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[Conceptual Conversations in the Novel „Ion” by Liviu 
Rebreanu] 

Rodica CALOT�1 

Abstract:  
 
The presently unstructured essay (literary study) wants to be a 

mathematical-physical approach of the classic Romanian structure after all, 
without altering the architectural symbolism. 

The challenge comes from the IT pupils, whose desideratum was, on 
one hand, the perceptive augmentation and, on the other hand, the 
demonstration of a hermeneutical relativism (based on the laws of 
thermodynamics) in precisely the rigourous economics of the text formation: 
character construction – architectural construction – (en)closure theme, 
without neglecting the density of the symbols. 

The adjustment of entropy by means of negentropic elements, 
through which space and time negatively adjust the progress of events through 
dissolution, destauration and exfundation is experienced in full semiotics 
field. 

The thermodynamic ballance is restaured through sound waves      
(the sound rises from whisper – even from the stage of noisy thought – to howl 
so that, in the end, the silence tide engulps everything). 

 
Key words: mathematical-physical approach, architectural symbolism, perceptive 

augmentation, hermeneutical relativism, character construction, architectural construction, 
(en)closure theme, negentropic elements, dissolution, destauration, exfundation, thermodynamic 
ballance, sound waves 

 

                                                 
 

1 Rodica CALOT� – French Teacher CNTV, phone +40 747 298 121, email 
rodikalota@yahoo.com 
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Note: The applications students could try are also a challenge, the effect 

of a circumspect pupil’s question concerning the semantic field. Could you, for 
example, draw a parallel between Ion Dol�nescu2 and Pablo Neruda3? – Why 
not?, I answered. The first one’s folk theme is the garden where weeds grow 
(according to a song’s lyrics) and the latter praises the virtues of a vegetable: 
Onion, thy clear crystal! 

No�iunii de enhanced reality care const� în argumentarea perceptiv�, i se 
poate ad�uga cea de control al volumului, a calibrului narativ, fibra de realitate 
absorbind �i procesând semnalele lumii exterioare pe centre de interes.  

Unda narativ� ofer� informa�ii adi�ionale despre personaje într-o 
manier� trans-contextual�, ca o interfa�� între lumea concret� �i cea a 
referentului exterior privilegiat.  

�i toate acestea dintr-o singur� ra�iune, de decor, valabil� atât la nivelul 
componentelor, cât �i la cel al ansamblului. Orice ornament se afl� în rela�ie cu 
structura asemeni coloanei în raport cu edificiul, Satul fiind o cas� mai mare; 
hora – o manifestare a fiecarit��ii în pluralitate, în colectivitate. La rândul ei, orice 
cas� este un sat mai mic, o monad� ce con�ine germenii propriei evolu�ii distinctive.  

Abordând tema corpului, rela�ia dintre spa�iu �i form� (suflet �i trup), 
ajungem la necesitatea studierii arhitectonicii, a raportului dintre exterior �i 
interior. Spa�iul reprezint� ideea, sensul, semnificatul, forma, înveli�ul, 
semnificantul, iar utilitatea edificiului – referentul. Casa este cuvântul din fraza 
satului, ea converge spre omogenitatea limbajului, constituind un idiom. 

Ornamentul este un episemem, dac� am defini corpul ca o metafor� ce 
cuprinde discursul �i construc�ia sau, în extindere, arhitectura �i textul, 
interferând, înlocuindu-se, corporalitatea arhitecturii putând fi decantat� �i 
sublimat� în discurs, sub înveli�ul fiec�rui text putând fi decelate, în aceea�i 
m�sur�, schelele arhitectonice, adev�rate nervuri vitruviene.  

Tema corpului ca unitate cumulativ� permite s� se întrevad� geneza 
lumii construite. Totul depinde de felul în care decurge argumenta�ia de la 
general la particular. In extremis, se poate negocia alc�tuirea hibrid� dintre text 
(ansamblul de litere) �i o arhitectur� a paginii, care poate fi un templu de cuvinte 
ornat cu un fronton.  

Întocmai strategiilor vitruviene, textul dispune de: ordonare (ordonatio, 
taxis), dispunere (dispositio, diathesis), euritmie (eurythmis), simetrie (symmetris), 
convenien�� (decor) �i distribu�ie (distributio, iconomia), a�a cum o construc�ie 
dispune de: zon�, suprafa��, compartimentare, închidere, acoperire, deschidere 
(cf. Alberti). 

Orizontul semantic al imita�iei porne�te de la fiin�� spre cl�dire, aceasta 
din urm� fiind actant în zarea mimesis-ului. Ea nu recurge, pur �i simplu, la 

                                                 
 

2 Romanian folk singer 
3 Chilean poet and politician 
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duplicarea fiin�ei, ci red� vizibil o proiec�ie mental� conform� principiilor 
vitruviano-ciceroniene - (Elocin�a era compus�, la Cicero, din cinci p�r�i: 
inven�ia, dispozi�ia, elocu�iunea, memoria �i ac�iunea) - creând, astfel, o aplica�ie 
a textului pe scheletul arhitectonic, cu toate riscurile de alunecare c�tre licentia, cu 
ajust�ri vizuale, înc�lc�ri deliberate ale unor reguli, ale c�ror motiva�ii r�mân în 
zona presupunerilor.  

 
Construc�ia – ocrotitoarea orizontului fiin�ei 
 
În centrul spa�iului rural st� casa. Ea este cel mai cultivat simbol social, 

conform observa�iilor lui Bachelard. Dac� în spa�iul citadin (G. Gilinescu,       
H. Papadat-Bengescu), casele sunt exclusiv simboluri sociale ale parvenirii, 
orânduite ca un galantar, decorate cam conven�ional, cu mobile cam pres�rate, dar frumoase, 
cump�rate de la o cas� bun�, dar f�r� adaosul nici unui obiect personal (H. P.-B.). 

La H. P.-Bengescu, afirm� Gh. L�z�rescu, în Romanul de analiz� psihologic� 
în literatura român� interbelic� predomin� monumentalul rece. Casa Elenei e înalt� 
ca o biseric�, palatul Razu pare s� aib� calit��i de sanatoriu, pompoasa cas� a Rimilor e 
greoaie ca un mausoleu de lux. (Bachelard remarca faptul c� din punct de vedere 
oniric, castelul e incon�tient. Vidul din interiorul personajelor corespunde perfect cu 
inconsisten�a cl�dirilor. De asemenea, se poate observa cur��enia extraordinar� a 
spa�iului casei, opus� murd�riei din sufletul oamenilor. E un spa�iu sumbru, 
lipsit de orice lic�rire de transcenden��, în care spiritualul nu exist�, existând, cel 
mult, profesionalism. Casa devine, în spa�iul exterior, un rezultat al unei simple 
tranzac�ii: Rim, dezarmat fa�� de lege �i proprietar, nu g�sise alt� solu�iune decât 
cump�rarea unei case. Astfel se n�scuse ideea.  

Aceast� explica�ie e urmat� îns� de o alta, ce avea r�d�cini mai adânci.         
În cl�direa fiin�ei sunt mai multe etaje �i subsoluri ale con�tiin�ei.  

Spa�iul protector al familiei este �i un spa�iu al idealit��ii. Aproape fiecare personaj 
are un ideal la început, ideal ce se degradeaz� treptat, parc� sub presiunea mediului 
deprimant. Cele dou� tipuri de spa�ii disting, de fapt, dou� forme de existen��: o stare de 
simpl� virtualitate �i o stare în act. (Gh. Seche�an, 227). 

Un element de tranzi�ie de la rural la citadin este casa lui Costache 
Giurgiuveanu din Enigma Otiliei de G. C�linescu. B�l�at� �i chinuit� cu tot felul 
de accesorii care nu i se potrivesc, cosmopolit�, ca �i st�pânul, construc�ia 
etaleaz� o pseudometafizic� a persoanei care o locuie�te, a�a cum urma pa�ilor 
reprezint� metafora con�in�torului con�inut. Aceast� abordare vine s� fortifice ideea 
c� individul este vulnerabil fa�� de sistem, a�a-zisa lui autonomie �inând îns� de o 
metafizic� realist�, subzisten�a uman� în sens ontologic nesus�inând în niciun fel 
exclusivismul individualismul individualismului, ci mai curând rela�ionarea etic� 
�i social� prin care se poate realiza.  

Dac� am adopta o tehnic� pozitivist�, blocajul ar proveni dintr-o 
evaluare axiologic� bolnav�, bazat� pe tehnici de m�surare cantitativ�, nu 
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calitativ�: pe Ion nu-l ridic�, în v�zul satului, calit��ile sale fizice sau spirituale, ci 
doar cantitatea de bunuri – p�mânturile – pe care le poate acumula �i pe care, în 
cele din urm�, reu�e�te s� le aspire p�m�tuful, stabilindu-se, astfel, o ierarhie între 
ethos �i pathos, iubirea putând stimula inteligen�a contemplativ�, dar �i prietenia 
civic� (Aristotel, Etica nicomahic�, cartea a VI-a) �i chiar între ethos �i tanathos, 
hora de deschidere dep��ind semnifica�ia de divertisment �i devenind referentul 
destinului al cercului nemilos. Ce leg�tur� exist� între aceast� metafizic� realist� 
�i Ion? 

Numele Ion, în aceast� variant�, ne l�mure�te Gh. Seche�an, este de sorginte 
cult�. Jean este împrumutat din slav�, care, la rândul s�u, îl împrumut� din greac� �i care 
provine, �i aici, din ebraic�, având o etimologie îndep�rtat�. În ebraic� exist� substantivul 
Johann, în care particula Jo este o abreviere pentru Johve, iar hanan înseamn� a face o favoare.  

Doar crucifixul strâmb, pe care este r�stignit un Hristos de tinichea pe 
lemnul mâncat de carii �i înnegrit de vreme, atest� inconsisten�a locuirii pe 
p�mânt a acelor fiin�e al c�ror cre�tinism devine episodic, sincopat.  

Exprimarea metafizic� se realizeaz� prin privire: de la privirea iscoditoare a 
casei herdelenilor, la privirea de câine la u�a buc�t�riei a lui Alexandru Glaneta�u 
nu este decât o deviere a filoanelor destinului. Acesta se izbe�te de limitele 
spa�iului s�tesc prin care drumul ba spintec�, ba se pite�te într-o scrântitur� de coline, 
insinuând zbuciumul locuirii umane, opus a�ez�rilor ungure�ti, de câmpii întinse 
ca o mas�, alegerea între iubire �i respect al comunit��ii dovedindu-se imposibil�.  

Astfel, edificul oculteaz� fractiv identitatea, fie el cas� cu acoperi� 
amenin��tor – ad�post familial – fie colectiv: �coal�, biseric�, tribunal, c�min 
cultural, cârcium� etc., demonstrând existen�a patologicului, perisabilului, 
ciclicului, formând aproape un complex tautologic cu fiin�a locuitoare. 

Ar exista dou� metode de sustragere de la senzitivizarea textului în      
context: epuizarea prin consum �i marginalizarea. Ion alege ceea ce Harold 
Bloom ar numi: nu exist� nicio metod� în afar� de tine însu�i! Sfidarea oric�rei 
metafizici, generând astfel asimetria, infirmitatea Absolutului, refuzul logocra�iei 
în favoarea teocra�iei. Feciorul nu mai sim�ea nici o nevoie de palavre zadarnice, când 
acuma �tia limpede ce trebuie s� fac� (Rebreanu, 2006:119). 

Locuin�a se transform� într-o placent� în care lumina se rupe, iar umorul 
(negru), care b�lte�te de la prima la ultima fil�, devine din ce în ce mai amar. 
Acest amalgam de ironie �i iertare (casa v�duvei lui Maxim Oprea cu grajduri �i 
animale devine, dup� moartea acestuia, o ruin� peste care rage a pustiu o închipuire 
de vac� stearp� �i ve�nic fl�mând�). S� nu mai vorbim de corec�ia aplicat� preotului 
Belciug de doamna Herdelea, când acesta vine s� ridice mobilele scoase la mezat: 
dup� ce gole�te sertarele, î�i revine brusc ca trezit� din vis, �tergând cu o singur� 
întrebare zâmbetul nevinovat al preotului: D�sc�li�a r�cnea ca scoas� din min�i, c�utând 
cu ochii ca s� sparg� capul omului care vrea s�-i fure mobila. Belciug sp�imântat, ie�i afar� 
f�r� s� spun� o vorb�. Atunci femeia z�ri m�tura �i se repezi cu ea în pridvor unde �iganul 
st�tea nedumerit.  

Fiindc� preotul nu-i era la îndemân�, croi pe �igan, �ipând: 
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- Mar�!... Afar� de-aici, tîlharilor!... 
�iganul o zbughi pe poart�, în vreme ce doamna Herdelea striga într-una, 

amenin�ând cu m�tura pe preotul ce p�rea foarte gr�bit: 
- Mutule!... Am s� te înv�� eu omenie dac� n-ai înv��at de la tat�l t�u! P�m�tufule! 

P�m�tufule! (Rebreanu, 2006, cap. VII, Vasile, p. 12).  
Un dul�u l��os, cu limba spânzurat�, se apropie în timp lene�, f�r� �int�. Din �an�, 

dintre buruienile c�run�ite de colb, se repede un c��el murdar, cu coada în vânt. L��osul nu-l ia 
în seam�, ca �i când i-ar fi lene s� se opreasc�. Numai când cel�lalt se înc�p�tâneaz� s�-l 
miroase, îi ar�t� ni�te col�i amenin��tori, urmându-�i îns� calea cu demnitatea cuvenit�. 
C��elul se opre�te nedumerit, se uit� pu�in în urma dul�ului, apoi se întoarce în buruieni unde 
se aude îndat� un ron��it c�znit �i fl�mând... 

Asemeni c��elului care î�i g�se�te alinarea în roaderea unui os, doi ��rani 
îngândura�i – pe prispa cârciumii lui Avrum – î�i afl� leac la frustr�rile de peste 
zi, în sticla de rachiu ce se afl� între ei (Rebreanu, 2006). Tot astfel este descris� 
�i apari�ia a doi s�teni (�tefan Hotnog – chiabur cu burta umflat� –, dul�ul �i Trifon 
T�taru, mititel, cu p�rul g�lbui �i glasul sub�ire, se uit� când la unul, când la altul, înfrico�at 
parc� s� nu se încaiere – c��elul) dar �i Glaneta�u - bog�ta�ii. Pe de l�turi, ca un câine la 
u�a buc�t�riei, trage cu urechea �i Alexandru Glaneta�u, dornic s� se vâre între bog�ta�i. 
(Rebreanu, 2006:31) 

Un umor irezistibil scânteind de am�r�ciunea competi�iei sau, mai 
degrab�, de am�reala înfrângerii, izbucne�te ca o margaret� între ciulini, în 
preajma fetei cu acela�i nume: Margareta nu jucase �i-i era necaz pe fetele care au avut 
noroc. Nu r�spunse nimic Anei, ci urm� s� priveasc� cu jind în ceata fl�c�ilor care închinau 
cu rachiu sau aprindeau �ig�ri; p�rea îngrijorat� s� nu se întâmple s-o pofteasc� la joc cineva �i 
s� nu bage de seam�... (Rebreanu, 2006:35)   

Iat� un exemplu elocvent �i aproape burlesc de hibridizare a ideologiei 
(unul din motivele achizi�ion�rii mobilei de c�tre preot era divergen�a de opinii 
politice – voteaz� fiecare alt candidat) cu teologia eliber�rii care conduce, pe 
contrasens, spre principiul conform c�ruia puterea este singurul adev�r. Preotul este 
cel care promite, în numele Domnului, mântuirea lumii (prin intermediul lui 
Iisus, confundat cu cel din tabl�). Din aceast� perspectiv� escatologic�, timpul 
transform� în destin ceea ce via�a men�ine în dezordine. Totul devine lirism 
religios, fervoare senzorial�, n�r�va��, impetuoas� pe versan�ii retractibilit��ii 
(vs.) expansivit��ii, acea lupt� care face posibil� devenirea descris� atât de 
pregnant de Pia Pillat: E prim�var� afar�, soarele curge prin ferestre ca o ap� piezi��.    
M� încol�esc dorurile, nostalgiile spa�iilor �i simt cum încol�esc în mine toate ierburile �i 
trosnesc bobocii. Nu-mi încap nici în via��, nici în piele �i-mi vine s-o pornesc în lume.       
M� cheam� p�mântul acesta pe care-l iubesc, p�mântul acesta b�trân, tocit �i bun, care se 
treze�te acum �i fream�t�, ros de viet��i, sfredelit de r�d�cini, ad�pat de �uvoaie subterane �i 
care cheam�, în zi, în noapte, sufletele din noi. Contactul cu p�mântul îmi d� bucuria cea mai 
pur� �i cea mai adânc�. Totul e simplu �i frumos aici, unde m� lep�d de hainele grele ale 
con�tientului �i subcon�tientului. �i timpul trece vertiginos privind fl�c�rile focului din �emineu, 
ascultând vântul urlând afar�, contemplând extraordinara �i sfâ�ietoarea frumuse�e a 
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p�mântului acestuia bântuit de lumini �i umbre, sau aplecându-m� asupra mugurilor din 
fiecare ramur�, sau asupra mieilor nou-n�scu�i, care tremur� �i se poticnesc pe picioarele lor 
nesigure... 

Nici c� se putea afla o descendent� ilustr� a lui Rebreanu mai apropiat� 
suflete�te de eroul prozei acestuia, matricea v�zut� ca o ram� scorojit� în care 
cuvintele se depun ca mierea în stup.  

�i iar��i avem aceea�i simbioz� om-cl�dire: Numai mu�când din vie�ile altora 
– spune eroina sus-citat� – intrându-le în jurnale, memorii �i evoc�ri ca într-un vechi 
cenaclu n�p�dit de vegeta�ia nimicniciei triumf�toare, numai astfel afl� c� tot ce pare azi 
iremediabil, irepresibil �i ireversibil nu-i decât masca vremelnic� a unor constante dincolo de 
timp. (Dan-C. Mih�ilescu, 2009).  

 
Negentropia cunoa�terii 
 
Formula de larg� circula�ie în literatura contemporan� rezum� în sine 

algoritmul evalu�rii dimensiunilor statistice din perimetrul situa�iilor 
comunica�ionale, sau informa�ionale, din elementele schemei comunic�rii        
(în cazul nostru: locul faptei, fapta, transmi��torul – interesul gravitând în jurul 
lui Ion, Savista, oloaga satului, traductorii, destinatarul – cu prec�dere Ana) sau 
ale semiozei (obiectul semnelor, semnele, destinatarul). 

Binecunoscuta formul� matematic� a informa�iei, decelat� de Shannon, 
însumeaz� toate câmpurile statistice în cauz� înmul�ite cu logaritmul acestor 
probabilit��i, toate elementele macrostructurale ale cunoa�terii �i comunic�rii 
(semiozei) fiind considerate zone de nedeterminare (opinia satului oscileaz�: 
când de partea binelui, când de a r�ului, la acela�i personaj, pe de-o parte �i, pe 
de alta, când de partea personajului afectat, când de cea a celui care îl afecteaz�), 
ex-disputele Ion- Simion Lungu, Ion-Vasile Baciu, Ion-George Bulbuc. 

Jocul – canalul de comunicare incipient� – e împins pân� la agonie. 
Timpul �i spa�iul, sufletul �i trupul, glasurile se îneac� în nourul de praf ce-i îmbr��i�eaz� 
pe to�i. (p. 30). 

Primul destinatar negentropir este p�rintele Belciug (el este �i liantul, 
veriga, belciugul din lan�ul sl�biciunilor s�te�ti, umane în fond, pe care trebuie s� 
le sanc�ioneze: �tim c� belciugul se pune în nas, respectiv în râtul porcilor): 
Belciug nu suferea mirosul de rachiu c�ci era boln�vicios. Vasile mereu îi duhnea în nas �i 
râgâia. Purtarea ��ranului îl indigna îns� mai ales pentru c�-i �tirbea autoritatea în fa�a 
poporului... Lui Titu, dimpotriv�, îi pl�cea îng�im�rile be�ivului �i nu �tia cum s�-l zgând�re 
f�r� s� bage popa de seam� pe primul raportor, Vasile Baciu.  

Nedeterminarea de care am vorbit, opus� nu determin�rii ontice, 
condi�ion�rii, cauz�rii �i legit��ii, ci frecven�elor relative cu care evenimentele se 
întâmpl�, cu care se manifest� în câmpurile realit��ii considerate frecvente ce 
reprezint� expresia unit��ilor dintre necesitate �i întâmplare, ceea ce putem numi 
probabilitate obiectiv�. 
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În raport cu aceast� probabilitate a st�rilor �i mi�c�rilor din zonele 

obiectivului se nasc nedetermin�rile sau probabilit��ile subiective, se nasc st�rile 
de imprevizibilitate: oscila�ia lui Ion între frumuse�ea Floric�i (mai frumoas� ca 
oricând) �i bog��ia Anei (Ion trecu pârleazul de lâng� grajd – grajdul fiind un construct 
semiotic ideal pentru decaden�a esteticului în animalic –, întorcând capul spre Ana 
care nu-l sc�pa din ochi �i care, peste câteva clipe, îl urm� cu pa�i gr�bi�i... (p. 36). 

Conform teoriei matematice a informa�iei, între nedeterminare (ca 
situa�ie obiectiv� sau stare subiectiv�) �i informa�ie exist� o conexiune organic�, 
în virtutea c�reia m�sura nedetermin�rii (diversit��ii, complexit��ii) devine �i 
m�sura informa�iei. 

Pornind de la principiul dualit��ii informa�iei – nedeterminare, formula 
cantit��ii de informa�ie amintit� anterior ne permite evaluarea numeric� a gradelor de 
nedeterminare ale unei situa�ii comunica�ionale, cantitatea de informa�ie necesar� acestei 
nedetermin�ri. Un bit de informa�ie (Ion o place pe Florica, Ion o dore�te pe Ana) reduce la 
jum�tate un câmp al nedetermin�rilor sau anuleaz� o nedeterminare format� din dou� 
alternative egal probabile. (Georgescu et all, 1982). 

Informa�ia se opune, a�adar, nedetermin�rii. În subtext se afirm� 
raporturile de invers� propor�ionalitate: cu cât mai mult� informa�ie, cu atât mai 
pu�in� nedeterminare.  

Informa�ia se prezint� ca fiind punctul de sprijin al alegerii între 
alternative, al dec�derii demersurilor comportamentale ale sistemelor care se 
raporteaz� la mediul de via�� �i informa�ional, care pot genera �i consuma 
informa�ie. În acest sens, producerea de semne (semnale), vehicularea lor, se 
supune prin excelen�� cerin�elor unor plusuri de determin�ri în fa�a unor 
câmpuri de posibilit��i. Menirea informa�iei este aceea de a indica direc�ia 
ac�iunii în cazul în care sistemul este pus în fa�a unui set de alternative 
comportamentale. 

Alegerea unor c�i de ac�iune presupune cu necesitate mecanisme ale 
gener�rii �i vehicul�rii de semne (semnale), dincolo de care informa�ia nu are 
câmp de fiin�are �i func�ionare specific�. 

Aprecierea c� orice demers cognitiv porne�te de la probleme ajut� 
cunoa�terea s� înainteze prin momentele formul�rii de ipoteze, test�rii lor, 
prelucr�rii informa�iei primare. În lumina acestor informa�ii, cunoa�terea apare 
ca fiind procesul specific uman de eliminare a nedetermin�rilor care apar în 
zonele tuturor raporturilor personajului principal, Ion, cu lumea, cu semenii s�i, 
cu sine însu�i. 

Jean Piaget (1974) merit� a fi amintit, nu numai pentru dep��irea 
opozi�iei dintre abordarea psihologic� �i cea logic� a procesului cunoa�terii, ci �i 
pentru încercarea de a pune în discu�ie corela�ia dintre func�iile de acomodare �i 
cele de asimilare ale personajului în interrela�ie cu mediul. 

Entropia de 1 bit se altereaz� (informa�ia c� Ion o place pe Florica 
devenise în dinamica sentimentelor lui Ion fa�� de ea o variabil� aleatorie): 
Mândru �i mul�umit ca orice înving�tor, Ion sim�ea totu�i un gol în suflet. Se gândea �i 
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pl�nuia cum s�-�i munceasc� mo�ia �i în aceea�i vreme inima îi umbla parc� aiurea, cercetând, 
adulmecând nelini�tit�... (cap. X, �treangul, p. 105). Aici intervine dorin�a de a repara 
aceast� stare, aici germineaz� negentropia (entropia negativ�) care va duce la 
groaznicul deznod�mânt:  

Se cutremur� ca de�teptat dintr-un vis. Î�i aduse aminte cît i-a fost de drag� Florica 
�i nu pricepea de ce vrea dânsa s� se m�rite cu altul, când el e aici �i o iube�te ca �i atunci?      
Î�i reamintea cum i-a spus, în noaptea nun�ii c� tot ea i-e drag� �-apoi totu�i nici nu s-a mai 
gândit pe urm� la ea, ca �i când ar fi înghi�it-o p�mântul... P�reri de r�u îi rodeau inima.      
Îi trecea prin creieri s� alerge la Florica, s�-i spun� c� tot drag� i-a r�mas �i s�-i porunceasc� 
s� nu se m�rite... 

El nu poate îns� schi�a niciun gest în fa�a ireversibilit��ii sistemului: Dar 
se dezmeticea ru�inat. Om însurat, cu copil, l-ar huidui lumea �i l-ar alunga Florica... Ei, 
dac� n-ar fi Ana... 

Ideea prolifer�rii h�rniciei mediocre cap�t�, pe parcursul crea�iei, accente 
de repulsie comparativ cu stilul de via�� �i exigen�ele intelectualilor, ace�ti viri 
eruditissimi, reprezenta�i prin Titu Herdelea, preotul, dasc�lul, judec�torul, acesta 
din urm� respingând cu cea mai mare asprime atitudinea lui Ion, stânjenindu-i 
originalitatea, ca un adev�rat arhivar apter sau chi�ibu�ar anoic (H. R. Patapievici, 
2004), dup� principiul tiraniei, conform c�ruia orice motive sunt întemeiate 
pentru a restrânge libertatea celuilalt.  

O singur� asem�nare exist� între cele dou� sfere culturale: cea a ideilor �i 
cea a p�mântului: trebuie s� te dep��e�ti, nu s� te conformezi! Trebuie fixate 
doar limitele morale ale imoralit��ii: po�i s� o încalci dar nu trebuie s� abdici de 
la regulile ei! Cu toate c� numai decaden�a r�mâne public�, morala va ajunge 
privat�.  

A�adar, negentropia pare s� fie solidar� principiului subversiunii: orice 
ordine merit� s� fie dizolvat�. Revela�ia subversiunii este dispunerea de altul �i 
îngenuncherea acestuia, pentru a evita proliferarea dezordinii neinten�ionate.   

Într-o lume saturat�, obiectul dorin�elor lui Ion – p�mântul – nu ar mai 
avea nicio valoare, de�i ar fi endemic s�r�cit� de idealuri, dac� nu cumva aceste idealuri ar 
fi doar achizitiv-apetitive. (H. R. Patapievici, op. cit.). Numai scoicile ader�, spunea, 
dispre�uitor, Valéry despre neputincio�ii care c�utau angajarea politic� �i social� 
�i nu transcenden�a grefat� pe instincte cre�tine, nu pe inteligen��, care este 
apanajul ateilor.  

Temporalitatea este cea care a distrus (prin dizolvare), destaurat (prin 
uciderea subiectului transcendental) �i exfundat (prin desfiin�area ideii de temei). 
Natura. Ea este factorul destabiliz�rii c�ii, de îndat� ce timpul devine metafora 
lumii, nicio stabilitate nu mai poate fi salvat�, cu niciun pre�. Existen�a 
spa�ializat� devine din ce în ce mai temporalizat�. Deschisul prin care se manifest� 
socialul este închisul: hora, balul, sala de clas�, cârciuma, biserica, tribunalul, etc. 
Libertatea anticilor era epitomizat� de spa�iul public, cea a modernilor este 
spontan asociat� cu negustoria, cu comer�ul. De aici demersul narativ face 
concesii modernismului: La înmormântare se strânse mai tot satul. So�ii Herdelea cu 

 66

CALOTA, R.,(2009) Conceptual Conversations  
in the Novel „Ion” by Liviu Rebreanu, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Year 1, No. 1, August, pp : 59-82 



 
Revista Româneasc� pentru 
Educa�ie Multidimensional� 

 
domni�oara Ghighin venir� înadins s� înso�easc� la groap� pe Ion care, de�i le f�cuse buclucul 
cu jalba lui, a fost om s�ritor �i de isprav�. De altfel prilejul era bun s� încerce �i o învoial� cu 
p�mântul în privin�a locului c�su�ei lor. (L. Rebreanu, op. cit., p. 123). Chiar �i preotul 
Belciug era mul�umit de aceast� moarte m�noas� �i oportun� pentru folosul 
Domnului.  

Timpul fluidizat încearc� s� se substituie spa�iului pierdut, surpându-se 
peste personaje. To�i au trecut prin am�r�ciunile dumitale de-acuma, zise dânsul apoi, ca 
un p�rinte blând. Dar via�a a�a e, dragul meu. Via�a e nimicitoarea iluziilor. Numai cel ce-�i 
poate p�stra visurile în ciuda cruzimilor vie�ii, numai acela nu va pierde încrederea niciodat�... 
Fire�te c� spectacolul nu e în�l��tor dac� intri în culise s� vezi sforile... Nu te uita îns� la 
indivizi, c�ci indivizii sunt m�run�i, sunt oameni care totdeauna î�i caut� rosturile lor. 
Prive�te departe �i atunci ai s� vezi cum se va schimba panorama... Serb�rile astea, de pild�! 
Nu te uita la oameni, la discursurile lor, la conferin�ele �i procesele-verbale în care fiecare caut� 
s�-�i arate meritele reale sau închipuite... Nu! Astea sunt nimicuri... Dumneata încearc� s� 
vezi ansamblul! �i atunci vei sim�i în toate manifest�rile acestea, bune, rele, în�l��toare sau 
josnice, civilizate sau s�lbatece, vei sim�i b�taia pulsului unui popor care vrea s� tr�iasc� �i 
care se lupt� crâncen ca s� poat� tr�i... Într-o b�t�lie numai rezultatul are însemn�tate 
hot�râtoare. Ce-mi pas� mie de cum beau �i m�nânc� solda�ii în vremea r�zboiului prelung? 
Istoria nu va �ti decât: am biruit sau am fost birui�i... �-apoi iar��i, lupta noastr� e defensiv� 
activ�, cum ar zice fratele meu c�pitanul. Du�manul ne atac� prin toate mijloacele moderne de 
cotropiri, prin cultura lui, prin �coala lui, prin arta lui, prin banii �i prin munca lui... Noi 
trebuie s� d�m din mâini ca baremi s� nu ne înec�m. Atît. Dac� ne men�inem la suprafa��, 
am izbutit, îi spune Virgil lui Titu, dup� ce, în prealabil, creeaz� spa�iu pentru 
întrebarea:  Ce-i cu dumneata, poete? Ce e�ti a�a de trist când lumea e vesel�?              
Din metafizic� r�mâne doar hybrisul (Asta-i mândria noastr�), adic� ceva ce 
contravine legilor divine (L. Rebreanu, op. cit, pp. 179-181).  

Stadiul final al conversiilor este pr�bu�irea timpului de care am vorbit 
mai înainte, de c�dere a sufletului în trup, de convulsii perceptive. 

Premoni�ia dezastrului se afl� în chiar sinuozitatea, dac� nu chiar perfidia 
destinului (Savista): Ion însu�i sim�ise de mult vr�jm��ia Savistei �i deseori îi venea s-o 
sugrume ca s�-�i deschid� drumul la Florica. Ura îns� numai pe George, din ce în ce mai r�u, 
fiindc� numai din pricina lui nu e slobod� femeia. Dac� n-ar fi luat-o el, poate c� ea l-ar fi 
a�teptat �i azi n-ar mai trebui s� se zbuciume �i s� nu �tie cum s� se apropie de dânsa. 

Reprezentant feroce al hybrisului masculin, Ion nu cedeaz� în fa�a 
adversit��ii, ignorând pericolul: Savista, pe prisp�, îl z�ri de departe �i, nemaiputându-se 
târî la locul ei de pând� dup� gr�mada de coceni, se r�zim� îndat� de perete, închise ochii, 
deschise gura �i începu s� sfor�ie u�or, parc� ar dormi dus�. 

Oloaga �i destinul falacios converg în ruinarea personajului prin ajutorul 
pe care i-l dau în îndeplinirea propriilor planuri: Ion intr� în ograd�, o v�zu �i o strig� 
pe nume. Oloaga îns� nu r�spunse. Atunci Ion se apropie �i-i zise iar, mai încet, cu inima 
tremurând de bucurie, vrând s-o încerce dac� doarme aievea: 

- Savist�!... 
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Oloaga îns� sfor�ia [în timp ce gândea cum s� trag� sforile!] nemi�cat�, de�i vreo trei 

mu�te4 i se plimbau pe obrajii scofâlci�i �i asuda�i, pe gingiile alburii, pe din�ii lungi �i galbeni. 
(p. 171).  

Asem�n�toare lui Pocitan ben Pehlivan din prima variant� a Noapte de 
decemvrie alias Arhanghelul de aur sau Spânului din Povestea lui Harap-Alb, Savista 
este reglatorul negentropic al entropiei existen�ei.  

Termodinamica sistemului este surprins� gradat de re�eaua negentropic� 
ai c�rei poli – apogeul �i perigeul – sunt atin�i, alternativ, de Ion �i de George: 

Ion era pu�in ame�it de rachiu �i chiuia �i horea parc� toat� lumea ar fi fost a lui.      
În ochii lui str�lucea sfid�toare bucuria bucuriilor. Apoi când s� ias� George [dup� ce i se 
d�duse vestea plec�rii lui la p�dure], Ion îi ur� drum bun �i mai ceru o sticl� de b�utur�, 
s�-�i astâmpere focul. În timp ce, la polul opus tr�irilor efervescente ale lui Ion, 
George tremura în car ca �i când l-ar fi zgribulit frigurile. De vorbea, îi dârdâiau din�ii. 
Ie�iser� din sat �i suiau pe coast�, printre ogoare t�cute pe care cl�ile înnegurau ca tâlharii la 
pând�. (p. 183). 

Mai apoi, George este cel aprins de c�lduri, �i Ion cel încercat de 
frisoane: 

Când nu mai auzi carele, începu s� alerge [ie�irea din frigul iner�iei]. Se rostogoli 
de vreo dou� ori prin �an�uri peste haturi. Îi era cald de se n�bu�ea. Un strop de sudoare îi 
c�zu pe mân� �i-l învior� parc� l-ar fi atins un c�rbune aprins. Cu cât îi era mai fric� s� n-
ajung� prea târziu. (p. 184). 

Ajuns acas�, transmite acela�i frig ini�ial, prevestitor de înghe�, nevestei 
sale:  

Când se întinse lâng� ea, sub cearceaf, un fior îi trecu prin spinare, c�ci George era 
un sloi de ghea��. 

                                                 
 

4 Zumz�itoare, zbur�t�cind în cercuri învârtejite �i în�epând f�r� încetare, mu�tele sunt fiin�e insuportabile. Ele 
se înmul�esc pe materiile putrezite sau în descompunere, fiind purt�toarele celor mai afurisi�i germeni de boli �i 
desfid orice m�sur� de protec�ie, simbolizeaz� o urm�rire neîncetat�. În acest sens, a ajuns Belzebut, veche 
divinitate sirian�, al c�rei nume ar însemna etimologic Seniorul/St�pânul mu�telor, prin�ul 
demonilor.  
Pe de alt� parte, musca reprezint� pseudo-omul de ac�iune, iute, febril, inutil �i revendicativ, este musca fabulei 
care-�i cere r�splata dup� o agita�ie van�, simpl� imitare a muncii celorlal�i. (Jean Chevalier, Alain 
Gheerbrant, Éditions Robert Laffont, S.A. Paris, 1969).  
În codul semiotic, acestor insecte le revine un rol covâr�itor. Protagonist entropic, Ion nu ia 
seama la semne:  
- Doarme, slav� Domnului! murmur� Ion, trecând în vârful picioarelor în tind�.  
Savista î�i ascu�i urechile. N-auzi decât �oapte �i apoi glasul Floric�i, îndemnându-l s� plece.  
- Savista doarme ca iepurele, ia seama. Oloaga fierbea de mul�umire c-a g�sit, f�r� s� vrea, mijlocul de a-i prinde 
de-a binelea. Dar, fiindc� de afar� nu auzea bine ce vorbesc ei în�untru, nu mai ie�i pe prisp�, ci de azi înainte 
se ghemui într-un col� în tind�, p�zind de-acolo s� nu treac� g�inile pragul. Mo��ia toat� ziua �i deseori sfor�ia. 
(p. 172).  
�inând de o adev�rat� tehnic� a comportamentismului, utilajul traductologic al Savistei 
func�ioneaz� piranesian, proiectat indimenticabil în creierul negru.  
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- Ce �i-e de te cutremuri a�a? întreb� b�rbatul cu un glas gros �i greu ca un dang�t de 

clopot. 
- Ce s�-mi fie... M-a cuprins frigul când ti-am deschis... (pp. 184-185). 
Toate semnele �i semnalele5 r�mân în sfera indecidabilului: Pe bolta vân�t� 

stelele se aprindeau pe rând ca ni�te lumini�e fricoase. Peste sat se cobora o cea�� pl�pând�, 
alburie, care parc� sub�ia bezna �i o r�corea. (p. 183). 

Focul, emo�ia eliberatoare dar �i patima instinctiv�, al mistuirii �i al 
fascina�iei, ce de atâtea ori era vizibil în privirile fl�c�ului, care, la ultima întâlnire 
în câmp, (premerg�toare celorlalte dou�, dintre care ultima, fatal�) se împleteau 
fermecate cu ale Floric�i, ce se oprise din graba de a ajunge la târg, se a�ezaser� pe 
sumanul b�rbatului a�ternut la umbr�, privindu-se în ochii str�lucitori de o fericire mult 

                                                 
 

5 Chiar �i destinul se-ngrijoreaz� ca nu cumva s� nu se poat� întâmpla de la cosmologic la 
teratologic, sluga lui Toma aducându-i aminte lui George c� nu �i-a luat topor (l�sat înadins acas� 
din dou� motive: s� se poat� întoarce dup� el �i, în acela�i timp, s� se foloseasc� de el) iar Savista 
repro�ându-i �i neîn�elegându-i plecarea când ea i-a spus c� are s� vie Ion Glaneta�u. Scâr�âitul carelor, 
la plecarea lui George e convergent scâr�âitului por�ii la venirea lui Ion; h�m�itul câinelui de 
peste drum – elementul psihopomp asem�n�tor celui din Baltagul sadovenian – �i or�c�itul 
broa�telor care împiedic� lina curgere a timpului: Vremea parc� st�tea în loc, precum st�teau �i dân�ii 
nemi�ca�i, oprindu-�i respira�ia ca s� aud� mai bine orice urm� de zgomot, într-o a�teptare amor�it�. De-afar� 
p�trundea ca prin puf or�c�itul broa�telor, îndulcit ca un cântec de dragoste. Geamurile îns� se stingeau în 
întuneric încetul cu încetul, ar�tând c� vremea totu�i trece �i c� cerul se înnoureaz� treptat-treptat. O stea verzuie, 
care mai clipea singuratic�, disp�ru deodat�, acoperit� parc� de o perdea neagr�, tras� de o mân� tainic�.        
(p. 185). 
Echilibrul sistemului nu poate fi restabilit decât prin �ocanta terapie a zgomotului: George izbi a 
doua oar�. Sapa vâjâi în aer. Apoi un pîrîit surd, urmat de un zgomot, n�bu�it ca �i când se pr�vale un 
sac plin. Mai ales zgomotul acesta, înfurie mai crunt pe George. Parc� tot întunericul s-ar fi schimbat dintr-o 
dat� într-o balt� de sânge închegat, care-l asmu�ea. Lovi a treia oar�, f�r� a-�i mai da seama unde... 
Or�c�itul broa�telor reîncepu brusc, speriat, amenin��tor, ca o v�ic�real� vâltorit� în v�zduh de 
vântul ce sufla mereu mai mînios �i mai în�epat. (p. 186).  
De la fierbin�eala rachiului �i a gândului c� va ajunge în bra�ele Floric�i (Dar sufletul îi era a�a de 
plin de bucurie, c� se st�pânea s� nu sar� s� îmbr��i�eze gardurile pe lîng� care trecea �i câinii care-l l�trau ici-
colo, trece la frisoanele fricii de a nu fi surprins �i la ale geloziei (teama de a nu surprinde, la 
rândul lui, pe altcineva, pretendent la inima femeii iubite): Strecurându-se în ograda Floric�i, trase o 
înjur�tur� în�bu�it� fiindc� poarta scîr�îise pu�in �i-i era fric� s� nu se trezeasc� Savista. De altfel, se 
hot�râse ca, dac� oloaga s-ar de�tepta �i ar crîcni, s-o cotonogeasc� f�r� mult� vorb�. L�s� poarta deschis� 
înadins ca s� nu mai scîr�îie când va pleca, f�r� s�-i pese de existen�a lui George, de posibilitatea 
apari�iei acestuia. Iar, mai apoi, când se deschise u�a tinzii cu zgomot, i se încuib� în minte s� fac� ssst, tot 
din pricina Savistei. Dup� pa�i cunoscu îns� c� nu e Florica. Avu o str�fulgerare de gelozie: o fi îmbr��i�at altul 
pe femeia inimii lui... 
De la fluieratul fericit cu care venise ca pe vremea când era holtu', trece la scrâ�nitul din�ilor, 
când aude glasul lui George, �i de la spaima a�tept�rii loviturii la fierbin�eala lichefierii fiin�ei: 
Auzi l�murit vîjîind în aer ceva, sim�i o izbitur� ascu�it� în bra�ul drept, dar f�r� durere �i urmat� doar 
de o fierbin�eal� ciudat� care parc�-i topea creierii... Vîjîi iar ca o vijelie îngrozitoare într-un pustiu f�r� margini, 
�i în�elese c� iar îl love�te... Apoi, deodat�, ca �i cum sufli în lumânare, se f�cu întuneric deplin. (pp. 187-
188). 
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a�teptat�. P�rta�� la bine �i la r�u, femeia îndur� frigul existen�ial sau c�ldura 
al�turi de b�rbatul care îi st� al�turi. Abia la final, durerea amândurora se 
coaguleaz� în sufletul ei purt�tor de nevinovat� vinov��ie, având a-�i imputa, 
probabil, neputin�a de a stârni debitul fluidului existen�ial: 

- Uf, ce cald mi-e... [îi spune lui Ion în scena citat�], m-a topit c�ldura, zise 
femeia dând la o parte d�sagii cu pere. Dar aici e bine c�-i r�coare... z�u a�a... r�coare... 

- R�coare, bîlbîi Ion în ne�tire peste cîteva sclipe. Apoi t�cur�, ascultându-�i b�t�ile 
inimii. Apoi Ion, brusc ca o fiar�, o cuprinse de sub�iori �i-i mu�c� buzele. Apoi Florica se 
l�s� pe spate, gemînd... 

Metafore ale focului genetic, buzele pecetluiesc soarta b�rbatului: ea se 
afl� în b�taia destinului, la începutul �i la sfâr�itul p�catului. - Am s� sosesc la 
spartul târgului, Ionic�!... îl admonesteaz� ea, în treac�t, �i se afl� acolo �i la sfâr�itul 
lui Ion: Florica ie�i îndat� în u��, în c�ma��, nepiept�nat�. A�a veghease toat� noaptea, pe 
lavi��, a�teptându-�i parc� rîndul în fiece minut, cu ochii �int� la George care, pe urm�, se 
a�ezase pe dunga patului. Sufla aspru, tres�rea uneori �i poate c� f�urea ceva în mintea lui 
înfierbîntat�. Era alb� la fa�� ca varul stins �i picioarele-i tremurau �i de-abia o �ineau. 
V�zu b�ltoaca de sânge lâng� gr�dini��, aproape de prisp�, apoi dîra ro�iatic�, sp�l�cit�, ce se 
întindea pîn� sub nuc, unde Ion z�cea ca o gr�mad� de carne. Lumea se învîrtea cu ea, dar n-
avea putere s� stoarc� nici un glas �i nici o lacrim�. R�mase pe prisp�, ca o stafie surprins� de 
lumina zilei. (p. 189). 

Între frig �i cald, între moarte �i via��, o zvâcnire entropic� mai tulbur� 
echilibrul final: Pe urm� se trezi ca dintr-un somn greu. Habar n-avea cît st�tuse în 
nesim�ire �i nici ce se întîmplase. Numai cînd î�i auzi propriile-i gemete, î�i aduse aminte... 
Era ud leoarc�. Se sim�ea parc-ar z�cea într-o balt� murdar�. «O fi sângele meu!» se gîndi 
dînsul. Vru s� pip�ie, dar nu-�i putu clinti mîna dreapt�. De-abia deschise ochii obosi�i. 
Ploua m�runt. Picurii îi c�deau pe obraji �i-l în�epau, c�ci carnea lui ardea. V�zduhul era 
cenu�iu, ca �i când se apropie zorile, dar cerul era în�bu�it de nouri, �i ploaia cernea mereu, 
m�runt�, rece, unsuroas�. (p. 188). 

În toat� fanfara de zgomote ce se va dezl�n�ui în curând, cei trei 
formeaz� un sistem izolat, un triunghi al lini�tii grele, mortuare, învelit într-o 
membran� prin care nu trece niciun sunet: Apoi ploaia st�tu. Din pomi �i de pe 
stre�ini picura din ce în ce mai rar. Nourii se împr��tiau. Cerul alb�strea proasp�t 
sp�lat. O vac� mugi undeva prelung, puternic, încît cîinii de�tepta�i din a�ipeal� pornir� 
deodat� în tot satul s� latre speria�i. Cucuriguri vioaie î�i r�spundeau cu înver�unare. 
Oamenii ie�eau prin ogr�zi, frecîndu-�i somnul din ochi sau întinzîndu-�i oasele. Pe uli�a 
cea mare începeau a urui carele pornite la cîmp.  

Paraschiva r�posatului Dumitru Moarc�� trecu cea dintîi pe dinaintea casei lui 
George, descul��, zgribulit�, leop�ind gr�bit� prin noroiul moale �i rece, strîngîndu-�i n�frama 
la gît �i pe gur�. Un horc�it greu o opri, ca tr�snit�. Se închin� de spaim�, dar totu�i se 
apropie de gard �i printre nuiele v�zu pe Ion plin de sînge. Începu s� �ipe parc-ar fi c�lcat-o 
tâlharii: «- S�ri�i!... Tumlai!... S�ri�i!» 

Acest decodor-raportor al ultimelor semnale ale împlinirii destinului, 
care este Paraschiva, este întruchiparea spaimei la vederea transform�rii agoniei 
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în substan��, a instrumentului care a fost Ion (nu degeaba i se spune Glaneta�u) în 
masa amorf� a celor mul�umi�i cu cât li s-a dat sau neputincio�i în a cere mai 
mult: Apar�ine maselor orice individ care nu-�i atribuie valori [...], ci se simte ca toat� 
lumea [...], spune Ortega y Gasset (Revolta maselor, pp. 44-47).  

Aceast� traiectorie inflamabil� a personajului ne reaminte�te de natura 
atavic� a Hameleonului din Istoria ieroglific� a lui Cantemir. Deturnând sensul 
magic al focului, autorul îl face pe acesta s� viseze o salamandr� care m�nânc� 
j�ratec, cuprins� de fl�c�ri; ispitit de pofte, Hameleonul gust� din hrana sacr� �i 
este cuprins de dureri sfâ�ietoare. 

La fel ca �i Hameleonul, Ion mu�c� din momeala sacr� (buzele Floric�i), 
interpreteaz� totul empiric, violeaz� universul sufletesc feminin ca �i pe cel rural, 
intr� în intimitate cu o lume pentru care nimeni nu este niciodat� îndeajuns de 
preg�tit �i, pe deasupra, nu cere ajutorul divin, consider� (din orgoliu, cum am 
mai spus) c� �tie el mai bine ce are de f�cut.  

Ca �i la Cantemir, focul din privirile �i din inima lui Ion are o 
semnifica�ie alchimic�, aceea care, pentru Paracelsus, purta germenele vie�ii: El 
crede c� exist� un foc intern – spermatic, �i unul exterior �i distructiv (Bachelard, 1989). 
Via�a lui Ion �i focul inimii lui se sting în ploaie: apa �i focul, dou� elemente 
pitagoreice primordiale compun o cosmogonie zoroastrian� în viziunea 
alchimi�tilor.  

Asemeni Hameleonului fascinat de para focului, Ion percepe deformat 
realitatea, cu toate c� nu cade în reverie, dar nici nu simte impulsul purific�rii 
prin ardere, ci se manifest� în egoismul lui funciar, prin obsesia cataposic�, pofta 
lui patologic� fiind în�eleas� ca herm� a demitiz�rii. În legendele cre�tine, focul 
este materia pedepsitoare a iadului, mistuind f�r� s� distrug� definitiv sufletele 
p�c�to�ilor.  

Astfel, ploaia binef�c�toare îndeob�te, chiar dac� acum în�eap� obrazul 
lui Ion, este încercarea de sp�lare a p�catelor, asem�n�toare aceleia din memoria 
s�tenilor: �i toat� lumea comp�timea �i l�uda pe Ion, c-a fost a�a �-a�a de bun �i de harnic... 
Totu�i, nici pe George nu-l oc�ra nimeni, �i-i doreau s� scape mai u�or de pacostea ce-a dat 
peste dînsul. Numai Vasile Baciu spunea pe ici, pe colo: «- Dumnezeu nu bate cu bîta... Iac�, 
mi-a furat p�mânturile �-acu l-a s�turat Dumnezeu de p�mînt!» 

Slujba preotului l-a acoperit ca o plato�� de eventualele bârfe la fel ca 
învelitoarea adus� de Florica peste cadavrul lui Ion: Fiindc� mu�tele bîzîiau tot mai 
obraznice, primarul ceru o velni�� s� acopere cadavrul. Florica aduse un cearceaf nou �i alb ca 
floarea. (p. 189). De aici la slujba de înmormântare: Belciug sluji cum �tia el mai 
frumos �i mai mi�c�tor. Dar mai ales printr-o cuvîntare funebr� înduio�� �i inimile cele mai 
împietrite. Mul�i oameni î�i ziceau c� Ion �i-a sim�it moartea de când �i-a d�ruit bisericii 
averea. Preotul îl d�du drept pild� tuturor bunilor cre�tini: 

- Biserica este leag�nul nostru, unde ne întoarcem cînd ne-a obosit via�a, unde ve�nic 
g�sim mîngîiere �i în�l�are, este scutul neamului nostru credincios �i asuprit. Cine d�ruie�te 
bisericii, d�ruie�te poporului, preasl�ve�te pe Dumnezeu. Cît� vreme biserica noastr� va fi 
mare �i statornic�, toate vijeliile �i urgiile lumii le vom înfrunta cu t�rie... Nici un ochi nu 
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r�mase uscat atunci cînd, prin gura preotului, Ion î�i lu� r�mas bun de la p�rin�i, de la to�i 
prietenii �i cunoscu�ii. Iar cînd în sfîr�it pomeni pe George care i-a curmat via�a p�mînteasc�, 
�i-i zise «te iert, c�ci n-ai �tiut ce faci», tot norodul izbucni într-un hohot de plîns �i Zenobia, 
n�ucit� de jale, se izbi cu capul de dunga co�ciugului, încît de-abia o potolir� cei dimprejur.  
(p. 194). 

Din nou firul existen�ei individuale se vars� în (estuarul spa�iului) public. 
Tot timpul tr�it nu reu�e�te s� egaleze în intensitate ceasul: 

- Apoi când �i-e scris s� mori, mori �i din senin, c-a�a a l�sat Dumnezeu! 
strig� primarul Florea Iancu la moartea prin spânzurare a cîrciumarului Avrum; 

- Cînd î�i vine ceasul te duci la moarte cum te-ai duce la nunt�! murmur� straja 
Cosma Cioc�na�, închinîndu-se cucernic.  

Ana ascult� prefigurat� povestirea înv���torului, dar mai ales vorbele strajei o 
zguduir�. Se uit� deodat� la mortul p�r�sit �i în 5 minute îi r�s�ri ca o lumin� gîndul:      
«Ce iute moare omul cînd îi sose�te ceasul!» (pp. 62-63).   

��r�noiul mi�el care îl tr�dase pe Herdelea la tribunal, deconspirând 
identitatea celui ce-l grefase, este comp�timit de doamna Herdelea la ie�irea din 
Pripas spre noul ei domiciliu, în Armadia:     - Bietul Ion! zise doamna Herdelea.    
Iute s-a mai pr�p�dit... Se vede c� a�a i-a fost scris! Zenobia se întoarse acas� l�sînd în  
urm�-i o dîr� de jale! A�a le-a fost scris �i Anei �i lui Dumitru Moarc��, �i de fiecare 
dat� când suna ceasul se petrecea aceast� fluidizare a con�inutului sufletesc �i, tot de 
fiecare dat�, componen�ii celulei sau pseudocelulei sociale se gândeau la 
redobândirea libert��ii �i/ sau a foloaselor materiale pe care le c�p�tau prin 
moarte (în timp ce Ion r�mâne cu loturile de p�mânt), dac�, bineîn�eles, plodul va 
supravie�ui, proprietatea transferându-se de la mam� la f�t. Paraschiva se alege 
de pe urma mor�ii lui Dumitru, doar cu cinci zlo�i, bucurându-se �i de aceia. 
Spre exasperarea lui Ion, c�ruia îi venea s-o plesneasc� pe Ana c-a l�sat-o s�-i 
�terpeleasc�. Dar Ana nu se sinchisea de amenin��rile lui. În urechile ei r�sunau vorbele 
mo�neagului: �i-n ochi p�stra numai înf��i�area lui senin� �i mul�umit� din clipa mor�ii.    
(p. 78).  

Ceasul se reduce la doar clipa mor�ii. Mila stranie, alc�tuit� din groaz� �i 
mirare, ce te cuprinde instinctiv în fa�a mor�ii, îl zgudui o clip� �i pe Ion în fa�a 
cadavrului Anei, care sfîr�e�te prin a crede c� bine a f�cut c� s-a omorît. (p. 121).  

Ob�tea este o vietate oscilant� în func�ie nu numai de variabilele 
individuale, dar �i de necesit��i: Familiei înv���torului îi adusese zvonul înc� de ieri o 
femeie din Pripas �i Ghighi plînsese toat� seara pe «bietul Ion», a�a cum deplînsese, mai 
demult, împreun� cu Laura, sora ei, soarta cumplit� a Anei pîn� ce oropsita s-a pr�p�dit.  

În schimb, Preotul Belciug v�zu o milostivire cereasc� în întîmplarea aceasta 
sîngeroas�. Îi p�rea r�u de Ion, dar în aceea�i vreme se bucura c� biserica va cî�tiga prin 
moartea lui. Se felicita pentru norocoasa idee ce i-a fost inspirat� de Dumnezeu de-a asigura pe 
seama Sfîntului loca� o avere atît de frumoas�.  

Hot�rî s� fac� o înmormîntare deosebit de solemn� omului care a l�sat de bun�voie 
bisericii tot ce a st�pînit în valea plîngerilor. D�du voie ca groapa lui Ion s� fie s�pat� chiar în 
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curtea noii biserici �i f�g�dui s�-i ridice, pe socoteala sa, o piatr� de mormînt spre a eterniza 
cre�tineasca danie a celui r�posat întru Domnul. 

Am recurs la aceast� bucl� analeptic� pentru a demonstra structura 
monadic� a evolu�iei binomului om-edificiu, c�ci orice transformare a unuia 
produce un balans, o tensiune în cel�lalt (element). 

Chiar �i biserica nou� avea nevoie de un sacrificiu. �i toate aceste zbateri 
se petrec sub ochiul plictisit al Hristosului de tinichea de pe crucea de lemn. 
Drumul, asemeni timpului, cote�te, se îndoaie, se întinde ca o panglic� cenu�ie în amurgul 
r�coros. Numai Satul a r�mas înapoi acela�i, parc� nimic nu s-ar fi schimbat. Cî�iva oameni 
s-au stins, al�ii le-au luat locul. Peste zvîrcolirile vie�ii, vremea vine nep�s�toare, �tergînd toate 
urmele. Suferin�ele, patimile, n�zuin�ele mari sau mici, se pierd într-o tain� dureros de 
necuprins�, ca ni�te tremur�ri pl�pînde într-un uragan uria�.   

 
Aplica�ii  
 
Descoperi�i �i argumenta�i asem�n�rile �i deosebirile dintre textele de 

mai jos �i secven�ele narative apropriate (vs.) antinomice din romanul Ion de 
Liviu Rebreanu (sau aprecieri critice la adresa romanului). 

C�, la Proust, subcon�tientul vars� mai mult în con�tient, e sigur. Mirosul unei od�i 
vechi lui îi evoc� atîtea senza�ii, încît, de la o vreme, nu mai g�sim în noi cu ce s� pricepem 
cuvintele lui: în con�tientul nostru nu poate str�bate, din subcon�tient, materialul cu care s� 
interpret�m cuvintele lui, ori poate, acele senza�ii �i deci nu au de unde s� se «reproduc�».     
C� Proust vede mai clar �i mai detaliat în con�tientul lui, iar e sigur. Pentru omul 
comun, o stare de suflet este o rezultant�, de ale c�rei componente este 
ne�tiutor («incon�tient»). Anali�tii de pîn� la Proust au descoperit unele din aceste 
componente. Proust ne d� impresia c� el vede totul, pîn� în fundul �i pîn� în toate col�urile 
sufletului. O stare de suflet care pentru noi este o linie dreapt� pentru el este, r�mînînd de 
aceea�i lungime, o linie de zeci de ori frînt�. Sau, o alt� compara�ie, am spune c� el 
descompune mi�carea s�ge�ii filozofului grec în mi�c�rile componente. C� efectele duratei sînt 
mai v�dite în opera lui Proust �i c� personajele lui evolueaz� mai adev�rat vremii �i mediului, 
�i variaz� �i cu impresia ce o produc asupra altor personagii iar��i e sigur. C� la el logica 
afectiv� �i asocia�iile de idei pe baza unui sentiment sînt frecvente ca �i în via�a real� e sigur de 
asemenea. Dar toate acestea îl fac, în aceste privin�i, – mai «mare» decît al�i scriitori, dar nu 
altfel – decît doar întru cît e adev�rat c� un lucru, crescînd în cantitate, de la o vreme î�i 
schimb� calitatea (20 de lei sînt parale; 20 000 sînt capital...). (Gheorghiu, 1981). 

 
Analiza lui este sui generis. Ea este crea�ie fie c� el se analizeaz� pe sine, fie c� 

analizeaz� pe al�ii (în realitate, pe el, în diverse post�ri morale, tr�ite ori ipotetice, cum face 
orice scriitor cînd «red�» tipuri, dar vom vedea c� cu alt rezultat decît la al�ii). Aceast� 
analiz�, la Proust, e o descriere �i, mai ales, o povestire a sufletului. El face portretul �i 
romanul «epic» al unor st�ri de suflet. El, care n-are subiect, intrig� epic� ori dramatic� 
extern�, are subiect �i intrig� intern�. El creeaz� lumi suflete�ti. Dar s� ne în�elegem: aceste 
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lumini nu sunt reflexul propor�ionat al vie�ii externe. Proust picteaz� germinarea, genera�ia �i 
coliziunea st�rilor suflete�ti, a�a cum se condi�ioneaz� ele în ele – bineîn�eles sub presiunea 
lumii externe, dar atîta numai: subt presiunea ei, subt incita�ia ei ini�ial�, �i nu ca reflectare 
ori coresponden�� a ei în sensul acelei ajust�ri interne la extern, de care vorbe�te Spencer, 
gîndindu-se la adaptarea normal�, deci practic� – adic� strict necesar� – a fiin�ei care «lupt� 
pentru trai».  

Proust a pictat cea mai bogat� eflorescen�� psihic� �i, din punct de vedere al adapt�rii 
la mediu, cea mai inutil� – a�adar un exces psihic d�un�tor biologiei, prin urmare, din acest 
punct de vedere, anormal –, anormalitate ce rezult� întotdeauna din excesul de psihic �i din 
întoarcerea psihicului asupra lui însu�i. (pp. 101-102, Scriitori români �i str�ini).  

 
Criticul are blestemul de a nu se putea desf�ta cu o oper� în chip firesc, c�ci el, o dat� 

ce începe s� ceteasc� o carte, o cete�te ca un judec�tor, cu con�tiin�a c� trebuie s� o judece, s� dea 
un verdict de condamnare sau de achitare. (p. 103, Mizeria criticii literare). 

 
O femeie cu sensibilitatea ascu�it� este cel mai sigur judec�tor al unui roman.           

(p. 104, Mizeria criticii literare). 
 
Distribu�ia anatomic� a obiectului literaturii este întreprins� pe genuri, dimorfismul 

asigurînd reproducerea organismelor culturale. Modelul fiind falocrat, un organism optim va fi 
nu numai complet, normal s�n�tos �i robust, dar �i viril. Semnele particulare ale virilit��ii ar 
fi inteligen�a, �inînd de «concep�ia» autorului, aspect «critic», fecondant în raport cu 
«realitatea»; apoi for�a natural�, poten�a creatoare �i «agresivitatea erotic�» – toate trei 
ipostaze ale uneia �i aceleia�i puteri aflate la originea actului creator (energia aristotelic�); în 
sfîr�it, atributul suprem al masculinit��ii ar fi individualitatea, des�vîr�ire a opera�iunii 
reduc�ioniste. (op. cit., p. 117). 

 
În coliziunile dintre aman�i, b�rbatul, fiin�a biologic� agresiv� �i social dominant�, 

care nu a avut niciodat� nevoie �i nici destul� posibilitate s� ascund� (asediatul e ve�nic dup� 
ziduri; asediatorul e nevoit adesea s� atace în chip deschis subt privirile asediatorului ascuns), 
se d� îndat� �i mereu pe fa��, î�i face adesea chiar o pl�cere, ba �i o datorie de onorabilitate   
(la intelectuali: �i o datorie de veracitate) de a-�i de�erta tot sufletul, dar femeia tace, ori spune 
altceva decât ceea ce gînde�te �i simte. În societ��ile foarte civilizate cînd de fapt �i femeia, �i 
b�rbatul au aproape acelea�i drepturi, cînd deci cel pu�in superioritatea social� nu mai exist�, 
aceast� «exteriorizare» a b�rbatului este o dezarmare �i mai primejdioas� pentru el. Dac� mai 
ad�ug�m faptul cunoscut (a c�rui explica�ie nu e locul s-o c�ut�m aici) c� o femeie adev�rat� 
prive�te în sufletul unui b�rbat ca într-o vitrin�, pe cînd b�rbatul e lipsit, fa�� de ea, de acest 
talent, vom în�elege �i mai bine inferioritatea, din acest punct de vedere, a b�rbatului, �i deci 
pre�ul femeii enigmatice. (op. cit., p. 127). 

 
Individul – viscerele, creierul, nervii, mu�chii; «via�a vegetativ� �i de rela�iune» – e un 

simplu mijloc pentru un scop, e servitorul elementului etern, e destinat s�-l p�streze �i s�-l 
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transmit� din genera�ie în genera�ie pân� la stingerea soarelui... �i atunci cum vrei s� te 
eliberezi, nenorocitule?... (G. Ibr�ileanu, Adela). 

 
Problema este veche, «de cînd lumea», dovad� aten�ia particular� pe care i-o acord� 

diferitele antologii, înf��i�area ei parabolic�: fie c� p�mîntul este «mama» tuturor celor vii, 
dublat� de un «tata» ceresc, fie c� al�ii sînt protagoni�ti, indiferent deci de identitatea 
participan�ilor la actul creator, dimorfismul sexual mitologic este foarte frecvent în tratarea 
«facerii» lumii. Dominanta social� a b�rbatului nu r�mîne, se vede, f�r� ecou în distribuirea 
rolurilor din geneza cosmic�: b�rbatul î�i îns�mîn�eaz� deopotriv� ogorul �i femeia, supunînd 
atît natura natural�, cît �i natura uman�. (op. cit., p. 138).  

 
Cunoa�terea fundamental�, primordial� este, în Biblie, cunoa�terea carnal�, 

echivalentul uzual al actului sexual. Iar consecin�a imediat� a cunoa�terii este facerea. 
«Pedeapsa» const� în repeti�ie, în ceea ce devine mecanic în actul lor, în �ansa dat� num�rului 
de a-i domina. A avea este un verb prin excelen�� fizic (despre cutare personaj se spune c� a 
avut zece neveste, treizeci de copii �i o sut� de turme de vite, pe cînd a fi r�mîne metafizic.   
(op. cit., p. 140).  

  
E mult mai u�or s� mori pentru cineva decît s� tr�ie�ti pentru el. (H. P.-

Bengescu,1988).  
 
Cine iube�te via�a, cine se închin� pe un altar unde via�a e idol, nu poate fi decît 

inamicul firesc, du�man neîmp�cat al celor ce cu un glonte sau cu o funie distrug tot ce e mai 
nobil în univers – fiin�a vie. (H. P.-Bengescu, 1988:56). 

 
Cînd e�ti uneori prieten cu cei r�ma�i, cu cei îndolia�i �i ascul�i jalnica lor povestire, 

ai b�gat de seam� c� mai to�i spun a�a: «Era vesel, pîn� în ajun, cine putea ghici? A mers cu 
noi la plimbare, nu spunea nici un cuvînt care s� te lase s� în�elegi!» Da! Procesul acesta de 
dezagregare se face în�untru adînc, �i cînd începe �i înceteaz� leg�tura cu cei ce vor s� tr�iasc�. 
Acel care are a pleca, se ascunde, se închide în el singur, începe noviciatul sinuciderii, se 
izoleaz� cu virusul mortal, treptat, de cînd îl cap�t� �i pîn� �i-a completat opera de otr�vire 
sufleteasc�. 

Atunci cînd sufletul e mort la tot din prezent, la tot din trecut, la tot din viitor, cînd   
l-ai îngropat singur, trupul r�mîne secundar �i lesne de distrus.  

Astfel se explic� cruzimea lucid� a unor sinucideri. Zici: «Cum a avut acest grozav 
curaj?» �i nu e curaj. E un fapt simplu, gestul cu care zvîrli în foc o petec� murdar�. 

Ceea ce e dureros �i interesant, e drumul pe care l-a str�b�tut omul pîn� a ajuns la 
acest nihilism, la aceast� complet� dezinteresare de sine. Ce e oribil de urm�rit �i de privit, nu 
e ceea ce privim de obicei, faptul în sine: e chinul sufletului, zbaterea lui, arderea, usturimea, �i 
vaietul lui, pîn� a murit, plîns de chiar acel care-l purta, acel care, dup� ce vasul e gol �i sec, îl 
sparge, cum arunc�m sticla din care s-a ispr�vit parfumul sau licoarea. E o moarte ca celelalte 
cu boal� �i agonie lung�, dar în loc s� fie a vreunui organ, e a sufletului. A�a cum agonia 
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stinge pîn� la ultima pic�tur� via�a, pîn� sfîrîie în ap� untdelemnul din candela trupului, a�a 
palpit� �i fîlfîie lumina sufletului, pîn� ce ultima lic�rire se stinge. 

Atunci purtînd în trupul s�n�tos un cadavru pe care al�ii nu-l v�d, tr�ind înainte cu 
putrefac�ia în el, omul zvîrle învelitoarea nemernic� �i nefolositoare a c�rnii... 

Da, a�a spun mai to�i. Mai povestesc înc� neamurile aducîndu-�i amintirile, c� 
demult... demult de tot, spunea în glum�: «Ce ai zice dac� m-as împu�ca?»... În glum�?    
Cînd ai inceput s� faci gluma asta, f�r� �tirea ta otrava a început a lucra. 

În ajun nu ai fi pronun�at pentru tine un astfel de cuvînt, nici în glum�.              
Ideea dispari�iei barbare nu s-ar fi împerecheat cu fiin�a ta. 

Cînd ai spus gluma asta, e�ti atins, gîndul dintîi, s�mîn�a r�ului, a dat: e�ti un 
condamnat la sinucidere. (1988:54-58). 

 
Ai b�gat de seam� c� cuvintele care ne alin� durerile nu sunt ale celor ce ne în�eleg. 
Plîngi... suferi... î�i vorbe�te unul care e p�truns. Orice masc� ar pune, cît de 

inteligent�, frazelor, ca s� fie domolitoare, nimic nu poate opri ca miezul lor s� nu vie dintr-un 
loc unde se �tie c� bine c� nu e domolire durerii tale, �i atunci consola�iunile cele mai 
îndemînatice sunt ca ni�te bra�e mereu întinse care pun lemne în furnalul aprins. 

Dimpotriv�, acei ce ne plictisesc, c�rora nu le pas� [de] nimic, în ziua aceea, vreo 
slug� supersti�ioas�, acei care î�i spun cu glasul lor spart �i resping�tor vorbe idioate �i 
revolt�toare – psalmodia aceea, care cade monoton� �i indiferent�, e singura care cu încetul 
amor�e�te �i adoarme. [...] 

Ce ciudat urm�re�ti în tine cum cre�te r�ul! 
Într-o zi te ui�i la fe�ele celor iubi�i. Plimbai alt�dat� degetele pe ele ca pe o icoan� �i 

deodat� î�i par str�ine: sunt acelea�i contururi, dar sufletul t�u nu se mai ml�die pe ele ca 
înainte... �i s-au înstr�inat deodat�. Cum? De ce? 

Î�i zici c� nu se poate, c� nu e firesc, c� e o nebunie... �i totu�i le prive�ti ca pe ni�te 
vase care odinioar� purtau dragostea ta închis� în ele, �i acum sunt acelea�i – dar goale. 
Tr�ie�ti în acela�i loc, cu acelea�i gesturi, cu acelea�i vorbe, cu nimic schimbat... �i nu mai e�ti 
acolo... ai plecat, te-ai desp�r�it, nu te mai au, sunt orfani de tine. N-ai spus nimic, �i nimic 
n-au spus, dar �tii �i �tiu c� e a�a. 

S� fii mort unor lucruri pe care le tr�ie�ti!... Uneori ai vrea s� vorbe�ti, �i buzele se 
deschid mute – ai vrea s� ai vrea s� spui: «Eu nu v� mai sunt; speran�ele �i visele �i fantazia 
�i gîndul meu, pe cari vi le d�dusem, ceva misterios le-a luat, nu le mai ag�� pe voi, ca mai 
tîrziu, de pe voi s� le culeg. Nicim, nu mai îmi e nimic.» 

Pe condamnatul în ajun îl întrebi ce vrea s� m�nînce, �i cere ce-i place, �i m�nînc�, cu 
toat� inanitatea gestului. Dar pune-l s� me�te�ugeasc� ceva, s� pl�nuiasc�... La ce bun? El nu 
are viitor, o stavil� a oprit apa curg�toare a vie�ii lui cu ceasuri num�rate; înapoi nu vrea s� se 
mai reîntoarc� cu mintea, trage perdeaua groas� a uit�rii asupra trecutului, �i no�iunea de 
«înainte» s-a �ters pentru el. 

De ce a�a, mort �ie singur, s� min�i, de ce s� fii înc�, f�r� s� fii? E la� �i dureros. 
Îmi pare r�u c� era alta aceea ce se azvîrlea în via�� puternic, cu bra�ele deschise. 
Suflete nes�turate! Gur� cu sete nestins�! Paharele ce �i le duc la buze �i fructele ce �i 

se dau nu sunt hran� pentru tine. Ce mai vrei? �i ce a�tep�i? Du-te! Ce odihnitor e nimicul... 
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�tiu eu, Alina, boala asta din ce adînci ros�turi de suflet pe nervi se na�te �i cre�te în 

noi! (1988:58-60).  
 
For�a distrugerii d� m�sura r�ului. A fost! S-a pus pecetea faptului împlinit. Nici o 

cercetare, nici o nega�ie, nici o r�zvr�tire, nici o mil� nu poate împiedica ceea ce a fost. 
Dorul îl po�i t�g�dui �i visul batjocori – faptul te covîr�e�te. 
Oamenii �i legile lor! Legi sufletului cine poate face? Cine poate s� cuteze? 
Oamenii mici, cari cînt�resc sim�irile �i le dr�muiesc... Cari proclam� domnia 

minciunii... cari îngr�desc visele! Legi pentru turme, poate, nu îns� legi pentru indivizi.      
Simt cum caut o umbr� adînc�, ca s�-mi ascund de ei sufletul, sau s� vorbesc, s� umblu s� fac 
gesturile mediocrit��ii cumin�i, ca nu cumva s� m� ghiceasc� sau m�car s� m� presimt� 
du�manul, acei ce cred c� se poate aplica fiec�ruia m�sura comun�. (1988:61). 

 
�i tocmai umanitatea, bun�voin�a, comp�timirea fr��easc� fa�� de bolnav sînt uneori 

remediile cele mai puternice. Ar fi timpul s� încet�m de a ne jelui, f�r� s� facem ceva, de 
mediul care ne-a stricat. E �i o doz� de adev�r în aceast� influen�� a mediului, dar un 
�arlatan �iret, care �tie s� ias� din încurc�tur�, nu pierde ocazia s� acuze mediul în care se 
g�se�te, pentru ca s� i se ierte sl�biciunile lui, mai cu seam� cînd �tie s� mînuiasc� condeiul sau 
cuvîntul cu elocin��. (Dostoievski, 1991:161). 

 
Sîngele �i puterea îmbat�; ele ajut� la dezvoltarea nesim�irii �i desfrîului; spiritul �i 

judecata devin atunci accesibile fenomenelor celor mai anormale, care li se par pl�ceri. Omul �i 
cet��eanul dispar pentru totdeauna din fiin�a tiranului, �i atunci întoarcerea la demnitatea 
omeneasc�, poc�in�a, reînvierea moral� devin aproape de neîndeplinit. S� ad�ug�m c� putin�a 
unei asemenea destr�b�l�ri lucreaz� în chip molipsitor asupra întregii societ��i; o asemenea 
putere este seduc�toare. Societatea care prime�te aceste lucruri cu un ochi nep�s�tor este deja 
infectat� pîn� la m�duv�. Într-un cuvînt, dreptul îng�duit unui om de a-i pedepsi trupe�te pe 
semenii s�i este una din pl�gile societ��ii noastre, este mijlocul cel mai sigur pentru a nimici în 
ea spiritul de civism, �i acest drept are ca germeni elementele unei descompuneri iminente. 

Societatea dispre�uie�te pe c�l�ul de meserie, dar nu �i pe c�l�ul gentleman. Fiecare 
antreprenor trebuie s� simt� o pl�cere a�î��toare, gîndindu-se c� lucr�torul pe care-l are sub 
ordinele sale atîrn� de ele, împreun� cu întreaga-i familie. Cît despre asta, sînt sigur, o 
genera�ie nu dezr�d�cineaz� atît de repede ceea ce este ereditar în ea; omul nu poate renun�a la 
ceea ce are în sînge, la ceea ce i-a fost transmis odat� cu laptele. Aceste revolu�ii nu se s�vîr�esc 
atît de repede. (1991). 

 
La ad�postul condi�iei noastre umane, noi contempl�m lagune, unde apa se înc�lze�te 

la un soare de o tem�toare intensitate. În atmosfera format� de hidrogen, de metan, de amoniac 
�i de vapori de ap� nu se poate respira. Furtuni de o violen�� extraordinar� se dezl�n�uie �i 
str�luciri de tot felul se revars� peste aceste ape. În aceast� sup� cald�, cum o nume�te 
Haldane, se formeaz� primele m�duve organice, a�a �i fideaua ultramicroscopic�, lan�uri de 
monomeri... (Stagnara, 1993:68). 
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Totu�i nu trebuie s� punem pe seama cromosomilor totalitatea structurilor, sau o prea 

mare parte din ceea ce determin� comportamentele sexuale. Acestea sînt modific�ri dobîndite. 
Astfel, cu un patrimoniu genetic analog, primele cicluri survin mai precoce la fetele de condi�ie 
mai bun� decît la fetele care �i-au petrecut copil�ria în s�r�cie �i lipsuri alimentare. Aceste fete 
sînt diferite chiar la �coal�, în aceea�i clas�. Mai mult, în cursul copil�riei epigeneza produce o 
selec�ie de sinaps�. Cu acest substrat, purt�torul trebuie s� administreze via�a sa în general �i 
sexualitatea sa în particular. 

Tot ceea ce s-a petrecut în copil�rie a l�sat urme în circuitul neuronal. (1993:80). 
 
Fausta r�mase mult� vreme nemi�cat�. Pîn� în clipa aceea luptase împotriva 

pasiunii. St�pîn� pe sentimentele ei, ea nu d�duse importan�� primelor semne premerg�toare 
ale iubirii. Acum, în ea, vuia uraganul dragostei. Încovoiat�, renun�înd la propria ei mîndrie 
�i str�lucire, ea gemea un strig�t sublim: 

- Iubesc! Ah, iubesc! 
�i de cînd sim�ea mintea cl�tinîndu-se �i împleticindu-se, în fa�a ochilor îi ap�ru 

deodat� o scen� 
.............................................................................................................................................. 

- Îl iubeam, url� ea în sinea ei. Dup� moartea Violettei nu voi înceta s�-l iubesc! 
Cufundat� în gînduri, c�uta o dezlegare demn� de ea. Niciodat� pîn� atunci, în 

via�a ei stranie, fabuloas�, fantastic�, nu �ov�ise atîta; la ea fapta urma f�r� întîrziere 
gîndului. Solu�ia la care a ajuns, o d�m aci ca o dovad� a asprimii sufletului ei. 

- Iubesc, spuse ea. E un lucru v�dit. Oricît de cumplit� ar fi întîmplarea, nimic n-o 
mai poate împiedica; îl iubeam pe Pardaillan, eu care am luat în rîs dragostea oferit� de cei 
mai frumo�i gentilomi din Roma, Milano, Floren�a... Eu, care n-am iubit niciodat�, iat�-m� 
acum fulgerat� de dragoste... îl iubesc pe acest om care m-a privit drept în fa��. 

Gîfîia, suferea un adev�rat chin fizic în fa�a hot�rîrii pe care urmau s-o ia. 
- Nu am voie s� iubesc!... Aceasta este o încercare la care m� supune spiritul meu 

suprem �i din care trebuie s� ies înving�toare. Un suflet ca al meu nu e f�cut pentru pasiuni 
obi�nuite: îl voi iubi pe acest om atît cît va tr�i. Deci, trebuie s� moar�!... 

Tres�ri. Privirea ei sc�p�r� de mîndrie. 
- �i mort îl voi iubi poate... dar nu va mai fi pentru mine decît întristata amintire a 

unei suferin�e trecute, vindecat� prin voin�a mea. Pardaillan va muri! �i pentru ca triumful 
meu asupra propriei mele fiin�e s� fie adev�rat �i deplin, Pardaillan va muri chiar de mîna 
mea!... 

Rostind acestea se ridic� �i încheie: 
- S�-l am cu vîrful spadei mele, s� fie �i el odat� învins... învins de mine! �i poate 

dispre�ul pentru înfrîngerea lui va în�bu�i pîn� �i amintirea dragostei mele!... (M. Zévaco, 
185-186). 

Sinuciderea este un eveniment al naturii omene�ti care, oricît ar fi fost de discutat, cere 
fiec�rui om s� ia o atitudine �i trebuie dezb�tut în orice epoc�. Montesquieu acord� eroilor �i 
marilor s�i b�rba�i dreptul de a se sinucide atunci cînd doresc, afirmînd c� orice trebuie s� fie 
liber s� încheie al cincilea act al tragediei sale, dup� cum îi este voia. Aici nu este îns� vorba de 
persoane care au dus o via�� important� �i activ�, consacrîndu-�i zilele unui mare imperiu sau 
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cauzei libert��ii �i c�rora nu le po�i lua în nume de r�u faptul c�, v�zînd c� dispare ideea care 
i-a însufle�it, se gîndesc s-o urmeze în cealalt� lume. Avem aici de-a face cu oameni pe care 
via�a îi îndurereaz�, în timp ce se g�sesc în starea cea mai pa�nic� din lume, prin lips� de 
fapte �i prin preten�ii exagerate fa�� de ei în�i�i. Cum eu însumi m� g�seam în aceast� situa�ie 
�i-mi aduc bine aminte ce chinuri am îndurat �i cîte sfor��ri am depus pentru a ie�i din ea, nu 
vreau s� ascund reflec�iile pe care le-am consacrat diferitelor moduri de a muri. 

Este ceva nefiresc ca omul s� se rup� de sine însu�i �i, nu numai s�-�i fac� r�u, dar 
s� se �i distrug� �i s� recurg� la mijloace mecanice pentru a-�i duce la îndeplinire planurile. 
Cînd Ajax se str�punge cu sabia lui, ultimul serviciu îi este adus de greutatea propriului s�u 
trup. Cînd r�zboinicul î�i oblig� scutierul s� nu-l lase a c�dea în mîinile du�manului, el se 
asigur� de o putere exterioar�, dar de una moral� în locul uneia fizice. Femeile caut� în înec 
rezolvarea dezn�dejdii lor, �i mijlocul cel mai mecanic, al împu�c�rii, asigur� un act rapid cu o 
sfor�are minim�. Nu ne place s� vorbim de moartea prin spînzurare, c�ci aceasta este lipsit� de 
noble�e. În Anglia se întîmpl� destul de des, pentru c� acolo cet��enii v�d înc� din tinere�e cum 
sînt spînzura�i al�i oameni, f�r� ca aceast� pedeaps� s� aib� un caracter de-a dreptul 
dezonorant. Otr�virea �i t�ierea arterelor sînt urmate de o agonie prea lung�, dar moartea cea 
mai rafinat�, mai rapid� �i mai lipsit� de dureri, aceea provocat� de o viper� a fost vrednic� de 
o regin� care î�i petrecuse via�a în str�lucire �i voluptate. Toate acestea sînt îns� mijloace 
dinafara noastr�, du�mani cu care omul încheie o alian�� împotriva lui însu�i.  (Goethe, 
1965:143-144). 

 
Dar am jefuit, am ucis, am min�it, m-am culcat cu o gr�mad� de muieri, am înc�lcat 

toate poruncile. Cîte-s la num�r? Zece? Ah, a� fi vrut s� fie dou�zeci, cincizeci, o sut�, �i s� le 
încalc pe toate! �i cu toate astea, dac� exist� un Dumnezeu, n-am team� nici atîtica s� m� 
înf��i�ez înaintea lui, în ziua sorocit�. Nu �tiu cum s�-�i explic ca s� pricepi. Toate astea, 
dup� mine, n-au nici o importan��. Catadicse�te bunul Dumnezeu s�-�i bat� capul cu ni�te 
rîme �i s� le �in� socoteal�? �i s� se supere, s� tune �i s� fulgere, s�-�i fac� inim� rea c� ai 
f�cut un pas gre�it �i ai nimerit peste muierea viermelui de-al�turi? Sau c� ai mîncat o bucat� 
de carne în Vinerea Mare? Puah! Fugi�i de-acolo, popi umfla�i de ciorb�!                   
(Kazantzakis, 1969: 248-249). 

 
- S� te supui societ��ii?... relev� marchiza, f�cînd un gest de oroare. Eh, domnule, 

toate suferin�ele noastre de-aici ne vin! Dumnezeu n-a f�sut nici m�car o singur� lege 
aduc�toare de nenorociri; oamenii îns�, adunîndu-se laolalt� i-au falsificat opera. Noi, femeile, 
sîntem mai chinuite de civiliza�ie decît am fi de natur�... Natura ne-a impus unele chinuri 
fizice pe care nu le-a�i îndulcit, dar civiliza�ia a dezvoltat sentimente care le am�gi�i neîncetat. 
Natura sugrum� fiin�ele slabe, dumneavoastr� le osîndi�i s� tr�iasc�, spre a le h�r�zi unei 
suferin�e statornice. C�s�toria, institu�ia pe care se sprijin� societatea ast�zi, numai pe noi ne 
face s�-i sim�im toate poverile: pentru b�rbat – libertatea; pentru femeie – datoriile. Noi v� 
dator�m întreaga noastr� via��, dumneavoastr� nu ne datora�i decât unele clipe. În sfîr�it, 
b�rbatul poate s� aleag�, atunci cînd noi nu avem decît s� ne supunem orbe�te. Oh, domnule, 
dumneavoastr� v� pot spune totul. Ei bine, c�s�toria, a�a cum se practic� ea ast�zi, mi se 
pare a fi o prostitu�ie legalizat�. Din aceasta izvor�sc suferin�ele mele. Numai eu, îns�, dintre 

 79

CALOTA, R.,(2009) Conceptual Conversations  
in the Novel „Ion” by Liviu Rebreanu, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Year 1, No. 1, August, pp : 59-82 



Conversii perceptive  
în romanul Ion (de Liviu Rebreanu) 

Rodica Calot� 
 

(toate) nefericitele f�pturi, atît de tragic împerecheate, trebuie s� p�strez t�cerea! eu îns�mi sînt 
autoarea r�ului meu; eu mi-am dorit aceast� c�s�torie.  

Se opri, plînse cu amar �i r�mase t�cut�. 
- În aceast� mizerie profund�, în mijlocul acestui ocean de durere, relu� ea, g�sisem 

cîteva umbre de nisip pe care s�-mi pun piciorul, pe care s� suf�r în tihn�; un uragan a 
spulberat totul. Iat�-m� singur�, f�r� nici un sprijin, prea slab� împotriva furtunilor.  

- Nu sîntem slabi niciodat�, dac� Dumnezeu este cu noi, spuse preotul. De 
altminteri, dac� nu ave�i nici o bucurie de a�teptat aici pe p�mînt nu ave�i, oare, nici o datorie 
de împlinit? 

- Mereu datorii! exclam� ea, cu un fel de mînie. Dar unde-s, în ceea ce m� prive�te, 
sentimentele care ne dau t�ria de a le împlini? Domnule, nimic din nimic, sau nimic pentru 
nimic, este una dintre cele mai drepte legi ale naturii - �i morale �i fizice. A� vrea ca arborii 
ace�tia s� înfrunzeasc� f�r� ceva care-i face s� înmugureasc�? �i sufletul î�i are seva lui! 
Pentru mine izvorul sevei sale a secat.  

- N-am s� vorbesc despre sentimentele religioase ce genereaz� resemnarea, spuse 
preotul; dar maternitatea, doamn�, nu-i ea oare...? 

- Destul, domnule! spuse marchiza. Fa�� de dumneavoastr� voi fi sincer�. Vai, de 
acum înainte nu voi mai putea s� fiu astfel fa�� de nimeni, sînt osîndit� la minciun�; 
societatea nu ne cere decît schime �i, sub amenin�area cu oprobiul public, ne porunce�te s� ne 
supunem convenien�elor ei. Dumnezeu m� va judeca, dar nu cred c� m-am ab�tut de la legile 
lui atunci cînd am cedat afec�iunilor pe care el mi le-a pus în suflet, �i iat� ceea ce am ob�inut. 
Un copil, domnule, nu-i el, oare, imaginea a dou� fiin�e, fructul a dou� sentimente liber 
contopite? [...] Sînt f�r� nici o pat� din punct de vedere social vorbind. Nu i-am sacrificat eu 
�i via�a �i fericirea mea? �ipetele ei îmi tulbur� întreaga fiin��; dac� ar c�dea într-o ap� m-a� 
arunca în valuri ca s-o scap. Dar ea nu face parte din inima mea. (Balzac, 1991:80-81). 

 
Or, îi e cu neputin�� unei femei, unei so�ii, unei mame s� se apere împotriva dragostei 

unui b�rbat tîn�r; singurul lucru ce-i st� în putere este de a nu mai continua s�-l vad�, din 
clipa în care î�i d� seama de acea tain� a inimii de care o femeie î�i d� întotdeauna seama. 
Dar o asemenea hot�rîre pare prea decisiv� pentru ca o femeie s-o mai poat� lua la o vîrst� 
cînd c�snicia apas�, plictise�te �i obose�te, cînd afec�iunea conjugal� de-abia mai înc�lze�te, 
dac� nu cumva însu�i so�ul n-a p�r�sit-o. Urîte, femeile sînt m�gulite de o iubire ce le face 
frumoase; tinere �i fermec�toare, ispita trebuie s� fie la în�l�imea ispitelor lor, e imens�; 
virtuoase, un sentiment p�mîntene�te sublim le face s� caute nu �tiu ce izb�vire în îns��i 
m�re�ia sacrificiilor pe care ele le s�vîr�esc de dragul iubitului lor �i în gloria acestei lupte grele. 
Totu-i o curs�. De aceea nici o înv���tur� nu este destul de puternic� pentru atît de mari 
tenta�ii. 

Recluziunea poruncit� odinioar� pentru femeie în Grecia, în Orient, �i care devine la 
mod� în Anglia, este singura pav�z� a moralei casnice; dar, sub imperiul unui asemenea 
sistem, pl�cerile lumii pier; nici nu mai sînt atunci posibile. Na�iunile trebuie s� aleag�.    
(1991:101-102). 
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Pascal a spus: «A te îndoi de Dumnezeu înseamn� a crede în el». Tot a�a o femeie 

nu se ap�r� înpotriva iubirii decît atunci cînd s-a îndr�gostit. (op. cit., p. 102). 
 
Dispre�ul general constituie cea mai cumplit� dintre toate pedepsele, întrucît el o 

love�te pe femeie în inim�. Femeile �in s� fie, �i trebuie s� fie, respectate, c�ci f�r� stim�, ele nu 
mai exist�: a�a încît acesta-i cel dintîi sentiment pe care ele îl cer de la dragoste. Chiar �i cea 
mai stricat� dintre ele pretinde, înainte de orice, s� fie iertat� pentru trecut, atunci cînd î�i 
vinde viitorul, �i se str�duie�te s�-l fac� pe iubitul ei s� în�eleag� c� ea î�i d�ruie, pentru ni�te 
bucurii de nest�vilit, toat� onoarea pe care oamenii i-o vor refuza. (1991:96). 
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