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REPERE BIOBIBLIOGRAFICE

LIVIU REBREANU s-a nãscut la 27 noiembrie 1885 în satul
Târliºiua, judeþul Bistriþa-Nãsãud. Este primul dintre cei 14 copii ai
învãþãtorului Vasile Rebreanu ºi ai Ludovicãi, ambii descendenþi ai unor
familii de þãrani liberi, de pe Valea Someºului. Urmeazã ºoala primarã
la Maieru (1891) ºi studiile gimnaziale în Nãsãud ºi Bistriþa (18951900). Apoi ªcoala militarã în Sopron. În 1906 absolvã Academia militarã „Ludoviceum“, din Budapesta, ºi activeazã ca ofiþer la Gyula. În
1908 demisioneazã din armata austro-ungarã ºi ajunge acasã. În 1909
trece clandestin munþii, spre Bucureºti, împreunã cu Octavian Goga, Ion
Agârbiceanu, Emil Gârleanu, Victor Eftimiu.
Debutul literar al scriitorului se produce în revista Luceafãrul din
Sibiu, la finalul anului 1908, cu schiþa Codrea (Glasul inimii). Tot acum
scrie nuvela Ruºinea, în care se regãseºte conflictul romanului Ion, apoi
anul urmãtor, în revista Convorbiri critice, din Bucureºti, unde tânãrul scriitor se stabilise, încercând sã-ºi asume o nouã viaþã, ºi anume una literarã.
Este arestat ºi extrãdat, la cererea guvernului austro-ungar, fiind
considerat „trãdãtor“, ºi face închisoare la Vãcãreºti ºi apoi la Gyula. În
1910 însã, dupã clarificarea situaþiei sale militare, revine la Bucureºti,
unde elaboreazã nuvelele Culcuºul ºi Golanii, proiecteazã coordonatele
romanului Zestrea, care se va regãsi ºi acesta în romanul Ion. Se va
cãsãtori cu actriþa Fanny Rãdulescu. În 1911 este secretar literar la
Teatru Naþional din Craiova ºi în 1912 apare Frãmântãri, prima operã
cu mai multe scrieri cuprinse într-un volum (Dintele, Culcuºul, Ofilire,
Rãfuiala, Nevasta, Proºtii, Cântecul iubirii etc. Volumele de nuvele ºi
schiþe Golanii ºi Mãrturisire apar între 1916-1917. În timpul primului
rãzboi mondial, sub ocupaþia germanã, este socotit dezertor ºi apoi arestat. Evadeazã ºi ajunge în Moldova dupã multe peripeþii. Toate întâmplãrile din timpul rãzboiului vor fi evocate în romanul Calvarul (1919),
roman autobiografic.
1920 este anul apariþiei romanului Ion, care se va bucura de mult
succes, fiind publicat în mai multe ediþii ºi tradus ºi în alte limbi.
Autorul va primi pentru acesta Premiul Nãsturel al Academiei Române,
biografia sa confundându-se de acum înainte ºi mai mult cu opera.
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Pãdurea spânzuraþilor vede lumina tiparului în 1922. Fusese anticipat
de volumul Trei nuvele (Iþic ªtrul dezertor, Catastrofa ºi Hora morþii).
Societatea Scriitorilor români îi acordã „Marele Premiu al Romanului“.
Alt roman, poate cel mai iubit al sãu, Adam ºi Eva, este tipãrit în 1925.
Tot acum este numit preºedinte al Societãþii Scriitorilor Români.
Dovedind interes pentru psihologie ºi psihanalizã, scrie romanul
Ciuleandra (1927). Va fi ºi director al Teatrului Naþional din Bucureºti
în 1928. Perspectiva româneascã asupra istoriei este relevantã în romanul Crãiºorul Horia (1929).
În 1932 editeazã revista România literarã, unde are colaboratori
figuri ilustre ale literaturii noastre, printre care: E. Lovinescu, Camil
Petrescu, Al. Philippide, Mihail Sebastian, Emil Botta etc. Tot în acest
an, apare romanul Rãscoala, care este o prelungire a temei romanului
Ion, aºa cum afirmã ºi critica avizatã: Dacã Ion este simbolul individual
al þãranului român, Rãscoala este simbolul colectiv al aceluiaºi þãran, al
energiilor de care dispune el în contact cu pãmântul. Va fi tradus ºi acesta în mai multe limbi. În 1934, romanul Jar, ce ilustreazã dorinþa autorului de a zugrãvi ºi viaþa citadinã, aºa cum realizase marile fresce rurale.
Alt roman, Gorila (1939), prezintã corupþia politicienilor ºi lipsa de
scrupule a unor ziariºti puºi în slujba unor interese meschine.
Devine membru al academiei române în 1939. Discursul de
recepþie este Lauda þãranului român. În 1940 apare romanul poliþist
Amândoi. Din acest an ºi pânã în 1944, conduce cotidianul Viaþa.
Se stinge din viaþã la Valea Mare, lângã Piteºti, în urma unui cancer pulmonar, lãsând neterminate o serie întreagã de proiecte aflate în
diverse faze de lucru, dar prin ceea ce a scris anterior rãmâne în istoria
literaturii noastre, mai ales prin Ion, Pãdurea spânzuraþilor, Rãscoala,
ca intemeietor al romanului românesc modern.
„Finalmente, se poate spune, fãrã rezerve, cã opera lui Liviu
Rebreanu va fi permanent redescoperitã ºi înþeleasã, generaþii la rândul,
prin lecturã ºi reconstituire a unei lumi tradiþionale exprimate inconfundabil de textele epice ale acestui scriitor interbelic“.
Prof. VICTOR DRUJININ „Istoria literaturii naþionale“,
Editura Andreas, 2010

CARTEA ÎNTÂI

1
SUB CERUL CENUºIU DE TOAMNÃ ca un clopot uriaº de sticlã aburitã, spânzurãtoarea nouã ºi sfidãtoare, înfiptã la marginea satului, întindea braþul cu ºtreangul spre câmpia neagrã,
înþepatã ici-colo cu arbori arãmii. Supravegheaþi de un caporal
scund, negricios, ºi ajutaþi de un þãran cu faþa pãroasã ºi roºie,
doi soldaþi bãtrâni sãpau groapa, scuipându-ºi des în palme ºi
hâcâind a ostenealã dupã fiecare loviturã de târnãcop. Din rana
pãmântului groparii zvârleau lut galben, lipicios...
Caporalul îºi rãsucea mustãþile ºi se uita mereu împrejur,
cercetãtor ºi cu dispreþ. Priveliºtea îl supãra, deºi cãuta sã nu-ºi
dea pe faþã nemulþumirea. În dreapta era cimitirul militar, înconjurat cu sârmã ghimpatã, cu mormintele aºezate ca la paradã, cu
crucile albe, proaspete, uniforme. În stânga, la câþiva paºi, începea cimitirul satului, îngrãdit cu spini, cu cruci rupte, putrezite,
rare, fãrã poartã, ca ºi cum de multã vreme nici un mort n-ar mai
fi intrat acolo ºi nici n-ar mai vrea sã intre nimeni...
Satul Zirin, cartierul diviziei de infanterie, se ascundea sub
o pânzã de fum ºi de pâclã, din care de-abia scoteau capetele,
sfioase ºi rãsfirate vârfuri de pomi desfrunziþi, câteva coperiºe
þuguiate de paie ºi turnul bisericii, spintecat de un obuz. Spre
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miazãnoapte se vedeau ruinele gãrii ºi linia feratã ce închidea
zarea ca un dig fãrã început ºi fãrã sfârºit. ªoseaua, însemnatã
cu o dungã dreaptã pe câmpul mohorât, venea din apus, trecea
prin sat ºi se ducea tocmai pe front...
– Urâtã þarã aveþi, muscale! zise deodatã caporalul, întorcându-se spre gropari ºi uitându-se cu necaz la þãranul care se
opreºte sã rãsufle. Auzi?... Þara... locurile... niet frumos!
adãugã apoi, arãtând cu mâna þinutul ºi stâlcindu-ºi graiul spre
a se face mai înþeles.
Þãranul holbã ochii, nedumerit, cu un zâmbet umil, bolborosind ceva pe ruseºte.
– Nu pricepe ãsta, don’ cãprar, limba noastrã, zice atunci un
soldat, îndreptându-se din ºale.
– Nici nu-i vina lor cã þara-i pãcãtoasã, adãugã îndatã cellalt soldat, proptindu-se în lopatã.
Toþi trei militarii priveau acuma cu mare dispreþ la þãranul
care, neînþelegând vorbele strãine, plecã ruºinat capul în groapa cu fundul galben, adâncã de vreo jumãtate de metru.
– Ei, ce staþi? Ce leneviþi? strigã deodatã caporalul, luându-ºi
seama. Asta-i groapã? Nu vi-e ruºine?... Uite-acu picã convoiul... ºi nici groapa nu-i gata!... Ori vreþi sã dau eu de dracu’
din pricina voastrã?... Hai! pune osul, nu te holba la mine!
– Aºa-i, bine zici, don’ cãprar, mormãi un soldat, izbind cu
târnãcopul într-un bolovan. Dar nici asta nu-i armatã, don’
cãprar... S-ajungem noi gropari... de...
Oamenii se aºternurã degrabã pe muncã, în vreme ce caporalul, mulþumit, rãspunse iarãºi mai prietenos:
– Soldatul trebuie sã facã de toate în rãzboi, cã de aceea-i
rãzboiul rãzboi... Ori aici, ori pe front, ori în spital, tot la rãzboi se
socoteºte... De ce nu zici mai bine cã am avut noroc cu
întârzierea?... Ce ne fãceam dacã soseau la patru, cum era
ordinul? Ne lua naiba pe toþi... Ce-i drept, sunt militar vechi, dar
n-am mai pomenit sã spânzure oameni aºa, aproape pe întuneric...
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Apoi tãcu brusc. Privirea lui, se oprise asupra spânzurãtorii,
al cãrei braþ parcã ameninþa pe oamenii din groapã. ºi în aceeaºi
clipã ºtreangul prinse a se legãna uºor... Caporalul simþi un fior
rece ºi întoarse repede capul. Atunci însã vãzu crucile albe, în
linii drepte, din cimitirul militar ºi, buimãcit, fãcu stânga
împrejur, dând iarãºi cu ochii de morminte în cimitirul satului...
Fu cuprins de o fricã sugrumãtoare, ca în faþa unor stafii. Se
stãpâni totuºi în curând ºi, scuipând cu scârbã, murmurã:
– Ce viaþã mai e ºi asta... Încotro te uiþi, numai moarte ºi
morminte, ºi morþi...
Un vânt tomnatic, umed ºi trist, începu sã batã dinspre satul
ameþit de ceaþã, aducând pe aripi zvonuri de gemete înãbuºite.
Din vãzduhul cenuºiu picurã atâta pustietate, cã, simþindu-ºi
sufletul împovãrat, caporalul încremeni cu faþa spre turnul bisericii, cu privirea pierdutã, fãrã sã bage de seamã cã pe
cãrarea cimitirului se apropia un ofiþer. Îºi veni în fire de-abia
când auzi paºii. Tresãri ºi, întorcându-se la gropari, le zise cu
glasul încã rãguºit de neliniºte:
– Daþi zor, bãieþi, cã vine un domn ofiþer... De-acuma trebuie sã soseascã ºi convoiul... Of, barem de-am scãpa mai
repede!... Degeaba, asta nu-i treabã de militar!
Ofiþerul se apropia ºovãitor. Vântul îi flutura pulpanele
mantalei, împingându-l parcã spre o þintã nedoritã. Era
mijlociu ca staturã ºi avea puþinã barbã, care-i dãdea o înfãþiºare de miliþian sedentar, deºi altfel nu pãrea mai mult de
treizeci ºi cinci de ani. De sub casca de fier lãtãreaþã, faþa lui
rotundã ºi bãlaie apãrea chinuitã, mai cu seamã din pricina
ochilor cafenii, mari ºi ieºiþi din orbite, care priveau înfriguraþi
stâlpul spânzurãtorii, fãrã a clipi, cu un nesaþiu bolnãvicios.
Gura, cu buzele cãrnoase, era strânsã într-un spasm dureros,
tremurãtor. Mâinile îi atârnau þepene, aproape uitate.
Caporalul îl primi cu un salut militãresc, bãtându-ºi zgomotos
cãlcâiele bocancilor. Ofiþerul se opri la câþiva paºi, rãspunse
dând din cap uºor ºi, mereu cu privirea la ºtreang, întrebã:
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– La ce orã e hotãrâtã execuþia?
– La patru a fost, trãiþi, domnule cãpitan, rãspunse caporalul atât de tare, cã ofiþerul întoarse repede ochii spre dânsul.
Dar vãd cã e cinci ºi încã n-au sosit...
– Da... da, murmurã cãpitanul, coborând privirea asupra
groparilor care sãpau tãcuþi, cu capetele în pãmânt. Apoi întrebã iar, mai sigur: ªi cine va fi spânzurat?
– Noi nu putem ºti, domnule cãpitan, zise caporalul cam
încurcat. Se aude c-ar fi un domn ofiþer, dar nu putem ºti bine...
– ªi pentru ce fel de vinã? stãrui ofiþerul, privindu-l cercetãtor, aproape mânios.
Caporalul se zãpãci de tot ºi rãspunse, ºovãind cu un zâmbet de milã amarã:
– De, domnule cãpitan... noi de unde sã ºtim? În rãzboi
viaþa omului e ca floarea, se scuturã te miri de ce... Pãcatele-s
multe de la Dumnezeu, ºi oamenii nu iartã...
Cãpitanul se uitã lung la dânsul, mirat parcã de vorbele lui,
ºi nu mai întrebã nimic. Ridicând însã ochii ºi vãzând iar
spânzurãtoarea, se retrase câþiva paºi ca în faþa unui vrãjmaº
ameninþãtor. În aceeaºi clipã, pe cãrarea dinspre sat, rãsunã un
glas aspru ºi poruncitor:
– Caporal!... Gata, caporal?...
– Gata, domnule locotenent! strigã caporalul, întorcânduse, cu mâna la cozoroc.
Locotenentul, în ulancã strânsã pe corp ºi cu guler de blanã
surã, venea foarte grãbit, aproape alergând, ºi vorbind mereu:
– Gata tot, caporal? Convoiul a pornit adineaori ºi în câteva minute va fi aici... Dar plutonierul unde-i? De ce n-a venit
înainte?... Dacã eu, care n-am nicio însãrcinare directã, m-am
putut osteni...
Tãcu brusc, vãzând pe cãpitanul strãin ºi necunoscut, care-l
privea neliniºtit. Locotenentul salutã ºi înaintã pânã la marginea
gropii, izbucnind apoi foarte nervos ºi cu vocea zgârietoare:
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