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LA TERRE – SYMBOLE DE L’IDENTITÉ NATIONALE DANS LE
ROMAN „ION” DE LIVIU REBREANU
RÉSUMÉ: L’œuvre se concentre sur les significations de la terre devenue
l’axe central du roman Ion de Liviu Rebreanu. L’opéra illustre le conflit
généré par la lutte acharnée pour la terre dans un monde où le statut
social de l’homme est établi en fonction de la richesse qu’il possède.
Sans recourir aux outils de l’analyse psychologique utilisés en son temps,
Liviu Rebreanu met néanmoins en lumière le caractère fondamentale‑
ment obsessionnel de la terre dans le cas d’Ion.
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Pornind de pe solul stabil al realismului, proza lui Liviu Rebreanu se
deschide spre viziunile moderne ale veacului. Romanul Ion a apărut în anul
1920, fiind primul roman obiectiv din literatura română, un roman social
cu virtuţi monografice ce semnifică consacrarea autorului și revoluţia în
dezvoltarea prozei noastre. Romanul reprezintă drama ţăranului ardelean
de la începutul secolului al XX-lea, acesta ilustrând conflictul generat de
lupta aprigă pentru pământ într-o lume în care statutul social al omului
este stabilit în funcţie de averea pe care o posedă.
Este cunoscută confesiunea lui Liviu Rebreanu privitoare la structura
antropologică a romanului: „...Ion îsi trage originea dintr-o scenă pe care am
văzut-o acum vreo trei decenii. Era o zi de început de primăvară. Pământul,
jilav, lipicios. Ieșisem cu o pușcă la porumbei sălbatici. Hoinărind pe coas‑
tele dimprejurul satului, am văzut un ţăran, îmbrăcat în straie de sărbătoare.
El nu mă vedea... Deodată s-a aplecat și a sărutat pământul. L-a sărutat ca pe
o ibovnică...”2
Cu știuta sa onestitate, Rebreanu mărturisește că atunci când, uimit,
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a văzut ţăranul sărutând pământul, n-a înţeles și n-a căutat să înţeleagă
tâlcul acestui gest: „Nici măcar n-am fost curios să aflu pentru ce a sărutat
omul glia”3. Esenţial nu este ce a observat Rebreanu, ci ce a făcut din ceea
ce a văzut. În economia romanului său, scena are un sens perfect deter‑
minat. Gestul omului este un semn și, mai mult decât atât, un simbol. El
este semnificativ nu numai pentru destinul eroului, ci pentru configurarea
naraţiunii.
În roman, scena sărutării pământului rămâne emblematică pentru rela‑
ţia indestructibilă dintre Ion și pământ. Pământul, care îi era mai drag ca
o mamă, poate fi interpretat ca o marcă identitară. Înfrăţirea cu pământul
este definitorie pentru ţăranul român. Din această perspectivă, este lesne
de înţeles lupta acerbă a personajului rebrenian de a obţine pământ. Nu tre‑
buie să trecem cu vederea faptul că Ion a recurs la un plan meschin pentru a
intra în posesia pământurilor lui Vasile Baciu. Prin vicleșug, Ion a triumfat.
Prin calcul șiret, lipsit de scrupule, apoi mai ales prin perseverenţa, prin
așteptarea inflexibilă, pătimașă, a dobândit pământurile râvnite.
Așteptase zilele dezgheţului, retragerea iernii, căci „stăpân al tutu‑
ror pământurilor, râvnea să le vadă și să le mângâie ca pe niște ibovnice
credincioase”4. Fondul senzual al insului se trădează în acest jind cvasi-ero‑
tic de a mângâia, de a poseda fizic pământul. Termenii folosiţi de povestitor
sunt apropiaţi descrierii unui amor pătimaș, acaparator. „Dragostea lui
avea nevoie de inima moșiei. Dorea să simtă lutul sub picioare, să i se
agaţe de opinci, să-i soarba mirosul, să-și umple ochii de culoarea lui îmbi‑
etoare [...]. Cu cât se apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a dezbrăcat
de zăpada locul ca o fată frumoasă care și-ar fi lepădat cămașa arătându-și
corpul gol, ispititor”5. Tripla concupiscentă îl poseda pe tânărul ţăran din
Pripas: pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieţii. Beatitudinea lui, când
ajunge în mijlocul delniţei, n-are margini. Cu insistenţa greoaie, obsesivă,
a naratorului căruia nu-i pasă că se repetă, care îngroașă fără măsură lini‑
ile până când le face mai halucinante decât dacă le-ar păstra într-o vagă,
misterioasă, evanescentă, Rebreanu continuă să-l închipuie pe Ion în desfă‑
tările dragostei împlinite cu pământul-iubita: „Întinse mâinile spre brazdele
drepte, zgrunţuroase și umede. Mirosul acru, proaspăt și roditor îi aprin‑
dea sângele. Se aplecă, luă în mâini un bulgare și-l sfărâmă între degete,
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cu o plăcere înfricoșată. Mâinile îi rămaseră unse cu lutul cleios ca niște
mănuși de doliu. Sorbi mirosul, frecându-și mâinile. Apoi încet, cucernic,
fără să-și dea seama, se lăsă în genunchi, își coborî fruntea și-și lipi buzele
cu voluptate de pământul ud. Și-n sărutarea aceasta grăbită simţi un fior
rece, ameţitor...”6
Iată actul voluptos îndeplinit. Căci sărutarea lui Ion este, fără îndoială,
o îmbrăţișare cvasi-erotică, un act de extatică luare în posesiune. Un prim
act care-l privise direct, voit și știut, fusese comis în noapte rușinii când o
posedase pe Ana lui Vasile Baciu pentru a pune mâna pe pământurile lui.
Renunţase la o altă iubire – pentru Florica – atras de mai puternica pasiune
pentru pământ. Știa cum că are pământul care l-a ispitit dintotdeauna, pe
care l-a râvnit mereu. În exaltarea sa intră o întreită voluptate – a simţurilor,
a cupidităţii și a puterii. Toate sunt împletite și toate au la bază o trăire a pose‑
siunii. Ion voise să aibă pământul, el senzualul, hulpavul de avere și de putere.
În beatitudinea lui Ion se strecoară însă o înfiorare, alta decât aceea
a voluptăţii, dar unită cu ea. Însăși insistenţa naratorului asupra lutului
negru, lipicios care ţintuiește picioarele, din care, odată înglodat, nu te mai
ridici niciodată, stârnești asocieri funebre. Mâinile care zdrobesc bulgarele
rămân unse, par niște mănuși de doliu. În sfârșit, plăcerea însăși pe care o
savurează tânărul sărutând pământul îi lasă un gust de o dulceaţa amară,
un fior rece, ca o adiere a morţii presimţite.
Nevoia primordiala a posesiunii se asociază cu o obsesie a elementa‑
rului, a pământului ca stihie de care depinde viaţa. Ion este un posedat al
pământului. Demonul care a pus stăpânire pe el este tocmai Pământul,
acest element incoercibil care asaltează necontenit făptura lui Ion. Fixaţie
timpurie ce reapare mereu, care nu se vindecă prin satisfacţii parţiale ci,
dimpotrivă, este tot mai mult exercitată, și care ajunge la paroxism chiar
în împlinirea ei.
Fără să recurgă la instrumentele analizei psihologice utilizate în tim‑
pul său, Liviu Rebreanu pune totuși în lumină caracterul fundamental
obsesional al pământului în cazul lui Ion. Posesia gliei-mamă devine mai
puternică decât orice alt simţământ sau reper moral, se transformă în che‑
mare ancestrală fără de care personajul nu poate trăi pentru că face parte
din adâncul său sufletesc. Chemarea pământului definește identitatea naţi‑
onală a ţăranului român, care nu poate trăi liniștit dacă nu are pământ.
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