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PREFAÞÃ

ROMANUL ION
Cel mai important capitol al operei lui Liviu Rebreanu este cel
care dezvoltã romanul. Liviu Rebreanu a dat literaturii naþionale romanul în adevãratul sens al cuvântului. Primul sãu roman, intitulat
Ion, din 1920, aduce în centru, ca un bloc de granit, figura þãranului român, prin intermediul personajului principal. Acþiunea se
desfãºoarã pe douã planuri, ºi anume: în mediul þãranilor ºi în
mediul intelectualitãþii rurale, reprezentatã de familia învãþãtorului
Herdelea ºi a preotului
Belciug. Prin aceste planuri se relevã o lume, cu
frãmântãrile, cu dramele,
cu aspiraþiile sale.
Condiþia personajului principal, Ion, este cea
istoricã a þãranului lipsit
de pãmânt. Dorinþa de a-ºi
depãºi condiþia este ca racteristicã, de asemenea, sufletului þãranului
nostru. Destinul de ine chitate socialã, prin adâncirea diferenþei între
bogaþi ºi sãraci, din cauza
corupþiei ºi a discri minãrilor de tot felul, îl
conduce pe cei ca Ion la
sãrãcie, la umilinþã sau la
distrugere sufleteascã, ce
merge
pânã la acte neLiviu Rebreanu în 1909,
sãbuite.
la sosirea în Bucureºti

6

Prof. Victor Drujinin

Ambiþia personajului principal de a-ºi depãºi condiþia
dobândeºte dimensiuni universale, iar înfrângerea lui în lupta cu
soarta implacabilã aminteºte de eroii dramelor antice.
Drama þãranului restrânge în ea, parcã închisã într-un cerc,
structura ºi viaþa þãranilor de altãdatã din Transilvania. Se evidenþiazã imaginea satului, cu toate aspectele sale, pornind de la viaþa
þãranilor structuraþi în categorii, între care existã o anumitã legãturã, însã se observã ºi o delimitare. Se continuã cu viaþa intelectualitãþii rurale, reprezentatã prin învãþãtorul Herdelea ºi preotul
Belciug, autoritãþile satului, reprezentat prin primar, jandarm, notar, politicienii aflaþi în goanã dupã voturi ºi, nu în ultimul rând,
tradiþiile satului transilvãnean, ºi anume hora, nunta, înmormântarea.
Romanul reuneºte monografia satului transilvãnean sau, aºa cum s-a
afirmat de cãtre critica literarã, epopeea satului de peste munþi.
Referitor la geneza romanului Ion, criticii ºi istoricii literaturii
române au acordat spaþii vaste studiului acesteia. Nucleul îndepãrtat al creaþiei rebreniene dateazã din epoca premergãtoare trecerii
în vechiul regat, deºi, paradoxal, a fost constituit din însemnãri
precise ºi apropiate unei realitãþi evidente, dacã ne raportãm la
copilãria petrecutã la Maieru ºi la anii trãiþi la Prislop. O primã variantã a romanului o descoperim încã din 1913, pentru ca forma ultimã sã fie realizatã în 1919, cu un an înaintea apariþiei, scriitorul
trecând la transcrierea romanului.
Nucleul originar pentru romanul în discuþie este scena în care
un þãran îngenuncheazã ºi sãrutã pãmântul, pe care scriitorul o
vãzuse prin 1900 la Prislop (în roman Pripas). Scena este menþionatã în lucrãrile unor critici ºi istorici literari. Gestul þãranului este
apropiat de o concepþie naturalistã potrivit cãreia setea de pãmânt
ar fi o pornire instinctivã, ancestralã.
Al. Piru explicã: Fãrã a pune la îndoialã mãrturia lui Rebreanu,
trebuie arãtat cã, potrivit unei concepþii naturaliste, autorul substituie explicaþiei social-economice un punct de vedere mistic-biologist, dupã care setea de pãmânt ar fi o pornire instinctivã.
Într-un demers asemãnãtor, Lucian Raicu menþioneazã: Þãranul
sãrutând pãmântul, imagine surprinsã în adolescenþã la hotarul satului Prislop, s-a asociat cu elanurile încã nerealizate ale tânãrului
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L. Rebreanu. Peste mulþi ani, în scena cunoscutã din Ion, scriitorul
va figura într-un fel ºi speranþa de atunci într-o victorie realizatã pânã
la urmã: mitul supremei posesiuni.
La puþin timp de la înregistrarea scenei menþionate este consemnat un nou eveniment în satul Prislop: un þãran înstãrit îºi
loveºte fata, care greºise cu cel mai bicisnic flãcãu din sat. Ruºinea
omului era mai amarã: Afarã de greºeala fetei, trebuia sã se încuscreascã, el, cu pleava satului ºi sã dea o zestre bunã unui
prãpãdit de flãcãu care nu iubea pãmântul ºi nici nu ºtia sã-l
munceascã aºa cum se cuvine.
Scriitorul va transforma întâmplarea într-o nuvelã cu titlul
Ruºinea, a cãrei idee este cã fata, pe nume Rodovica, devine o victimã a iubirii. În aceeaºi perioadã, scriitorul stã de vorbã cu un
flãcãu din vecini, voinic, harnic, muncitor ºi foarte sãrac, numit
Ion Pop, care se plângea de faptul cã nu are pãmânt: Pronunþa,
dealtfel, cuvântul pãmânt – mãrturiseºte scriitorul – cu atâta sete,
cu atâta lãcomie ºi pasiune, parc-ar fi fost vorba despre o fiinþã
vie ºi adoratã.
Discuþia cu acesta va conferi o identitate celui dintâi, un conþinut
concret ºi motiveazã bizarul gest de sãrutare a pãmântului. Prin reacþii
asociative, Liviu Rebreanu integreazã în corelaþie ºi întâmplarea cu
Rodovica. Tatãl ei va fi nevoit sã dea zestre lui Ion Baldojean al Glanetaºului, care era însetat de pãmânt. Acesta este momentul decisiv al
elaborãrii romanului, când apare ºi o serie de elemente noi: motivarea realistã a gestului, înlocuirea flãcãului bicisnic cu Ion, flãcãul
harnic. Din victimã a iubirii, fata, Rodovica (în roman Ana lui Vasile
Baciu), devine o expresie determinantã a relaþiilor umane, victima lor
neputincioasã, pentru cã în situaþia ei, problema iubirii nici nu se
pune, voinþa ºi sentimentele ei nu intereseazã.
Al. Piru, în legãturã cu cele menþionate mai sus, merge cu analiza izvoarelor mai departe ºi raporteazã geneza lui Ion la geneza
romanului Roºu ºi negru, de Stendhal, care, de asemenea, se inspirã dintr-o afacere judiciarã a lui Antoine Berthet, ghilotinat pentru crimã la Grenoble în 1827. În acest sens, criticul afirmã:
Fireºte, ca ºi Stendhal, Rebreanu n-a reprodus întocmai întâmplarea, a atribuit-o altor eroi decât cei reali, a complicat totul cu
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probleme noi ºi a scos semnificaþiile care-i trebuiau. E de ajuns a
spune cã mobilul crimei de la care a pornit romancierul fusese
numai gelozia ºi cã Ion al Glanetaºului s-a însurat în realitate cu
Rodovica ºi a murit în 1935 de icter negru.
Datoritã intrigii, romanul va purta într-un prim proiect numele
Zestrea, aspect menþionat de critica literarã. Atât Lucian Raicu:
Scriitorul povesteºte cã numaidecât ºi-a notat într-un caiet destinat
anume, pe coperta cãruia indicase titlul provizoriu: Zestrea, cât ºi
Ov. Crohmãlniceanu: Într-un prim proiect romanul purta chiar titlul
semnificativ Zestrea – amintesc acest aspect.
Subiectul romanului a fost plasat, adeseori pe nedrept, de
critica literarã, în mod strict în lumea satului. Acþiunea nu se petrece numai în Pripas, adicã în Prislop, care astãzi este o suburbie
a oraºului Nãsãud, dar ºi în Nãsãud (în roman Armadia). Autorul a
dat romanului sãu titlul Ion, dupã numele eroului principal, un
þãran, dar eroii operei epice nu sunt toþi þãrani. Acþiunea paralelã,
care are în centru familia învãþãtorului Herdelea, nu este mai puþin
dezvoltatã decât cea care îl are în atenþie pe Ion. În legãturã cu
acest aspect, Al. Piru susþinea: Lucrurile se petrec întocmai ca în
Anna Karenina, de Tolstoi, unde, în ciuda titlului, jumãtate din
carte se referã la Levin. Romanul Annei Karenina este poate mai
profund, dar nimeni n-ar putea elimina romanul adiacent al lui
Levin, în care Tolstoi s-a figurat pe el însuºi. Ar putea cineva exclude din Ion romanul familiei Herdelea, ºi îndeosebi al lui Titu
Herdelea, în care Rebreanu ºi-a fãcut propriul roman al tinereþii?
Prin urmare, douã planuri se contureazã în cadrul romanului:
cãsãtoria din interese economice, pe de o parte, ºi problemele cu
care se confruntã intelectualitatea ardeleanã la începutul secolului
XX, pe de altã parte. Cele douã pãrþi, Glasul iubirii ºi, respectiv,
Glasul pãmântului, sugereazã douã noþiuni ce par opuse, întrucât
iubirea reliefeazã o noþiune abstractã, iar pãmântul, una concretã.
Este evident cã existã o legãturã între cele douã pãrþi, datã adeseori prin titlurile capitolelor. Primul capitol este intitulat Începutul,
pentru ca ultimul capitol sã se numeascã Sfârºitul. Este evidentã
construcþia simetricã, circularã a romanului.
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Sintagmele, deja consacrate, glasul pãmântului ºi glasul iubirii
sunt metafore care dau glas iubirii ºi pãmântului prin atitudinea
personajului principal. Dupã ce se elibereazã de lupta în vederea
obþinerii averii, Ion revine la sentimentul de dragoste pentru Florica, pe care o iubeºte în mod sincer. Dacã l-am considera doar
obsedat de glasul pãmântului, atunci ar fi devenit o brutã, însã
glasul iubirii nu-l umanizeazã, ci-l completeazã.
Desigur cã personajul central îºi pãstreazã dragostea pentru
Florica, dar în acelaºi timp iubirea pentru pãmânt este mereu vie
în gândirea ºi sufletul lui Ion. Probabil cã nu averea în sine îl va
conduce cãtre seducerea Anei, ci dorinþa de a avea pãmântul, pe
care îl priveºte ca pe un zeu. Modalitatea de a atinge acest ideal
este reliefatã pe parcursul romanului, astfel încât se creeazã senzaþia cã doreºte o poziþie socialã confortabilã, de unde ºi ideea cã
ar fi uºor de identificat tipul parvenitului.
Liviu Rebreanu se dovedeºte un scriitor obiectiv, adicã respectând obiectul (evenimente, acþiuni, personaje), ºi faptul este ilustrat ºi prin ceea ce Ibrãileanu a numit creaþie, adicã impetuoasa
caracterizare a personajelor prin comportamentul lor. Ion este
unul caracterizat prin aceastã modalitate. Al. Dima afirma: Ion
trãieºte cu vigoare ºi simplicitate, glasul pãmântului ºi glasul iubirii
îl rãscolesc dramatic, aspectul biologic ºi cel social se interfereazã
ºi se impun cu naturaleþe ºi, cu excepþia a puþine gesturi retorice,
nimic nu sugereazã artificialitatea. Fãrã îndoialã cã cele douã pãrþi
ale romanului pot fi discutate fiecare pentru semnificaþia sa.
Prima parte a romanului o reprezintã Glasul pãmântului. Fiecare capitol al acestei pãrþi are câte un titlu sugestiv pentru conþinutul lui, evidenþiindu-se o gradaþie ascendentã a tensiunii acumulate
la comanda unui glas al pãmântului: Începutul, Zvârcolirea, Iubirea, Noaptea, Ruºinea, Nunta. Capitolul Zvârcolirea cuprinde
pasaje cutremurãtoare prin expresivitatea lor, ce reliefeazã imaginea lui Ion aflat în mijlocul câmpului, respirând odatã cu natura,
adulmecând mirosul pãmântului, pentru cã pãmântul îi era drag
ca ochii din cap. Tânãrul vibreazã la întâlnirea cu acesta: Cu o
privire setoasã Ion cuprinse tot locul cântãrindu-l. Simþea o plãcere
atât de mare vãzându-ºi pãmântul, încât îi venea sã cadã ºi sã-l îm-
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brãþiºeze. I se pãrea mai frumos, pentru cã era al lui. [...] Nu se
putu stãpâni. Rupse un smoc de fire ºi le mototoli pãtimaº în
palme. Legãtura dintre Ion ºi pãmânt este evidenþiatã în acelaºi
capitol când romancierul explicã trãirile personajului central ce se
detaºeazã de individualitatea conferitã de un nume, fiindcã devine,
parcã, prototipul þãranului român, a cãrui viaþã este legatã de
pãmântul sãu: Sub sãrutarea zorilor tot pãmântul crestat în mii de
frânturi, dupã toanele ºi nevoile atâtor suflete moarte ºi vii, pãrea
cã respirã ºi trãieºte. [...] Glasul pãmântului pãtrundea nãvalnic în
sufletul flãcãului, ca o chemare, copleºindu-l. Se simþea mic ºi
slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare [...]. Suspinã prelung,
umilit ºi înfricoºat în faþa uriaºului: Cât pãmânt Doamne! [...] Iubirea pãmântului l-a stãpânit de mic copil [...] De pe atunci pãmântul i-a fost mai drag ca o mamã...
În lupta cu pãmântul, Ion este un vierme în faþa unui gigant.
Se contureazã, astfel, efortul imens depus de personajul central
îndrãgostit de munca lui. Supradimensionarea efortului îi dã,
aproape, o staturã eroicã, iar romanului, un caracter epopeic. Este
evident cã nimeni nu poate nega faptul cã pentru Ion pãmântul nu
reprezintã doar un mijloc de supravieþuire sau de parvenire. Pentru
acesta înseamnã mult mai mult, întrucât omul se înfrãþeºte aici cu
pãmântul într-un ritual mistic al posesiunii. Din aceastã perspectivã, se poate remarca faptul cã între naturã ºi stãrile sufleteºti ale
personajului central existã o permanentã corespondenþã. Pentru
tânãrul þãran aflat la vârsta însurãtorii, când putea sau nu sã
primeascã o zestre, idealul nu poate fi decât obþinerea de pãmânt,
cãci, aºa cum am vãzut, acesta era idolul sãu. Prin urmare, pãmântul este iubit de Ion, care îi poate asculta glasul ºi care îl va sãruta
într-un gest metaforic. Referitor la acesta, Vladimir Streinu sublinia:
... sãrutatul pãmântului în pumni e prefacerea într-o metaforã
necesarã a unui gest þãrãnesc practic ºi calendaristic.
Strâns legatã de problematica pãmântului apare ºi cea a iubirii
în partea a doua a romanului intitulatã Glasul iubirii, ale cãrei
capitole sunt tot cu titluri simbolice, care închid, în final, tragedia
protagoniºtilor: Vasile, Copilul, Sãrutarea, ªtreangul, Blestemul,
George, Sfârºitul. Atât în privinþa glasului pãmântului, cât ºi în pri-
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