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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

ION 

de Liviu Rebreanu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 4! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1885-1944) este considerat unul dintre întemeietorii romanului românesc 

modern. Este un autor ardelean, iar în creaţia sa reflectă conflictele dintre români şi 

autoritatea maghiară. Dintre operele sale amintim Răscoala şi Pădurea spânzuraţilor. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Romanul realist, obiectiv, interbelic Ion a fost publicat în 1920 după şapte ani de 

coacere. A fost primit cu entuziasm de critica literară pentru că Ion „rezolvă o problemă 

şi curmă o controversă”: Problema existenţei unui roman serios şi controversa dintre 

modernişti şi tradiţionalişti în care primi susţineau personajul intelectual din mediul citadin, 

iar ultimii îmbrăţişau doar universul rural, idilizat al ţăranului. 

Romanul este specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu acţiune ce se 

desfăşoară pe mai mult planuri narative, cu personaje complexe şi numeroase a căror 

personalitate este bine individualizată.  

Este un roman realist, deoarece reprezintă în mod autentic realitatea. Acţiunea 

este verosimilă, credibilă.  

 

3. Perspectiva narativă 

Ion are un narator omniscient şi omniprezent care narează faptele din perspectivă 

obiectivă la persoana a treia. 
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4. Viziunea despre lume 

Viziunea lui Rebreanu despre lume este una obiectivă. Scriitorul nu se implică în 

destinul personajelor, ci îl lasă să se desfăşoare liber. De asemenea, el nu ocoleşte 

realităţile mai puţin frumoase ale satului cum ar fi conflictele pentru pământ sau dramele 

emoţionale. 

 

5. Semnificaţia titlului 

Titlul este în strânsă relaţie cu textul fiind unul eponim – Ion. Numele reprezintă de 

fapt o categorie socială – ţărănimea română. 

 

6. Prezentarea temei 

Tema este fresca socială a satului transilvan la început de secol XX în care relaţiile 

dintre oameni erau ordonate în funcţie de pământul pe care îl deţineau. 

 

7. Repere spaţio-temporale 

Timpul şi spaţiul sunt bine definite. Acţiunea este plasată în secolul al XX-lea şi se 

desfăşoară în Ardeal pe valea Someşului în satul Pripas (identificat de cercetători cu 

localitatea Prislop din judeţul Bistriţa Năsăud). 

 

8. Structura 

Romanul circular este împărţit în două volume: Glasul pământului şi Glasul iubirii. 

Fiecare are câte şase capitole cu titluri sugestive (Începutul, Zvârcolirea, Iubirea, 

Noaptea, Ruşinea, Nunta şi Vasile, Copilul, Sărutarea, Ştreangul, Blestemul, George) şi un 

capitol epilog – Sfârşitul. 

 

9. Geneza romanului 

Autorul mărturiseşte că la baza creării romanului Ion au stat mai multe experienţe: 

discuţia cu un tânăr din satul natal, Ion Boldijar al Glanetaşului, care rostea cuvântul 

pământ „de parc-ar fi fost vorba despre o fiinţă vie”. Apoi relatarea surorii lui, Livia, despre 

o fată din sat, care a fost bătută de către tatăl său pentru că a rămas gravidă cu un 

sărăntoc. Şi, în fine, la o expediţie de vânătoare pe plaiurile natale, scriitorul vede un 

ţăran îmbrăcat în straie de sărbătoare aplecându-se ritualic şi sărutând pământul „ca 

pe o ibovnică”.  
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10.  Tratarea subiectului 

Acţiunea se desfăşoară cronologic. Începe şi se sfârşeşte tot într-o zi de duminică. 

Expoziţiunea o constituie descrierea drumului care intră în satul Pripas şi prezentarea 

societăţii ţarăneşti adunată la horă. Intriga o constituie confruntarea dintre Vasile Baciu, 

un ţăran bogat, şi Ion care îl numeşte pe tânăr jignitor „hoţ” şi „sărăntoc”. Ion oscilează 

între iubirea pentru săraca, dar frumoasa Florica şi averea palidei Ana care avea „locuri 

şi case şi vite multe”. 

Desfăşurarea acţiunii continuă cu disputa dintre George şi Ion de la cârciumă, 

luptă care prefigurează confruntarea din final. În discuţiile cu Titu, Ion întrevede soluţia 

prin care să-l forţeze pe Vasile Baciu să i-o dea pe Ana şi, odată cu ea, şi pământurile: 

să o lase însărcinată. Conflictul interior şi cel exterior devin tot mai evidente. În inima sa, 

Ion este chemat de două glasuri. Îl va urma cu prioritate pe cel al pământului, pentru că 

iubirea mai trebuie să aştepte. La nuntă cele două glasuri revin puternic. Ion le compară 

pe Ana, soţia lui, şi pe Florica, druşca întâi – un fel de domnişoară de onoare. Vrea să 

fugă cu Florica, dar se cenzurează rapid: „Şi să rămân tot calic... pentru o muiere!” În cele 

din urmă Ion primeşte toate pământurile.  

Punctul culminant îl reprezintă scena sărutării pământului căruia „mirosul acru, 

proaspăt şi roditor îi aprindea sângele.” Nedorită de nimeni, părăsită, Ana îşi pune capăt 

zilelor spânzurându-se în grajdul vitelor. Singura dorinţă a lui Ion este păstrarea 

pământurilor. Ajunge la închisoare pentru că a luat o brazdă din pământurile vecinului. 

În acest timp, Petrişor, fiul lor, îngrijit necorespunzător de părinţii Zenobia şi Alexandru, 

moare. Părintele Belciug mediază conflictul reizbucnit între Ion şi Vasile Baciu, iar 

pământurile rămân în posesia lui Ion până la moartea acestuia, după care vor aparţine 

bisericii. Ion începe să se împrietenească vicleneşte cu George devenit soţul Floricăi 

pentru a fi mai aproape de aceasta. Constată trist: „Ce folos de pământuri, dacă cine 

ţi-e drag pe lume nu-i al tău?” 

Deznodământul este prefaţat de vizitele dese în casa lui George şi a Floricăi. 

Avertizat de oloaga satului, Savista, George îl găseşte pe Ion în curte şi îl răpune cu 

câteva lovituri de sapă în cap. Gestul este de factură naturalistă, brutal, sângeros. 

În alt plan narativ se află viaţa părintelui Belciug şi a dascălului Herdelea. La 

început prieteni, ajung să se certe din pricina lui Ion, iar dascălul se teme să nu fie dat 

afară din casa construită pe pământurile bisericii. Are o familie mare, cu multe guri de 

hrănit şi fete de măritat. El se comportă slugarnic atunci când vine inspectorul maghiar în 

sat, în timp ce preotul are demnitate conferită şi de poziţia materială bună pe care o 

are.  
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Un destin interesant este şi cel al lui Titu Herdelea, prietenul lui Ion, poet, visător, 

îndrăgostit şi revoluţionar.  

Finalul romanului revine la motivul sărbătorii săteşti în jurul noii biserici şi la motivul 

drumului: „Satul a rămas înapoi acelaşi, parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Câţiva oameni          

s-au stins, alţii le-au luat locul.” 

 

11. Caracterizare de personaj 

Ion reprezintă instinctul omului de stăpânire a pământului. Este ambiţios, determinat 

şi energic. Este cel mai deştept din generaţia lui, singurul pe care învăţătorul îl trimite la 

liceu. „Iute şi harnic ca măică-sa”, Ion reuşeşte să îşi atingă obiectivele prin muncă şi 

viclenie. Vrea să fie în frunte, iar pentru asta înţelege că trebuie să aibă pământ. Mult 

pământ. Este devorat pe interior de cele două glasuri pe care le prioritizează pragmatic. 

Întâi pământul, apoi iubirea. Finalul este tragic. Moare ca un câine, iar doctorul venit să 

constate decesul exclamă: „A fost un om ca oţelul!... Putea să trăiască o sută de ani.” 

 

12.  Relaţia dintre două personaje (Ion-Ana) 

Ion îi dă târcoale fetei încă din incipit pentru că intuieşte că ea este soluţia ieşirii 

din sărăcie. Fata îl aşteaptă cu dorinţă enormă în fiecare noapte, iar Ion disimulează 

perfect până în ziua nunţii. Atunci o compară pe Ana cea „urâţică” cu Florica „mai 

frumoasă ca oricând”. Mireasa conştientizează că este doar folosită pentru scopurile 

materiale ale lui Ion. După nuntă atitudinea se schimbă drastic: Ion ajunge să o neglijeze, 

ba chiar devine violent.  

O scenă semnificativă este cea a naşterii lui Petrişor. Venită cu mâncare la câmp 

Ana resimte durerile naşterii, Zenobia o moşeşte, iar Ion trage cu urechea la cele 

întâmplate, dar nu lasă lucrul. Plânsul târziu al copilului îl linişteşte. Mai apoi Ana intră 

apoi într-o stare de tristeţe profundă, de depresie. Are gânduri suicidale pe care le va 

pune în aplicare spânzurându-se în grajd. Ion se simte eliberat şi crede că „bine a făcut 

că s-a omorât”. 

 

13.  Concepte particulare 

Titlu eponim – titlu identic cu numele personajului principal. 

Roman circular, sferic – este romanul care se termină cum a început (vezi motivul 

drumului şi atmosfera de sărbătoare din incipit şi final). 

Perspectivă heterodiegetică – naraţiune la persoana a treia a unui narator 

impersonal, detaşat. 
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Viziune „dindărăt” – punctul din care observă naratorul acţiunea şi personajele, el 

ştie mai mult decât ştiu personajele, focalizare zero. 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Enigma Otiliei de G. Călinescu. 
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