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A plecat dintre noi scriitorul
ION ARIE?ANU,
una dintre cele mai proeminente personalit??i ale scrisului b?n??ean, prozator ?i jurnalist, om
de o rar? generozitate ?i deschidere fa?? de oameni.
S-a n?scut la 7 septembrie 1930, la Ocna Mure?, jude?ul Alba. A urmat ?coala primar? în
Ocna Mure?(1938–1943), Liceul „Samuil Vulcan” din Beiu? (1943–1950), Liceul „Regele
Ferdinand” din Turda (1950–1951), ?i a absolvit Facultatea de Filologie Universit??ii „Babe?Bolyai” din Cluj, în 1955.
A fost succesiv Asistent universitar, Politehnica Timi?oara, Catedra de Istorie ?i Filozofie
(1955–1957), Redactor la ziarul „Drapelul ro?u” (1957), Muncitor la Prodexport Timi?oara
(1957–1958), Redactor la revista „Scrisul b?n??ean” (1958–1968), Redactor-?ef adjunct,
ziarul „Drapelul ro?u” ?i Redactor–?ef al revistei „Orizont” (1972–1990).
A debutat cu proz? scurt? în F?clia Ardealului din Cluj (1951) ?i a colaborat la numeroase
publica?ii precum „Familia”, „Steaua”, „România literar?”, „Astra”, „Convorbiri literare”,
„Luceaf?rul”, Radio Timi?oara, TVR et.
În 1962, a debutat editorial cu volumul de proz? scurt? Anii adolescen?ei
Cuprinz?toarea sa oper? literar? include volumele: Anii adolescen?ei, proz? scurt?,
Bucure?ti, 1962; Trenul albastru, proz? scurt?, 1965; Var? târzie, proz? scurt?, 1967;
O complicat? stare de fericire, roman, 1967, ed?ia a II-a,1978; Vraj? sau transformarea
miraculoas? a lucrurilor, roman, 1971; Primi?i pu?in? duio?ie?, reportaje, 1972; Amintiri de pe
planeta p?mânt, reportaje, 1973; Lumini peste Apuseni, reportaje, 1974; Prietenul pe care îl
caut pretutindeni, roman, 1975; Însemn?rile unui profesor de ?ar?, 1975; Respira?ie liber?,
reportaje literare, interviuri, 1979; Lumin? stranie, nuvele, 1981; O pas?re în iarn?, roman,
1986; Lumina de la cap?tul nop?ii, roman, 1987; Toamna, casa ?i p?unii, 1996; Cei buni mor
cei dintâi, roman, 1998; Cruci de lemn, 2001; Flac?ra singuratic?, roman, 2004.
În 1978, i-a fost tradus în limba slovac? romanul O complicat? stare de fericire Zlozity pocit
stastia, publicat la Bratislava. A fost prezent cu proze, reportaje ?i interviuri în numerase
antologii ?i volume colective, precum Veac de lumin?, 1970; Arhitectura bobului de grâu,
1982; Ie?irea din cea??, 1985; Un drum cât cuprinderea m?rii, 1978; Soare pentru fiecare,
1978 ?i a îngrijit, al?turi de Ion Velican, Dansul s?biilor. O panoram? a epigramei române?ti
contemporane, 1975.

Iremediabil îndr?gostit de oameni, îndrum?tor admirabil al noilor genera?ii de scriitori, el a
cucerit întotdeauna prin omenie, blânde?e ?i c?ldur? sufleteasc?.
Prin plecarea sa dintre noi, ION ARIE?ANU las? în urm? un dureros gol, regretul pentru
ob?tea scriitoricasc? de a fi pierdut un coleg ?i un prieten des?vâr?it.
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