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ABSTRACT: Complex personality, with encyclopedic valences, doctor 
Dorel Rape expressed himself in a very special, atypical way, especially 
in the field of literature, spirituality and art (painting, sculpture), his 
creations being a result of concerns about the meaning of his existence 
and his fellows upon this earth. His poetry is a plea for the beauty of the 
past life, but also for the future, from which there is no lack of God, nor 
the Devil. 
KEYWORDS: irony, persiflage, sarcasm, historical, physical and spiritual 
space and time, good recipe for spirit, rhyme dadaiste, the desire for 
enlightenment and knowledge of the world, inexhaustible, unstoppable

O tristă și neașteptată veste s‑a abătut asupra comunităţii din staţiunea 
Slănic‑Moldova la începutul lunii aprilie (anul acesta). La nici 68 de ani 
se stingea din viaţă medicul, poetul, dramaturgul, prozatorul, pictorul și 
sculptorul Dorel Rape (cu numele de prozator și poet, Dorel Raape), slă‑
nicean get‑beget. 

Aflat de peste treizeci de ani în slujba oamenilor, specializat în pedia‑
trie, mai apoi în medicina de familie, dr. Dorel Rape a avut mereu în suflet 
apropierea de cei suferinzi, iar în vorbe, cuvinte de alinare, de încurajare, 
pline de optimism, presărate de multe ori cu mult umor, ceea ce i‑a atras 
respectul și simpatia localnicilor și pacienţilor care s‑au tratat în staţiune. 
Personalitate complexă, cu valenţe enciclopedice, medicul Dorel Rape s‑a 
exprimat într‑un mod cu totul special, atipic, mai cu seamă în domeniul 
literaturii, spiritualităţii și artei (pictură, sculptură), creaţiile sale fiind o 
1 Economist, jurnalist și publicist, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public 

Judeţean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activităţii de Salvamont Ba‑
cău.



44 | Romulus Dan BUSNEA

rezultantă a preocupărilor legate de sensul existenţei lui și a semenilor săi 
pe acest pământ. 

O existenţă privită uneori cu ironie, persiflare, chiar sarcasm, dar 
plină de căutări, cu observaţii obiective, bine argumentate, realiste. Nu 
lipsesc din opera sa absurdul, subiectivismul, ficţiunea, erotismul, alego‑
ria, burlescul, postmodernismul, transcendentul, livrescul, iubirea, religia, 
filosofia, politica, libertatea cugetării, dar și alienarea individului etc., ceea 
ce denotă, fără nicio îndoială, o vastă cultură, o extraordinară percepţie a 
spaţiului și timpului istoric, fizic și spiritual. Prin toate acestea, Dorel Rape 
a demonstrat cât de mult a iubit viaţa, cât a suferit și a îndurat pentru ea, 
dar și cât s‑a bucurat de ea, deopotrivă de cei apropiaţi lui. 

Și pentru că am în minte și în suflet încă proaspete ultimele sale 
poezii, iată câteva referinţe, nu neapărat critice, despre volumul intitulat 
„TRISTân TZARA Apei Dâmboviţei”2. Referitor la una dintre lucrările sale, 
respectiv „Cazania Îngerului Căzut. Jurnalul Sărmanului Dionis sau despre 
Complexul Humbert‑Lolita” (Baia Mare, Editura Zestrea, 2003), critica 
de specialitate spunea despre Dorel Raape: „Autorul, de formaţie medic, 
este un Céline român (Louis‑Ferdinand Céline – pseudonimul medicului 
Louis‑Ferdinand Destouches, unul din marii scriitori francezi ai secolu‑
lui al XX‑lea, n.a.) la fel de sarcastic, dar mai puţin caustic în formulări. 
Resemnarea, umorul de om inteligent şi obosit îi temperează elegant răz‑
vrătirea împotriva lumii”.

Foto 1: dr. Dorel Raape

Pe de altă parte, însă nu prea departe de sarcasm și răzvrătire, poezia 
lui Dorel Raape este, în fapt, o însumare a stărilor pe care le trecem într‑o 
viaţă hărăzită a fi, de multe ori, prea scurtă, ori ceva mai lungă, ori plină, 

2 Raape, Dorel, Tristân Tzara Apei Dâmboviţei (volum de poezii), Baia Mare, Editura 
Enesis, 2019.
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ori goală de conţinut. Poezia lui este o pledoarie pentru frumuseţea vieţii 
trecute, dar și pentru cea viitoare, din care nu lipsește Dumnezeu, dar nici 
Dracul.

Poezia lui m‑a făcut să‑l redescopăr pe omul Dorel Rape, poate cea 
mai prolifică imagine a unui vizionar ce a sălășuit în Slănic‑Moldova. Am 
început să port cu mine noua lui carte de poezii, întrucât mă inspiră și îmi 
transmite o stare de bine, pentru că mereu am nevoie de ceva din poezia 
lui atât de încântătoare, uneori persiflatoare, dătătoare de stări și gânduri 
dintre cele mai diverse și mai febrile, de parcă începi o nouă viaţă. Ce reţetă 
bună pentru spirit, domnule doctor!

Poezia lui Dorel Raape e desprinsă parcă din veacuri, dar e și modernă, 
chiar suprarealistă pe alocuri. De ce? Pentru că așa cum spunea poetul 
André Breton, „suprarealul nu se confundă cu irealul, ci e sinteza vie a 
realului şi a irealului, a imediatului şi a virtualului, a banalului și fantas‑
ticului”, iar în accepţiunea lui Arthur Rimbaud, poetul suprarealist e un 
vizionar pentru care „poezia nu există decât printr‑o continuă recreare a 
limbajului, ceea ce echivalează cu o spargere a tiparelor limbii, a regulilor 
gramaticale şi a ordinii retorice”. 

Lirica lui Dorel Raape e și muzică, e și întrebare care caută imediat 
un răspuns, e de nori întunecată și de diavol ameninţată, dar numai pe 
moment, sau poate cine știe, căci dracul e peste tot și‑n toate, iar noi, de 
multe ori, nu ne răzvrătim împotriva lui. Îi acceptăm atacurile și nero‑
ziile, însă poetul ne trage ușor sau uneori brutal de mânecă, revenind 
prin sublime versuri la fundamentele creștine și spirituale ale omenirii: 
iubire, credinţă, nădejde, căutarea sensului vieţii, dorinţa de iluminare și 
cunoaștere a lumii…

În plus, Dorel Raape ajunge într‑un stadiu inedit al vieţii: acela de 
suplinitor al celor care îţi trădează la un moment dat prietenia, inoculând 
abil, prin piele și în suflet (deh, e doctor!), bucuria trăirii, frumuseţea iubi‑
rii, condamnarea abdicării de la o viaţă care merită pe deplin trăită, atât cât 
ne‑a fost dată pe acest pământ, de bunul Dumnezeu… Căci în ceruri, e cu 
totul altceva… De aceea, poezia lui Dorel Raape e o poezie profundă, în 
care se amestecă uitarea cu rememorarea unor momente din viaţă, din care 
nu lipsesc cele care evocă dragostea, teama, spaţiul și timpul, nemulţumi‑
rile care îi „bântuie sufletul și îi „înspăimântă visele”, greșelile și încercările 
de a le corecta măcar acum, prin gândurile așternute pe hârtie sub forma 
versurilor.
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Un lucru inedit, deosebit de interesant pe care l‑am observat în acest 
volum, îl constituie utilizarea rimelor dadaiste, care explodează solar în 
poezia lui Dorel Raape, amintindu‑ne de cofondatorul mișcării culturale 
„Dada”, care a condus la o revoluţie majoră în artele plastice și literatură, 
nimeni altul decât poetul și eseistul Tristan Tzara (pseudonimul lui Samuel 
Rosenstock, un joc de cuvinte în română, care înseamnă „trist în ţară”), 
moineștean la origini. Melanjul între muzică și poezie, cu iz englezesc și 
franţuzesc, dau o notă aparte conceptului poetic al lui Dorel Raape, care, 
pentru o mai bună și mai concretă exemplificare/simplificare, recurge la 
dese trimiteri pe Internet (Youtube).

Ca și în cazul muzicianului Liviu Dănceanu, poezia, gândurile și stările 
lui Dorel Raape îmi vor fi mereu aproape de suflet, nu doar acum și aici, ci 
și dincolo de nori, acolo unde, cândva, cu siguranţă ne vom întâlni cu toţii: 
„Pe din dos de după rai…/ Hey Jude tacke the sad song…/ Remember to 
let /Her into you heart…”

Referitor la rândurile de mai sus, aș dori să fac precizare: eu privesc 
poezia în special prin latura ei emoţională, ca pe o alinare, dar și ca pe o 
provocare adresată sufletului, spiritului. Tehnica o las spre analiză criticilor 
literari.

Foto 2: dr. Dorel Raape

Omul și creatorul Dorel Raape. Biografie selectivă:
Medicul Dorel Raape (n. 13 august 1953, Târgu‑Ocna – d. 5 aprilie 

2021, Slănic‑Moldova) a studiat la Şcoala Generală Nr. 1 Slănic‑Moldova, 
Liceul Târgu Ocna (1971), Şcoala Sanitară (curs de 2 ani, Ploieşti–1972 şi 
Bacău–1973), Facultatea de Pediatrie din cadrul Universităţii de Medicină 
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din Bucureşti (1981), specializare în domeniul „Medicina de familie” la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi (1993).

Volume de proză și poezie publicate (ale căror ilustraţii sunt realizate 
de autor): „Texte…” – Textele convorbirilor colonelului (rezervă) Tristan 
Danubius cu Sache Ische înregistrate de Serviciile Secrete ale Imperiului 
(Cu extrase din Enciclopedia Galactică)”, Bacău, Editura Corgal Press, 
2000; „Nopatea valpurgică în Draculatown”, Cluj‑Napoca, Editura Cybela, 
2002; „Cazania Îngerului Căzut. Jurnalul Sărmanului Dionis sau despre 
Complexul Humbert‑Lolita”, Baia Mare, Editura Zestrea, 2003, „TRISTân 
TZARA Apei Dâmboviţei” (volum de poezii), Baia Mare, Editura Enesis, 
2019; „Ca sarea în bucate… far niente”, Brăila, Editura Lucas, 2020. În 
manuscris, mai are și alte poezii (unele traduse în limba esperanto), un 
roman („Cazanii satanic – Jurnalul Sărmanului Dionis”), piese de teatru. 

Premii: Marele Premiu şi Trofeul Festivalului de Creaţie şi Interpretare 
teatrală „Ion Luca”, Bacău, 1994, cu piesa „Meșterul Manole” (preşedin‑
tele juriului, Valentin Silvestru); Premiul I la Festivalul de comedie „Ion 
Băieşu”, 1995; Premiul al II‑lea la Concursul Naţional de Creaţie Literară 
„Tudor Arghezi – Cuvinte potrivite” pentru manuscrisul „Texte…” (1995); 
Premiul II pentru Eseu, la Concursul Naţional de Literatură „Nichifor 
Crainic”‑ Giurgiu (1995); Premiul al II‑lea la Concursul Naţional de Poezie, 
„Flori de Mucigai – Tudor Arghezi”, decernat de președintele juriului, 
marele poet, Marin Sorescu, în 1996. 

A fost inclus în „Enciclopedia scriitorilor români contemporani de 
pretutindeni”, volum lansat în incinta Bibliotecii Naţionale din Chișinău, 
în 24 ianuarie 2020, de Ziua Unirii Principatelor Române (coordonatori: 
scriitorul Traian Vasilcău și academicianul Mihai Cimpoi)3.

Impresii: „Dorel Raape este un scriitor la care luciditatea generează, 
programatic, autoironie: «Literatura Română a pierdut enorm că practic 
medicina, iar Medicina Română nu a câştigat nimic». În viziunea medicu‑
lui Dorel Raape, definiţia comediei care se regăsește din plin în opera sa, 
sună cam așa: «Îmi place Universul în care vieţuiesc, Univers unde două 
linii sunt paralele doar într‑un singur punct, punct numit COMEDIE»”. 
(Eugen Budău)

3 Virginia Chiriac, In memoriam, Dorel Raape, Revista Asociaţiei Române a Scriitorilor 
din Austria, 2021/04/09, disponibil la https://scriitoriromaniaustria.ro/2021/04/09/
in‑memoriam‑dorel‑raape/?fbclid=IwAR1HcAIKu0TeINIEjneRUyWzdQFY_
wuXMGyaCDYXbwbfIMrVgIh_OqJ_kWQ (accesat la 29.06.2021)
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„Inepuizabil și irepetabil ca formulă estetică, autorul unor romane de 
succes, premiate și elogiate de critici prestigioși, reușește să ne surprindă 
cu fiecare apariţie editorială, dovedindu‐ne capacitatea sa uluitoare de a 
se reinventa de fiecare dată, prin forţa și mobilitatea unui talent ieșit din 
comun. Dorel Raape este un artist atipic în contextul literaturii noastre, nu 
numai prin noutatea incontestabilă a stilului, ci și prin densitatea materia‑
lului epic, prin avalanșa noianului de informaţii enciclopedice, dobândite 
prin studiu și cercetare din varii domenii ale artei și știinţei. Întreaga cre‑
aţie a lui DOREL RAAPE este o dovadă incontestabilă a măsurii talentului 
acestui scriitor atât de original și de profund, neafiliat niciunui grup sau 
curent literar, cu o evoluţie spectaculară pe traiectoria sa singulară, fidel în 
exclusivitate doar crezului său artistic, conștient fiind de valoarea intrin‑
secă a operei sale”4. 

„Proza lui Dorel Raape se concentrează pe reprezentările unei realităţi 
deconcertante, haotice, confuze, de haosmos, căreia, prin creaţie, el inten‑
ţionează, dacă nu să‑i afle un sens, cel puţin să‑i confere unul, și astfel, să o 
reordoneze în grila raţiunii. Însă, pentru că tema i se pare mult prea gravă, 
iar el atins permanent de drăcușorul ironiei, alege, pentru a se sustrage 
tentaţiei orgoliului impenitent, să o trateze din perspectiva comicului, sur‑
prinzând necurmatele discrepanţe dintre aparenţă și esenţă. Cum esenţele 
continuă să se camufleze, aparenţele invadează și inundă, iar Dorel Raape 
le culege manifestările, luându‑și libertatea de a râde de ele…”5.

„Cine sunt eu?” se întreba deseori Dorel Raape, iar răspunsul a venit 
din partea poetului Charles Baudelaire: „Je suis comme le roi d’un pays 
pluvieux,/ Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux” («Sunt 
ca regele unei ţări ploioase,/ Bogat, dar neajutorat, tânăr și totuși foarte 
bătrân»).

Acum, la final, mi se așterne în faţa ochilor Rugăciunea sărmanului 
Dionis pe care ai scris‑o în Cazania Îngerului Căzut (Doamne, ce minune!): 
„Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea/pătimaşului meu suflet/ şi al vieţii mele 
cele ticăloase,/nu mă lăsa pe mine păcătosul, /nici te depărta de mine 
4 Virginia Chiriac, Există limite ale expresiei artistice în literatură?, disponibil la https://

www.dorelraape.ro/cronica‑literara‑nr–297–2021‑exista‑limite‑ale‑expresiei‑
artistice‑in‑literatura/ (accesat la 30.06.2021)

5 Ana Dobre, Imagini în mișcare pe pânza prozei, disponibil la https://www.dorelraape.
ro/imagini‑in‑miscare‑pe‑panza‑prozei‑dorel‑raape‑este‑medic‑si‑scriitor‑are‑ante‑
cesori‑celebri‑cehov‑cronin‑v‑voiculescu‑pentru‑a‑da‑doar‑aceste‑exemple‑celebre‑
scrisul‑este‑hobby‑ul‑si‑cathars/ (accesat la 30.06.2021)
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pentru neînfrânarea mea!/Nu da loc demonului celui viclean/Să‑mi stăpâ‑
nească cu silnicie acest trup muritor/Iartă‑mi cu toate cu câte te‑am scârbit 
în toate zilele mele/Şi mă păzeşte de toată ispita potrivnicului! /Fapte I, 1–8 
… Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile… ”

Drum lin spre cer, dragul meu prieten și confrate în ale scrisului! 
Dumnezeu să te odihnească și să te aibă în pază! 

Sursa foto: Arhiva personală dr. Dorel Raape 
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