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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 ).
LAURA IVONA DUMITRU

OFILIRE

Soarele zâmbea... Mãnunchiuri de raze aurii se întreceau
prin vãzduhul înveselit, mângâind pãmântul crãpat de dogoreala zilelor trecute, rãsfrângându-se zglobii în oglinda
râului ce încinge satul ca un brâu de argint.
Un iaz tare ºi nou închidea calea apei neobosite. Valurile
oþeloase se nãpusteau mugind asupra zãgazurilor cãptuºite
cu bolovani, le hurducau, le pãlmuiau, apoi, neputând sã le
biruie, se aruncau turbate pe scândurile lucioase la vale ºi
se prãbuºeau în vârtejurile adânci ale hâlboanei1. Zdrobite,
rãcnind de mânie, se zvârcoleau în braþele vojului - pe urmã
scãpau trudite ºi alunecau gâlgâind pe prundiºul arãmiu...
Din jos de iaz, la marginea râului, Saveta prundarului se
închinã de douã ori spre oglinda încreþitã a apei ºi-apoi, cu
cofele pline, cu ochii în pãmânt, încordatã uºor sub povarã,
se îndreptã spre pârlazul din fundul grãdinii. Lângã gardul
de nuiele poposi oleacã. Braþele îi cãzurã moarte de-a lungul trupului, capul îi cãzu pe piept, iar sub dunga neagrã a
genelor îi rãsãrirã câþiva picuri mãrunþi de lacrimi, care se
scurserã domol pe obrajii plini ºi îmbujoraþi. ªi aºa rãmase
un rãstimp, pierdutã. Apoi privirea i se îndreptã spre tur1

Hâlboanã – bulboanã.
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nuºoarele de spumã ce tropãiau în hâlboana iazului. În
creierii ei prinserã a se vãlmãºi o sumedenie de gânduri ciudate, niºte gânduri de care îi era groazã, care o chinuiau, dar
care totuºi o ademeneau neîncetat de o vreme încoace...
Într-un târziu se dezmetici ºi, cu o sforþare cruntã, îºi curmã
plânsul. Dar când ajunse la cãscioara þuguiatã ºi intrã în
pridvor, lacrimile o prididirã iarãºi, pe-a furiºul.
Mã-sa, o femeie vânjoasã, c-o gurã ca meliþa, suflecatã
pânã-n genunchi, vãzând-o pleoºtitã ºi bocitã, se cãtrãni
foc, ºi se rãpºti 2 la ea:
– Ce-i cu tine, fato?... Ce te tot boceºti parcã te-ar fi
pãrãsit mirele?
Saveta tresãri spãimântatã ºi de-abia putu bâlbâi câteva
vorbe zdruncinate. Lacrimile însã începurã a-i curge ºi mai
nãvalnic. Mama se uitã miratã la fatã. Dintru-ntâi vru s-o
ocãreascã, sã-i scoatã nãlucirile din cap. Dar când îi vãzu
ochii stinºi, obrajii arºi, când o vãzu atât de posomorâtã, o
cuprinse mila, parc-ar fi înþeles durerea mutã ce se alinã în
lacrimile acelea. ªi glasul i se înmuie, privirea i se îndulci:
– Spune-mi, draga mamii, spune-mi mie ce te doare?...
Fata se opri în prag, stãtu o clipã pe gânduri, apoi rãspunse
cu glas nãbuºit:
– Nimica, maicã... Nimica... Zãu, nimica...
Mama privi lung în urma ei, clãtinã din cap ºi bombãni
îngrijoratã:
– Are ceva... de bunã seamã are ceva fata asta...
În porumbiºtea din dosul casei, Saveta se opri. Întrebarea
mamei îi rãscolise deodatã toatã durerea. Simþea limpede
cum i se îngreuneazã mintea, cum îi lâncezeºte sufletul.
Genunchii începurã a-i tremura.
2

A se rãpºti – a se rãsti.
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Se lãsã jos ºi-ºi lipi fruntea de pãmânt. Lacrimile îi secaserã. Numai oftãri adânci se mai desprindeau din pieptul
ei rotunjor, oftãrile plânsului uscat, care sugrumã sufletele.
Pãrul ei bãlan se zbãtea ca peºtele lângã corpul întins între
muºuroaiele firelor de pãpuºoi.
O adiere blândã, linã se furiºã printre foile jumãtate verzi,
jumãtate galbene ale porumbului. Spicele fâºiau tainic ºi-ºi
plecau capetele, ferindu-se de cãldura soarelui, care prinsese a
le înþepa. ªi, din freamãtul frunzelor-suliþe, parcã i se desluºea
o povestire urâtã.
Pe Saveta o cutremurã un fior de fierbinþealã din creºtet
pînã-n tãlpi. Buzele ei stinse, învineþite, murmurarã trãgãnat:
– Nu se poate... nu se poate...
De trei sãptãmâni îi furnicã în urechi un gând, de când îi
spuse Florica pãdurarului cã feciorul popii se însoarã, feciorul cel mai mare, cel de se face doftor, cel care... Când a
auzit asta a simþit cã i se înfige o sãgeatã otrãvitã în inimã.
„Dacã e adevãrat, mã arunc în hâlboana iazului“, îºi
zisese dânsa atunci, ºi de-atunci o munceºte mereu gândul
acesta.
Privirea i se tulburã, sângele îi clocoteºte în vine când se
gândeºte la ceea ce îndurã ea de-atunci. Îºi încleaºtã degetele în pãr, se zvârcoleºte deznãdãjduitã pe bulgãrii sfãrmicioºi de pãmânt ºi se blestemã într-una ºi-ºi zice:
„Te-a bãtut Dumnezeu, neruºinate, fiindcã ai pãcãtuit...“
Dar apoi, repede, fãrã nici o trecere, o nãpãdesc alte amintiri, lumea i se pare cã se însenineazã, ºi-i pare rãu cã-ºi afuriseºte iubirea. O razã dulce de nãdejde îi pãtrunde prin
creieri, îi rânduieºte gândurile învâltorite. ªi vuietele nãprasnice înceteazã, înfrânte de adierea trecutului, care i se
desfãºoarã ca o poveste frumoasã, fermecãtoare...
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... Era spre toamnã atunci... era pe vremea seceriºului,
întocmai ca ºi astãzi. Ea încã nu împlinise ºaptesprezece
ani. De-abia în vara aceea începuse a merge la horã ºi-i
ziceau oamenii „frumoasa lui Ion Prundarul“... Aºa-i
ziceau.
ªi s-a întâlnit pe câmp, venind de la holdã, s-a întâlnit cu
feciorul popii. ªi feciorul popii era boier... boier mândru...
Ea i-a dat bineþe, cum se cuvine, iar el i-a mulþumit º-a
întrebat-o dacã nu i-e fricã seara pe hotar. Dar încã nu era
searã ºi ea a râs ºi i-a rãspuns cã nu i-e fricã ºi cã încã nu e
întuneric. El însã a zis cã ba, se-ntunecã, ºi cã are s-o
însoþeascã pînã-n sat, ca sã nu-i fie fricã... ºi ei îi era tare
ruºine, ºi de ruºine ce-i era la început, de-abia putu sã bolboroseascã ceva.
Pe urmã totuºi s-a îmbãrbãtat, cãci boierul era tare vorbãreþ ºi ºtia povesti multe lucruri vesele, de care trebuia sã
râdã cu hohot, ºi altele duioase, de care îi venea sã plângã.
S-apoi avea boierul un glas moale, moale ca mãtasa, care te
mângâia ºi-þi încãlzea inima. ªi avea niºte ochi mari, negri,
cu sclipiri ademenitoare ºi pe obrazul stâng, într-un drept
cu mustãcioara de-abia mijitã, un semn cât un pui de linte.
ªi-i sta tare bine aºa...
ªi a tot povestit boierul... a povestit ºi nu i-a stat gura
nici o clipã. I-a spus c-a isprãvit cu învãþãtura ºi acuma se
face doftor... ºi ea îl asculta bucuroasã, ºi ar fi dorit sã fie
cât mai lung-drumul pânã în sat...
Apoi, într-un loc, boierul s-a oprit... s-a oprit tocmai sub
pãrul cel pãdureþ din livada lui Siminoc. Pe jos era prund de
pere sãlbatece, mãrunte ºi galbene ca turta de cearã... ºi s-a
oprit ºi Saveta, cu toate cã ceva îi spunea sã nu se opreascã... ºi-atunci boierul a tãcut ºi a luat-o de mânã. ªi
mâna lui era suptã ºi rece ca o steluþã de zãpadã.
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