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RÉSUMÉ: Le travail présente le drame du roumain transylvanienne 
enrôlé dans l’armée de l’Empire austro‑hongrois, semblable au drame 
d’autres nationalités soumises dans cette prison odieuse des peuples, 
comme illustré dans le roman de Liviu Rebreanu. Le prosaïsseur reste 
une conscience artistique obsédée par son propre univers, fermée toujo‑
urs restructurée et exprimée en partie par l’un ou l’autre de ses aspects. 
Le paradoxe du devoir est qu’elle met en parenthèse ce qu’elle prétend 
produire: la moralité. 
MOTS  CLÉS: le drame, univers, le paradoxe, conscience artistique, 
nationalités.

Pornind de la ideea prefigurării marilor romane în nuclee epice 
existente în nuvelistica anterioară, („Catastrofa”, „Iţic Ștrul, dezertor”, 
„Pădurea spânzuraţilor”), Al. Săndulescu relevă în Rebreanu o conștiinţă 
artistică obsedată de un univers propriu, închis mereu restructurat și expri‑
mat parţial printr‑unul sau altul din aspectele sale. Liviu Rebreanu apare ca 
un romancier modern, conștiinţă centrală într‑un spaţiu problematic per‑
sonal în permanent efort de organizare și reorganizare. Scriitorul deschide 
în același timp calea romanului obiectiv, prin „Ion”, și calea romanului 
psihologic, doi ani mai târziu, prin „Pădurea spânzuraţilor”. Mare arhitect, 
Rebreanu este în același timp un mare creator de tipuri umane, sondând în 
profunzime conștiinţele traumatizate. Tipizarea eroului alături de aspectul 
linear al naraţiunii și de esenţialitatea problematicii umane sunt alte carac‑
teristici ale viziunii epopeice rebreniene, conturată apoi de perfecta coeziune 
stilistică.

„Pădurea spânzuraţilor” se constituie „într‑o monografie a incertitudinii 
1 Elevă în clasa a X‑a, la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești, coordonată de prof. dr. 

Munteanu Silvia.
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chinuitoare”2, proiectând conflictul social din exterior în viaţa interioară, 
în lumea conştiinţei umane, iar autorul devine „un analist al stărilor de 
conştiinţă, al învălmăşelilor de gânduri al obsesiilor tiranice”3. Tema roma‑
nului prezintă drama românului transilvănean înrolat în armata Imperiului 
austro‑ungar, asemănătoare cu drama altor naţionalităţi subjugate în acea 
odioasă închisoare a popoarelor.

În condiţii de război, două mase de străini sunt plasate într‑un conflict 
pe viaţă şi pe moarte. Două străinătăţi, delimitate în fronturi opuse, se 
vânează, se rănesc, se mutilează, se ucid reciproc, comit cele mai abomi‑
nabile fapte, făcându‑şi cu toţii, de‑o parte şi de alta, datoria. Conştiinţa 
datoriei, pigmentată cu idei despre patrie, despre strămoşi, despre străinul/
duşman, motivează şi uşurează conştiinţele căci, în război, performanţa 
numită eroism, nu merge fără crimă. Personaje pitoreşti precum ucraini‑
anul Cervenko din „Pădurea spânzuraţilor”, în realitate nu supravieţuiesc.

Personajul David din nuvela „Catastrofa” – o ilustrare magistrală a 
manipulării soldatului prin datorie – parcurge un traseu existenţial al cărei 
revers este o evoluţie interioară dramatică. Comod şi indiferent, preferând 
apolitismul şi neangajarea se trezeşte înrolat, fără voia sa, într‑un război 
care împarte, în mod fatal, oamenii în două tabere duşmane. Plasat, fără 
ieşire, în situaţia de‑a ucide sau de‑a fi ucis, reuşeşte o vreme să‑şi salveze 
echilibrul sufletesc datorită „conştiinţei datoriei”. De fapt, câtă vreme ţinta 
e o masă amorfă de străini datoria de‑a ucide nu ridică probleme. Când însă 
un element al acestei mulţimi informe prinde Faţă, ca în textul de mai jos, 
subiectul e la marginea prăpastiei, el trebuie să apeleze la stereotip şi slo‑
gan ca la nişte droguri: „Zeci de vrăjmaşi să văitau, înjurau, gemeau. Printre 
glasurile de suferinţă şi de spaimă David auzi o jeluire: Mamă, mamă!...Sufletul 
meu mamă! Pe atunci, David avea sub dânsul flăcăi de pe Someș. Unul dintr-
aceştia zise mirat şi plin de milă. Auziţi muscalul se vaită pe româneşte...

David n-a spus o vorbă, a tresărit scurt, simţind o săgeată în inimă, s-a gân-
dit o clipă că trebuie să fie vreun basarabean, dar s-a recules repede zicându-şi: 
«fie ce-o fi, dacă-i muscal e duşman!»”4.

Complicatul demers al conştientizării morale va fi dus până la capăt 

2 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, Fundaţia 
pentru literatură și artă, 1941, p. 156.

3 Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, București, Editura Fundaţia pentru 
literatură și artă, 1944, p. 89.

4 L. Rebreanu, Calvarul, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1965, p. 35.
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de către Apostol Bologa în Pădurea spânzuraţilor. Acesta va înţelege, cu 
preţul unor chinuitoare frământări sufleteşti „că nici o datorie nu are drep-
tul să calce în picioare sufletul omului”5, că trebuie să existe la nivel psihic 
o concordanţă elementară între ceea ce omul gândeşte şi simte, aşa încât, 
creierul său să nu ia decizii care ar putea să‑i sfâşie inima. Cu o minte mult 
mai complex mobilată decât a lui David, Apostol Bologa are, de la înce‑
put, o construcţie teoretică despre raţionalitatea războiului ca exerciţiu al 
datoriei: „unde‑i datoria acolo‑i patria” îşi spune el. E, desigur, un nonsens 
câtă vreme datoria e un concept abstract din care nu poate fi derivat ceva 
precum patria sau iubirea. Dar Bologa e filosof, el trăieşte, cel puţin la 
început, într‑o lume a ideilor. 

Tocmai de aceea, „Pădurea spânzuraţilor” poate fi lecturată ca povestea 
dezintegrării unei iluzii intelectuale. A iluziei trufaşe potrivit căreia o con‑
cepţie teoretică ar putea „ţine piept” vieţii: „Nicăieri n-a găsit de ce binele 
nu e bine pretutindeni şi totdeauna. În toate cărţile omul îi părea izolat de viaţa 
adevărată, singuratec şi abstract ca o formulă matematică. Cineva s-a aşezat la 
masă, plin de încredere în cunoştinţele şi experienţele sale de viaţă, şi a decretat 
că oamenii trebuie să fie aşa şi aşa, că e bine când faci cutare lucru şi e rău dacă 
faci cutare. Şi în schema lui, acel cineva vrea să vâre cu sila sufletele vii, să le 
încătuşeze, parcă viaţa s-ar modela după dorinţele sau concluziile cuiva”6.

În cele din urmă, datoria se dovedeşte un slogan, o scuză, o amăgire, 
un analgezic al infernului sufletesc pe care îl declanşează războiul, un mij‑
loc de‑a amâna examenul de conştiinţă, de‑a ocoli asumarea personală, 
responsabilă a propriilor fapte. În momentul în care, pe fondul reprezen‑
tării obsesive a ochilor lui Svoboda, în mintea lui Apostol Bologa încolţeşte 
„ca un cârlig” întrebarea „Ce caut eu aici?” începe drama sa interioară: con‑
cepţia asupra vieţii care dăduse până atunci coerenţă evenimentelor se 
surpă, iar eroul e preluat de un fel de sentiment al absurdului. Spirit refle‑
xiv, intelectual de formaţie filosofică, avid să constate cum evenimentele 
existenţei se articulează sub egida unui sens, Apostol Bologa caută până la 
epuizare argumente şi explicaţii pentru a înţelege ceea ce i se întâmplă. 
Locul său nu e în război nu numai pentru că, în calitate de ofiţer român al 
armatei austro‑ungare e obligat să lupte împotriva fraţilor săi români ci, 
totodată, din cauza firii sale reflexive: „în război nu trebuie să cugeţi, ci să 

5 L. Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor, Bucureşti, Editura Universitară, 2007, p. 94.
6 Ibidem, p. 67.
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lupţi”7 susţin generalii săi, ori, din punct de vedere psihologic, Bologa nu 
e apt pentru asta. Pentru el, e mai important sfatul tatălui său: „ca soldat 
să‑ţi faci datoria și să nu uiţi niciodată că ești român”8.

Paradoxul datoriei – intuit de Rebreanu înainte ca postmodernismul 
să‑l afirme – este că ea pune în paranteză ceea ce pretinde a produce: mora‑
litatea. Pădurea spânzuraţilor a deschis o nouă epocă în literatura română, 
cea a romanului realist de analiză psihologică, fiind un punct de frontieră al 
unei epoci literare. Apostol Bologa este unul dintre cei mai importanţi eroi 
ai prozei românești, poate pentru că‑l „crește” spre o experienţă tragică, 
deși pare să‑i lipsească tocmai trăsătura principală a personajului tragic; 
tăria caracterului.
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