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IOAN SLAVICI
(1848 – 1925)

– Scriitor, jurnalist, pedagog, 
membru corespondent al 
Academiei Române, este 
considerat întemeietorul 
nuvelei realist-psihologice în 
literatura română.

-Cele mai cunoscute opere 
literare:

•povești, basme: Zâna Zorilor, 
Ileana cea șireată, Doi feți cu stea 
în frunte.

•nuvele: Pădureanca, Moara cu 
noroc, Scormon, Budulea Taichii, 
Popa  Tanda, Gura satului;

•romane: Mara, Corbei, Din 
bătrâni etc.



Moara cu noroc
(1881), publicată în 
vol. Novele din 
popor, este o nuvelă 
realist- psihologică 
remarcabilă  prin 
complexitatea 
personajului 
principal și prin 
vocația scriitorului  
de  a prezenta 
veridic lumea 
târgului 
transilvănean, la 
sfârșitul sec. al XIX-
lea.



ELEMENTE DE STRUCTURĂ ȘI DE COMPOZIȚIE
 DEFINIȚIA  NUVELEI: Nuvela este o specie a genului epic în 

proză, având o construcție riguroasă, un singur fir narativ și un 
conflict concentrat, care pune în evidență evoluția protagonistului. 
Ca dimensiuni, nuvela se situează între schiță și roman. De regulă, 
în nuvelă, perspectiva narativă este obiectivă.

 ,,Moara cu noroc” are o compoziție echilibrată și simetrică 
(simetria incipit – final), fiind alcătuită din 17 capitole, în care 
acțiunea evoluează gradat, într-un timp relativ redus, urmărind 
destinul cârciumarului Ghiță și al familiei sale.

 Conflicte epice: exterioare (planul narativ al nuvelei) și 
interioare, de natură morală și psihologică (planul analitic).

 Perspectiva narativă este ,,exterioară”, omniscientă și obiectivă, 
faptele fiind narate la persoana a III-a.

 Tema nuvelei: degradarea umană provocată de patima pentru 
avere.



Personajele
Ghiță cârciumarul –
personaj complex, veridic, 
prezentat traversând o 
criză morală.

Ana, soția lui Ghiță



Ana, soția lui Ghiță

 ,,(...) Ana era tânără și 
frumoasă, Ana era 
fragedă și subțirică, Ana 
era sprintenă și 
mlădioasă, iar el însuși 
înalt și spătos, o purta ca 
pe o pană subțirică.”



Lică Sămădăul 

,,Lică, un om de treizeci și 
șase de ani, înalt, uscățiv 
și supt la față, cu mustața 
lungă, cu ochii mici și 
verzi și cu sprâncenele 
dese și împreunate la 
mijloc. Lică era porcar, 
însă din cei ce poartă 
cămașă subțire și albă ca 
floricelele, pieptar cu 
bumbi de argint și bici de 
carmajin, cu codoriștea 
de os împodobit cu  flori 
tăiate si cu ghintulețe de 
aur.”



Jandarmul Pintea

 ,,(...) Pintea căprarul, 
un om scurt și îndesat, 
cu ochii mari, cu 
umerii obrajilor ieșiți și 
cu fălcile late, cu 
mustața tunsă și o 
tăietură în frunte, dar 
mai presus  de toate om 
așezat și tăcut la fire, 
cu care Ghiță se făcuse 
prieten bun.”



Realismul – curent literar apărut în Franța, în a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea. Caracteristici

 Propune o viziune realistă
asupra vieții, care 
presupune reflectarea 
obiectivă și veridică a 
realității.

 Temele specifice sunt: 
goana după înavuțire, banii, 
căsătoria, familia, cariera.

 Personajele ilustrează 
tipologii – personaje tipice 
în împrejurări tipice 
(arivistul, tânărul ambițios, 
avarul etc.).

• Individul este prezentat în 
mediul social din care face 
parte, conform principiului 
determinismului.

• Se utilizează analiza 
psihologică, pt. a crea 
personaje complexe si 
veridice.

• Descrierile sunt realizate 
amănunțit, prin tehnica 
detaliului semnificativ.



Reprezentanții realismului

Realismul european Realismul în literatura 
română

 Franța: Stendhal, Honore de 
Balzac, Gustave Flaubert, 
Guy de Maupassant

 Anglia: Ch. Dickens, W.M. 
Thackeray

 Rusia: N.V. Gogol, I.S. 
Turgheniev, Lev Tolstoi, 
F.M. Dostoievski, A.P. 
Cehov

 Scriitori din sec. al XIX-lea: 
Ioan Slavici, I.L. Caragiale

 Scriitori din sec. al XX-lea: 
Liviu Rebreanu, George 
Călinescu, Camil Petrescu, 
Hortensia Papadat-
Bengescu, Cezar Petrescu, 
Anton Holban, Marin 
Preda, Augustin Buzura 
etc.



Trăsături caracteristice prozei realiste care 
se regăsesc în nuvelă

 Tema specifică realismului 
(patima înavuțirii care 
detemină degradarea 
morală);

 Descrierea exactă și 
detaliată a mediului în care 
se petrece acțiunea;

 Plasarea acțiunii într-un 
spațiu geografic real;

 Evidențierea raporturilor 
cauzale în desfășurarea 
acțiunii;

 Verosimilitatea  intrigii și  a 
personajelor;

• Complexitatea psihologică  
a personajelor;

 Determinismul social (felul 
în care mediul social 
influențează evoluția 
personajelor);

 Consemnarea detaliilor 
privind comunicarea între 
personaje (tonul, gestica, 
atitudinea);

 Perspectiva narativă 
obiectivă, omniscientă, 
tendința către un stil rece, 
impersonal.



Teme de rezolvat în clasă și acasă:

1. Citiți primele două capitole si prezentați cadrul spațio-temporal în care sunt plasate 
întâmplările. 
2. Rezumați subiectul nuvelei.
3. Redactați un portret fizic și moral succint al personajelor Ghiță, Ana, Lică,  
exemplificând cu citate extrase din text.
4. Activitate pe grupe:
Grupa I: Prezentați cauzele și evoluția conflictului dintre Ghiță și Lică.
Grupa a II-a: Prezentați cauzele și evoluția conflictului dintre Ghiță și Ana.
Grupa a III-a: Prezentați cauzele și evoluția conflictului dintre Lică și Pintea.
5. Discutați, cu argumente pro și contra, care este conflictul principal în nuvelă: unul 
exterior (între personaje) sau interior (în conștiința personajului, care are dorințe 
contradictorii).
6. Interpretați comportamentul controversat al lui Ghiță și exprimați-vă opinia de ce 
acest comportament îl duce la un deznodământ fatal.
7. Comentați simetria incipit-final. 
8. Exprimați-vă opinia în legătură cu semnificația titlului, având în vedere destinul 
protagoniștilor.
9. ,,Moara cu noroc” a fost comparată cu lumea westernurilor. Identificați câteva 
asemănări.



EXPLORĂM/ INTERPRETĂM
RELAȚIA INCIPIT -FINAL

 ,,Omul să fie multumit 
cu sărăcia sa, căci, dacă 
e vorba, nu bogăția, ci 
liniștea colibei tale te 
face fericit.”

 Cuvintele bătrânei, soacra 
lui Ghiță, reprezintă 
incipitul ,,ex abrupto” al 
nuvelei și au valoarea unui 
prolog, întrucât au rol 
anticipator. Totodată, 
bătrâna formulează și un 
principiu moral 
tradițional, potrivit căruia 
banii nu aduc fericirea.



FINALUL
,,Luni pe la prânz 

focul era stins cu 
desăvârșire și zidurile 
afumate stăteau părăsite, 
privind cu tristețe la ziua 
senină și înveselitoare. (...)

Bătrâna ședea cu 
copiii pe-o piatră de lângă 
cele cinci cruci și plângea cu 
lacrimi alinătoare.

- Se vede c-au lăsat ferestrele 
deschise! Zise ea într-un 
târziu. Simțeam eu că nu 
are să iasă bine; dar așa le-a 
fost dat!...

Apoi ea luă copiii și 
plecă mai departe.”

 Finalul are valoarea unui epilog și este 
construit simetric față de incipit.

 Bătrâna pune tragedia pe seama 
destinului (datul), dar acest lucru îi 
confirmă convingerea că dorința de 
înavuțire nu poate să ducă decât la un 
deznodământ tragic: Simțeam eu că nu 
are să iasă bine.

 Bătrâna este personajul –reflector al 
nuvelei, exprimând, de fapt, concepția 
moralizatoare a scriitorului. În 
concepția lui Slavici, eroii plătesc cu 
viața abaterea de la norma etică.

 Momentul este plasat, simbolic, în 
noaptea de Paști, iar focul pare o 
purificare a locului unde s-au 
întâmplat atâtea rele.



EXPOZIȚIUNEA – cap. II

 ,,De la Ineu drumul de 
țară o ia printre păduri și 
peste țarini lăsând la 
dreapta și la stânga 
satele așezate prin 
colțurile văilor. Timp de 
un ceas și jumătate 
drumul e bun; vine apoi 
un pripor (...) iară mai 
departe locurile sunt 
rele. Aici în vale e Moara 
cu noroc.”

 Acțiunea este plasată 
într-un spațiu real ce 
aparține Ardealului, la 
răscrucea drumurilor 
spre Ineu, Oradea, Arad.

 Simbolic, hanul este 
așezat la răscrucea 
drumurilor bune și rele, 
sugerându-se alegerile 
morale pe care trebuie să 
le facă personajele



Funcția  simbolică a descrierii

 ,,(...) pe dealul de la 
dreapta stau răzlețe 
rămășițele încă nestârpite 
ale unei alte păduri, 
cioate, rădăcini ieșite din 
pământ și, tocmai sus la 
culme, un trunchi înalt, 
pe jumătate ars, cu 
crengile uscate, loc de 
popas pentru corbii ce se 
lasă croncănind de la deal 
înspre câmpie; ”

 În descrierea locurilor, 
scriitorul folosește tehnica 
detaliului semnificativ, 
înfățișând un peisaj 
înfricoșător (pădurea 
moartă), dominat de 
imaginea trunchiului de 
copac ars, loc de popas al 
corbilor.  Ca și crucile din fața 
hanului, pădurea arsă și corbii 
vestesc destinul tragic al 
personajelor . De altfel, în 
final, reapare imaginea 
crucilor și simbolul focului.


