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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

IONA 

de Marin Sorescu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 15! 

 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1936-1996) este un poet, prozator şi dramaturg român, poate unul dintre 

cei mai traduşi scriitori ai noştri în străinătate. Operele sale au apărut în peste douăzeci 

de ţări. A fost atras şi de artele plastice implicându-se în expoziţii de pictură. Neafiliat 

politic, după Revoluţia din ’89 a ocupat funcţia de Ministru al Culturii în perioada          

’93-’95. Debutează la vârsta de 28 de ani cu volumul Singur printre poeţi. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Opera Iona fixează debutul în dramaturgie al scriitorului fiind scrisă pentru a fi 

jucată pe scenă. A fost publicată în 1968 şi prezintă toate caracteristicile genului: este 

împărţită în tablouri, conţine didascalii, iar modul de expunere predominant este dialogul 

monologat al personajului cu sine însuşi. 

Drama este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, caracterizată prin 

ilustrarea vieţii reale prin intermediul unui conflict complex şi puternic al personajelor cu 

situaţii şi întâmplări tragice în care eroii au un destin nefericit. 

Iona face parte din trilogia Setea muntelui de sare – titlul face referire la nevoia 

nestăvilită de cunoaştere. Şi celelalte opere aparţinând trilogiei sunt insipirate din 

povestiri biblice sau mitologice. Matca se inspiră din scena potopului prezentat în cartea 

Genezei, iar Paracliserul din legenda meşterului Manole. 

Opera de faţă este o dramă postbelică (scrisă după cel de-al Doilea Război 

Mondial) cu trăsături moderniste. Accentul este pus pe stările personajului, nu pe acţiunea 

acestuia. Paleta de trăiri pune în evidenţă drama omului modern care nu reuşeşte să-şi 
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găsească sensul existenţei. Iraţionalul domină universul dramatic. Este utilizată tehnica 

flashbackului, a privirii retrospective din istoria personajului Iona în perioada profetului 

Iona. În fine, este o parabolă dramatică realizată ca o meditaţie asupra condiţiei omului 

timpurilor noastre. 

 

3. Viziunea despre lume 

Viziunea Sorescu are de-a face cu ideea absurdului vieţii. Eroul sorescian este ros 

de întrebările care îl frământă pentru că vrea să găsească un scop existenţei. Dar nu 

reuşeşte să identifice răspunsurile căutate. De aceea, el se retrage în sine. Singurătatea 

este trăsătura principală a omului timpurilor moderne, de aceea este condamnat la 

vorbire cu sine însuşi – poate cel mai vizibil lucru în drama lui Sorescu. Autorul însuşi 

mărturisea: „am vrut să scriu ceva despre un om singur, nemaipomenit de singur”. 

  

4. Geneza operei 

Opera este ispirată din povestea profetului Iona din Vechiul Testament. Dumnezeu 

îi încredinţează personajului biblic misiunea de a vesti judecata divină asupra cetăţii 

Ninive (capitala imperiului asirian). Iona refuză să meargă la Ninive şi se duce cu o 

corabie în direcţia opusă, la Tars. Dumnezeu trimite o furtună devastatoare pe mare, iar 

Iona este aruncat în valuri şi înghiţit de un peşte uriaş. După trei zile, este aruncat de 

peşte pe uscat şi decide să îşi îndeplinească misiunea, astfel că pleacă la Ninive. Oamenii 

sunt convinşi de mesajul profetului, se căiesc, iar Dumnezeu nu îi mai pedepseşte – tocmai 

lucrul pe care voia profetul să îl evite, deoarece ninivitenii erau duşmanii evreilor.  

Ceea ce e surprinzător este felul în care poate un om să reziste în burta unui peşte. 

Explicaţia are de-a face cu rezervele de aer din interiorul peştelui şi cu spaţiul necesar 

suficient pentru ca un om să supravieţuiască. Trebuie spus că există relatări similare din 

domeniul vânătorilor de balene.  

 

5. Semnificaţia titlului 

Titlul omonim este în strânsă legătură cu textul fiind format dintr-un substantiv 

propriu - numele protagonistului – pescarul Iona. Subtitlul este Tragedie în patru tablouri 

- sugerează finalul dramatic şi prezintă structura operei. 

 

6. Prezentarea temei 

Tema este încadrată de drama omului modern „extrem de singur” în luptă cu soarta 

şi de imposibilitatea acestuia de a ieşi din limitele destinului său. 
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7. Repere spaţio-temporale 

Acestea au valoare de simboluri în această operă. Acţiunea se desfăşoară        

într-un topos imaginat, ireal (peşti şi burţi de peşti), iar timpul este încadrat în prezentul 

atemporalităţii.  

 

8. Tratarea subiectului 

Comedia este împărţită în patru tablouri, iar acţiunea îl are în centru pe un pescar 

lipsit de noroc.  

Vom lua tablourile pe rând pentru a detalia câteva aspecte simbolice. 

În tabolul întâi, Iona, pescarul ghinionist stă în gura unui peşte şi nu prinde nimic 

decât peştii care au mai fost prinşi odată dintr-un acvariu pe care îl ia cu el. Mai prinde 

„fâţe” – simboluri ale lipsei de sens. Marea este plină de „nade frumos colorate” – simboluri 

ale ispitei. Visul omului este să prindă una, pe cea mare, dar totul ţine de domeniul 

speranţei şi nu a realului. Iona este înghiţit de un peşte uriaş şi face referiri la ecou semn 

că pleacă într-o aventură a cunoaşterii. 

În tabolul al doilea, Iona îşi pune o întrebare retorică: „De ce trebuie să se culce 

toţi oamenii la sfârşitul vieţii?” Se simte claustrat în spaţiul în care e captiv. Îşi dă seama 

că este înghiţit şi vede că are mobilitate. Vorbeşte despre repaos şi vrea să construiască 

„o bancă de lemn în mijlocul mării”. De ce? Pentru ca să se odihnească pe ea pescăruşii 

mai leneşi şi vântul. Banca este simbolul zădărniciei realizărilor omeneşti. Găseşte un cuţit, 

simbol al libertăţii. 

Şi în tabolul al treilea peştele I este înghiţit de peştele II. Aici vede o moară de 

vânt „care putea să se învârtă sau nu” simbol al donquijotismului. Apar şi doi figuranţi cu 

care nu poate comunica nimic: Pescarul I şi Pescarul II, care trec cu câte o bârnă în 

spate. Inserţia trimite la mitul lui Sisif care muncea fără oprire şi fără rezultat. Pierde cuţitul 

şi se consideră o unghie mare începând să spintece burţile peştilor. Înăuntru este o 

infinitate de ochi îl privesc - simbol al nenăscuţilor pe care peştele îi purta în sine. 

În tabloul al patrulea Iona îşi strigă semenii într-o încercare disperată de 

comunicare: „Hei, oameni buni!” Doreşte să intre în dialog cu divinul pentru că „noi oamenii 

numai atâta vrem: un exemplu de înviere.”, însă „învierea se amână”. Observă şirul nesfârşit 

de burţi şi decide să se elibereze înjunghiindu-şi propria burtă. 

 

9. Caracterizare de personaj 

Iona este un tip complex, un pescar ciudat care realizează pe tot parcursul dramei 

un solilocviu, adică un monolog dialogat. Este un individ captiv în burţile de peşte din 
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care tot încearcă să iasă. Se autoiluzionează încercând să găsească o cale de ieşire 

în exterior.  

Desface burta primului peşte şi, spre surpinderea sa, observă că peştele fusese 

înghiţit de alt peşte la rândul lui înghiţit de altul şi tot aşa. Singura soluţie de eliberare 

este moartea simbolică – spintecarea propriei burţi.  

Iona reprezintă omul modern. Un individ solitar care tânjeşte după comunicare şi 

comuniune, un obsedat de sens care nu reuşeşte să identifice direcţia, un claustrat plin 

de frustrări gâtuit de limitele unui univers mărginit, un tip în luptă cu destinul.  

Gestul din final nu este unul suicidal, ci unul de autocunoaştere. Astfel trăieşte 

extazul: „Iona sunt eu.” Ultima replică sintetizează toate strădaniile personajului de a 

accede spre o lume mai bună: „Răzbim noi cumva la lumină.” 

 

10.  Concepte particulare 

Didascalii – explicaţiile autorului destinate cititorului, regizorului sau actorilor. Sunt 

textele între paranteze şi se mai numesc indicaţii scenice. 

Solilocviu – tehnică literară ce presupune vorbirea cu sinele, un monolog dialogat. 

Solitar – singur, izolat, singuratic. 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Epoci, curente şi ideologii literare. 
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