând, prin faptele sale nobile, de ardere pe altarul 

Culturii”… (Năstase Marin, Revista Esteu nr. 4-5-6/2008) 

 

Despre volumul Punţi spre iubire: 

Versurile poetului Ionel Marin au câştigat lapidaritate şi profunzime: ”Cuiburi 

cosmice /Scutură pe acoperişuri /Roua din icoane”: ”Neantul pătrunde ascuns 

/Prin rănile memoriei”: ”Ninge cu fulgii tristeţii” Unele strofe pot fi considerate 

poezii scurte, gen haiku: ”Uitarea de sine, /În liniştea rugăciunii /Înmuguresc 

cuvintele…” 

 (Lucian Gruia, Revista Noua Provincia Corvina, Anul XII 

nr.14(51)/15(52)/2009). 

 

Drumeţ  spre steaua iubirii 

Rostirea poetului e una molcomă şi simplă, căci măreţia universului numai aşa 

poate fi cuprinsă şi înţeleasă, iar cuvintele vin dintr-o bună însuşire a minunii ce 

o poartă în ele. 

Ionel Marin nu forţează limitele limbajului, nu e preocupat de suplimentare tuşe 

aduse mesajului iniţial. Între text şi simţire, nici o vamă nu se interpune. E aici, 

mai mult decât o Convenţie, e matricea unei tehnici conţinătoare nativ, 

nicidecum însuşite…(Mihai Antonescu, Revista de cultură„ Meandre” nr.1-

2/2008). 

 

…Pe o constantă suficientă sieşi, cu smerenia simplitudinii, poetul Ionel Marin îşi 

cultivă textele ca pe nişte altare ale cuvintelor (scântei din Cuvânt) înţelegând 

întruparea lor virtuală ca o „frângere din trup (luminat)”, aşadar cuminecare. 

„Sfânt trup şi hrană sieşi”. Cum am mai scris, la vremi de boscorodire ce 

aminteşte de „bâlba limbilor” din Babilon, e preferabilă o asfel de cină de taină 

prin carte.  (Eugen Evu, Revista Provincia Corvina nr. 13(50)/2008). 

 

O lume de vise flămânde într-un crâmpei de nemurire 

Fără convenţionalisme şi artificiozităţi de sezon, (cine mai are aminte de ele ?) 

poezia lui Ionel Marin se prelinge simplu, firesc, limpede, despodobită de voaluri, 

precum a doua zi mireasa…Parcă obsedat de clipele veşniciei, poetul pluteşte 

precum ”fiorul pe viori de timp” în peregrinarea sa spre Patria cea veşnică. Prin 

”lanuri de zori” care se topesc în ”lacrimi de petale”, drumul său izvorăşte din 

sine şi continuă prin sine spre Marele Sine în care se topesc toate. De acolo de 

unde survine fiinţa, din acel Da-sein, cerul îi coboară în suflet. Poetul poartă în 

sânge ”zboruri astrale”. ”Să iubim, să rodim, să rămânem” acesta ar fi rostul 

fiinţei, temeiul sfintei moşteniri ancestrale. (Cezarina Adamescu, Oglinda literară 

nr. 64/aprilie 2007). 

 

Poezia lui Ionel Marin - simbol şi lumină – dubla raţiune a universului său poetic 

Fiecare carte a poetului vrâncean este un nou experiment, nu atât gândit, cât 

simţit, nu atât nou construit, cât reinventat. Percepţia cititorului trebuie să fie pe 



măsură: inspirată şi inspirând lumină. Poate, tocmai de aceea, poetul Ionel 

Marin este un poet astral, care iubeşte cerul şi ştie să-şi înalţe, de fiecare dată, 

mâinile în rugăciune. O rugăciune murmurată, silenţioasă, umilă, aşa cum este - 

de altfel – întreaga-i existenţă. (Gheorghe A. Stroia în prefaţa vol. ”Picături de 

timp”) 

 

Despre volumul Dincolo de coline albastre:  

Ionel Marin, crede în vocaţia poeziei de a netezi terenul desăvârşirii spirituale a 

fiinţei umane, aşa cum crede în potenţialul acesteia de a accede spre cele mai 

înalte şi fascinante sfere ale unei existenţe spre care însăşi poetul aspiră: 

„Drumuri nevăzute îşi aşteaptă /În fiecare anotimp, călătorii /Înveşmântaţi în 

hainele luminii”…Poetul vrâncean, desprins parcă din piatra munţilor săi, deşi îşi 

declamă cu dârzenie crezul moral şi artistic, nu impune reguli, ci se mărgineşte 

cu modestie doar să le arate.. (Ilarion Boca în prefața vol. „Dincolo de coline 

albastre”). 

 

…Cărţile lui Ionel Marin surprind prin frumuseţea limbii poetice, prin lirismul lor 

grav şi extatic, au o puternică notă romantică, nu atât prin forţa cuvintelor în 

sine cât mai ales prin înţelesul şi viziunile lor fulgurante. Criticul literar Gheorghe 

Stroia consideră că poetul focşănean „ridică sentimental ontologic la proporţii 

inefabile”…(Cristian Petru BĂLAN, Revista Bogdania, nr. 4/2014) 

 

Ionel Marin – ”Un stil lapidar şi ludic” 

„Discursul liric al poetului Ionel Marin, declarativ şi constatator, cu uimirile sale 

determinate de fascinantul peisaj al zborului prin stările celeste, ne transmite 

prin expresii şi metafore transfigurările sufletului său, topit  în picuri de poezie 

autentică”, afirmă Năstase Marin despre volumul “Inima-stea în devenire de 

Ionel Marin (Ed. Olimpias, Galaţi, 2008, 116 pag.). Cartea a apărut în ediţie 

bilingvă-traducerea în limba engleză fiind asigurată de Angela Cioltan Zainea. 

(Victor Sterom, Revista Astra, nr. 25(312)/dec. 2008). 

 

Despre volumul Picături de timp: 

Ipostaze hierofanice ale liricului. Volumul „Picături de timp”  apărut în colecţia 

Lirik la Editura Armonii Culturale (2011) conturează un univers hierofanic, o 

dimensiune existenţială corelată unui prag metafizic necesar evadării din cotidian 

şi propulsării gândului spre spaţii eterice: „Vise de lumină, fără graniţă,/ înalţă 

clipa, ducând veacul/ către armonie, linişte şi…/ simfonia fascinantă a sferelor 

(La marginea lumii). (Prof. Adina Voica Sorohan, revista Armonii Culturale, 

august 2011) 

 

Despre volumul Trepte spre lumină: 

În central lumii sale lăuntrice, poetul caută introspective, lumina din interiorul 

sufletului şi prin rugăciune, lumina din exterior, lumina divină. Ionel Marin 

percepe frumuseţea lumii devenită transparentă prin credinţă, aşa cum 

propăvăduia părintele Stăniloaie. Meditaţia asupra sinelui, relevă caracterul 



nemuritor al sufletului: “Sinele, nu-i doar scânteia unei clipe,/ pulsul unui ecou 

pierdut/ în neantul uitării,/ poate fi şi făclia drumurilor eterne…” (Dreaptă 

socotinţă - Printre ani, lacrima netimpului)…Cu fiecare carte, Ionel Marin, urcă 

noi trepte spre lumină. (Lucian Gruia, Revista Apollon, nr.4(47), 2014) 

 

Despre volumul Dincolo de coline albastre:  

În acest volum găsim din abundenţă aproape toate figurile de stil, predominantă 

fiind metafora. Mesajul este unul de încurajare a celor care suferă, de speranţă 

pentru toţi ceilalţi, dar şi cu îndemnul de întoarcere spre obârşii şi spre literatura 

de valoare de azi şi din întotdeauna. Adevărul, bucuria, lumina, dragostea sunt 

teme şi motive, sunt o permanenţă în discursul poetului Marin… (Culiţă Ioan 

Uşurelu, Revista Dăruiri literare, nr. 2(9), feb. 2014) 

 

Despre volumul În constelația ființei: 

…O colosală sete de lumină, înțelegând prin simbolul luminii apropierea de 

absolut, de adevărul suprem și urcarea treptelor către perfecțiunea trăirilor 

umane, a sentimentelor care se îngemănează într-o aspirație  spre totalitate, 

spre spectacolul cosmic la care poetul râvnește în permanență…(Ion Croitoru, 

Revista Bogdania, nr. 7/2014) 

 

Despre antologia  Aripi spre zbor: 

Antologia ”Aripi spre zbor” editată de Asociația Cultural-umanitară Bogdania se 

deschide cu un Argument semnat de ing. Ionel Marin, un împătimit om de 

cultură, unde explică motivul care l-a determinat să scoată această carte. În 

antologie sunt trecuți peste 30 de autori de poezie, proză scurtă, eseu, 

majoritatea concurenților participanți la Festivalul-concurs de creație literară 

Bogdania, edițiile 2012-2013…(Ion Ionescu Bucovu, Luceafărul, 05/2014)  

 

Despre volumul Dincolo de coline albastre: 

…Scrisă cu toate verbele folosite la persoana I, poezia domnului Ionel Marin este 

a maximei implicări și asumări, de o totală credibilitate: „Te privesc/Îți 

îmbrățișez inima,...Aștern doruri.../Scriu cu aripile ființei/Versuri ce poate trec în 

ecouri vii/Izvoare de amintiri să devină,/Ploi nestinse de iubiri.” („Liber în poem”, 

p.11). Concluzia, ca rezultat al evaluării unor experiențe de viață, în variile sale 

întruchipări, aici, în spațiul relației tainice a autorului cu Dumnezeu, care își pune 

amprenta pe majoritatea poeziilor care alcătuiesc acest volum de care poetul ne 

ține aproape, să putem descifra taina de „Dincolo de vise și de noi”, cu a cărei 

reproducere voi pune punct comentariului meu, nu înainte de a remarca, chipul 

ales în care poetul își împlinește o triplă datorie: față de Dumnezeu, față de sine 

și față de semeni”…  

(Geo Călugăru, Revista Bogdania nr. 15-16/2015) 

  

Despre volumul Poteci de cuvinte:  

Cu acest nou volum de poezie, Ionel Marin se înscrie pe orbita poeţilor militanți 

pentru frumusețile umane și șlefuitori în „diamantele sufletești” ce se plasează 



într-o stare de confort spiritual specific poeziei… Poezia din acest nou volum se 

citeşte în matricea logistică a unui cântec orfeic asemănător unui extemporal la 

inimă care a fost construit să transforme acest ocean de gânduri, într-o oază de 

lumină şi candoare. Unitară prin modalitatea de limbaj, ca un recurs continuu la 

„îngăduință și iertare” poezia lui Ionel Marin se bifurcă după aria de acţiune între 

simbolism şi avangardă. Primul se valorifică mai mult prin lirismul imaginaţiei 

simbolistice uzând şi de metaforă, a doua se fixează pe text sau pe scriitura 

epică”…(Tudor CICU- din prefața volumului  „În memoria netimpului” (editura 

Rafet, 2016).  

 

Despre volumul În memoria netimpului: 

  …Poetul Ionel Marin vine dintr-un alt veac, arzând în pași fermi cuvinte după 

cuvinte, imagini după imagini, explorând metafora până dincoace de umbrele 

tăcerilor. Apoi se confesează într-un lirism aparte, lumii.  

Poetul este un filozof, aruncă strigătul visare în mijlocul mulțimii, pentru aducere 

aminte. Vorbește cu detașare despre viață, despre umanitate, într-un timp 

revolut. Ne trimite în căutarea memoriei netimpului pentru a ne găsi liniștea și 

umanitatea din noi. Apelând la copilăria noastră, ne îndreaptă vertical gândul 

către mamă, către sat, către tot cei mai frumos depozitat în memoria secundelor 

uitate. Suspendă cu bună știință timpul, între două lumi, unde uneori poposim să 

adăpăm emoția cu mirarea singurătății. 

Poetul Ionel Marin trebuie citit cu semnul întrebării în dimineți de rouă, unde 

glasul răsună ca un bucium între milenii (Constantin Marafet- În memoria 

netimpului, Editura Rafet, 2016) 

 

 


