
LIVIU REBREANU (1885-1944) 





S-a născut la 27 noiembrie, 
1885, în satul Târlișiua, județul 
Bistrița-Năsăud.  
Este  primul  din cei treisprezece  
copii ai învățătorului Vasile 
Rebreanu și ai Ludovicăi. 



În anul 1889 familia Rebreanu s-a mutat 
în comuna Maieru, pe valea Someșului.  
A urmat în anul 1895 două clase la 

Gimnaziul grăniceresc din Năsăud. În 1897 

s-a transferat la Școala de băieți din Bistrița 

("Polgári fiu iskola"), unde a urmat încă 

trei clase. 

Între anii  1900-1903  a urmat Școala 

Reală Superioară de Honvezi din Sopron 

(Ödenburg, în nord-vestul Ungariei, lângă 

granița cu Austria).  Din 1903 până în 1906 

a urmat Academia militară "Ludoviceum" 

din Budapesta . Este ofițer la Gyula , dar 
demisionează în 1908,  în urma unui 
conflict cu autoritățile.   



 
 
 
 
 
 

Între 1908-1909 este ajutor de notar în comuna  Măgura Ilvei și 
Nimigea,  funcționar la primăria din Vărarea. În 1909 trece  clandestin  
munții și se stabilește la București. Debutează în revista Luceafărul în 
1908 cu nuvela Codrea.  La cererea guvernului ungar este arestat în  

februarie 1910, încarcerat la Văcărești și extrădat, apoi întemnițat la 
Gyula (Ungaria) 

 

 
 



 
În august 1910 revine la București  

 



Împreună cu Mihail Sorbul, publică 
revista Scena (1910-1911) dedicată 

teatrului și muzicii. 



Între anii 1911-1912 este secretar literar al 
Teatrului Național din Craiova, unde o cunoaște 
pe actrița Ștefana (Fanny) Rădulescu - viitoarea 

sa soție 



Fiica scriitorului:Puia Rebreanu 
Vasilescu-crainică Radio Romania 



- Conduce revistele Mișcarea literară (1924-
1925), România literară (1932-1934) 
- este director al Teatrului Național din 
București(1928-1930, 1940-1944) 
- este președinte al Societății Scriitorilor Români 
1925 
 
 



Opera literară: 
Nuvele  în care surprinde aspecte din mediul 

rural (Frământări, Răfuiala) 



Nuvele ce vorbesc despre efectele 
tragice ale războiului (Catastrofa, Ițic 
Ștrul dezertor, Calvarul)  



Schițe (Mărturisire,Cântecul 
lebedei) 



 
Romane:  
Răscoala –lumea satului românesc este  
evocată de personajul colectiv (vol .I Se mișcă 
țara. Vol.II Focurile)-1919 

 



 
 

Romane : Ion (romanul în care lumea satului  românesc e întruchipată de  de 
eroul individul scindat între impulsul împlinirii erotice și dragostea pentru 

pământ )- București, 1920 

  



Romane: 

 Pădurea spânzuraților –unul din primele romane  

psihologice, inspirat de moartea tragică a fratelui Emil- 
București,1922 



Romane: Adam și Eva-roman 
teozofic -București, 1924  



Romane: Ciuleandra-roman de inspirație 

psihopatologică-București,1927 



Referințe critice 





  Premii și distincții: 
 
- 1921- premiul Năsturel pentru romanul Ion acordat de către Academia 
Română 
- 1924 - Marele premiu al romanului  pentru Pădurea spânzuratilor este  
acordat de Societatea Scriitorilor Români  
- în anul 1929   i  se oferă Premiul Național pentru Proză 
 



   Sfârșitul 
 
1944-09-01   La Valea-Mare, langa Pitesti, scriitorul 
se stinge din viata, in urma unui cancer pulmonar. 
1944-09-03   Este inhumat in cimitirul din Valea-
Mare, Pitesti. 
1944-12-01   Este deshumat de la Valea-Mare si 
adus la Cimitirul Bellu din Bucuresti. 

 



 
Case memoriale 

Casa din Prislop în care au locuit părinţii scriitorului nu mai exista , de aceea  s-a hotărât construirea unei alte 

case care să respecte planul celei vechi, în care urma să fie găzduit muzeul.Ca urmare, la marginea dinspre Năsăud a 

satului, s-a ridicat o casă identică cu aceea care a aparţinut familiei Rebreanu. Festivitatea de inaugurare  a avut loc la 

2 iunie 1957 și au fost prezenţi, printre alţii, alături de miile de admiratori ai prozatorului, soţia scriitorului, Fany 

Rebreanu, surorile acestuia, dar şi fiica, Florica Puia Rebreanu. 

 



„În această casă reclădită în anul 1957 prin munca locuitorilor din Prislop-Năsăud, a trăit în mijlocul eroilor săi din 
romanul Ion, marele scriitor Liviu Rebreanu”. 



 
Bustul scriitorului amplasat în 

parcul casei memoriale 

 



Imagini din interior 









Casa Memoriala Liviu Rebreanu din București ( B-dul Dr. Gheorghe Marinescu nr. 19, ap.11, 

sector 6 ) 
Casa memorială este găzduită într-un apartament cumpărat de romancierul Liviu Rebreanu în anul 1934 

pentru fiica sa, Puia-Florica Rebreanu. Spaţiul şi patrimoniul au fost donate de aceasta cu dorinţa de a o 

reprezenta şi pe mama sa, care, pe lângă faptul că a fost actriţă, a abordat şi literatura memorialistică,  
 





Muzeul cuprinde biroul romancierului, aşa cum arăta la Valea Mare – de unde a fost adus – cu biblioteca şi 

obiectele personale, mobilier de mare valoare (Biedermeier şi Szekelly – Retty), icoane valoroase şi 

colecţia de ceramică populară „Someşanca” şi vitrina cu cadourile lui Rebreanu pentru „fetele sale”. 




