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MOARA CU NOROC 
de Ioan Slavici 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 3! 
 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1848-1925) este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române alături de 

Eminescu, Creangă şi Caragiale. El ilustrează viaţa târgului ardelean în volumul Novele din popor şi în 

romanul Mara. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Nuvela psihologică Moara cu noroc a fost publicată în 1881.  

Nuvela este o specie a genului epic cu un singur fir narativ, cu un număr mediu de personaje, 

cu acţiune dezvoltată în jurul personajului principal accentul fiind pus pe definirea acestuia. Nuvela 

psihologică este concentrată asupra conflictului interior al personajului principal. Pentru reflectarea 

acestui conflict autorul foloseşte tehnici precum monologul interior, introspecţia, stilul indirect liber. 

De exemplu, Ghiţă vorbeşte cu sine însuşi: „Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare decât voinţa 

mea?” folosind introspecţia. 

Nuvela este o proză realistă prin acţiunea verosimilă şi prin reperele spaţio-temporale concrete. Deci, 

e de crezut. 

 

3. Perspectiva narativă 

Moara cu noroc este o nuvelă în care se observă obiectivitatea perspectivei narative, cu 

narator omniscient şi omniprezent, care relatează faptele la persoana a treia. 

 

4. Viziunea despre lume 

Viziunea lui Slavici despre lume este fundamentată pe principiile moralei. Astfel, personajele 

care au încălcat normele sociale vor fi pedepsite în final. Ghiţă, Ana, Lică vor muri pentru că au 

acţionat împotriva legilor dreptăţii. De aceea, Slavici este considerat a fi un scriitor moralist. 
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5. Semnificaţia titlului 

Titlul, aflat într-o oarecare relaţie cu textul, ilustrează toposul acţiunii – o moară transformată 

în han la răscruce de drumuri, în pustietate. Aici se va desfăşura drama familiei lui Ghiţă. Titlul este 

înşelător, deoarece numai „cu noroc” nu a fost mutarea la han. Norocul poate fi acceptat doar în 

sensul obţinerii unui câştig uşor de către Ghiţă sau în sensul aşteptărilor iniţiale ale acestuia. În final, 

moara se dovedeşte a fi cu ghinion. 

 

6. Prezentarea temei 

Tema este reprezentată de dezumanizarea treptată şi totală a personajului principal aflat sub 

influenţa negativă a patimii arghirofiliei – iubirii de arginţi. 

 

7. Repere spaţio-temporale 

Timpul şi spaţiul sunt bine definite. Acţiunea este plasată în secolul al XIX-lea şi se desfăşoară 

pe parcursul unui an între două sărbători religioase: Sf. Gheorghe şi Paşti. Toposul este încadrat de 

dealurile transilvane: „De la Ineu drumul de ţară o ia printre păduri şi peste ţarini lăsând la dreapta 

şi la stânga satele aşezate în colţurile văilor.” 

 

8. Structura 

Nuvela este alcătuită din 17 capitole structurate pe momentele subiectului. 

 

9. Tratarea subiectului 

Incipitul prefigurează finalul operei, acestea fiind simetrice. Vorbele bătrânei soacre 

ilustrează înţelepciunea populară şi atrag atenţia asupra pericolului înavuţirii: „Omul să fie mulţumit 

cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.” şi, în final, „Simţeam 

eu că nu are să iasă bine, dar aşa le-a fost data!” 

Expoziţiunea mai conţine şi indicii spaţiali şi temporali prezentaţi anterior, precum şi o 

radiografie a familiei cizmarului care, din raţiuni economice, vrea să devină cârciumar. 

Intriga este momentul perturbator în care Lică Sămădăul, personajul negativ, ajunge la han 

şi distruge echilibrul familiei. Influenţa lui negativă este resimţită de toţi cei din jur, dar nimeni nu i 

se poate opune. Acesta îi cere lui Ghiţă să devină informatorul lui: „Eu voiesc să ştiu totdeauna cine 

umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice şi cine ce face.” Ghiţă realizează repede că „la Moara 

cu noroc, nu putea să steie nimeni fără voia lui Lică.” 
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Desfăşurarea acţiunii se concentrează asupra dezumanizării lui Ghiţă, care, deşi încearcă să 

se apere cumpărându-şi doi câini, două pistoale şi aducând la han o slugă puternică, cedează în faţa 

câştigului ilicit oferit de Lică. Se implică tot mai tare în afacerile murdare ale şefului porcarilor. Se 

înstrăinează de familie. Ana, soţia lui, intuieşte că Lică este „om rău şi primejdios” şi îl previne pe soţ, 

dar degeaba. Ghiţă regretă chiar faptul că are familie. Ajunge să fie cercetat pentru uciderea unei 

femei şi a unui copil în preajma hanului. Jură strâmb şi devine complice favorizându-l pe Lică la 

proces. Planul pe care îl face cârciumarul îl surprinde chiar şi pe Pintea: „N-aş fi putut să-mi arunc o 

nevasta ca a ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind.”, spune jandarmul. O lasă pe Ana în 

braţele Sămădăului şi pleacă după Pintea pentru a-l aduce la han unde Lică avea banii furaţi asupra 

lui. Soţia lui Ghiţă se simte atrasă de Sămădău şi îl imploră să o ducă cu el pentru că soţul ei nu este 

decât „o muiere îmbrăcată în haine bărbăteşti”. 

Punctul culminant este atins în momentul în care procesul de dezumanizare a lui Ghiţă este 

complet. El nu este doar un mincinos şi un înşelător, ci şi un criminal. Întors la han, o ucide pe Ana 

pentru că nu poate suporta ideea că i-a fost infidelă. O înjunghie în inimă, simbol al iubirii pierdute. 

În momentul următor, Răuţ îşi descarcă pistolul în ceafa lui Ghiţă, iar personajul principal este trimis 

pe lumea cealaltă ca pedeapsă pentru deciziile greşite pe care le-a luat. Lică este urmărit de Pintea, 

se izbeşte, într-un gest brutal, cu capul de un stejar şi moare pentru a nu-i oferi satisfacţie 

jandarmului, de a-l prinde în viaţă. 

Deznodământul prezintă distrugerea hanului de focul purificator şi de ploaia care spală întreg 

trecutul ruşinos. Finalul le aparţine bătrânei şi celor doi copii, ajunşi la han după vizita de Paşti la 

rudele de la Ineu. Ei sunt martorii tăcuţi ai unor destine tragice. 

 

10. Caracterizare de personaj 

Personajul principal este caracterizat în mod indirect prin faptele, vorbele şi atitudinile sale. 

Ghiţă era, d.p.d.v. social, un cizmar nemulţumit de condiţia sa. Astfel,  doreşte să acceadă material şi 

ia în arendă hanul Moara cu noroc. D.p.d.v. psihologic, personajul este unul egoist tragic pentru că 

aspiraţiile sale vor ajunge să îl consume sufleteşte şi trupeşte. Moral vorbind, Ghiţă ajunge un decăzut 

pentru că patima sa îl aruncă în tot felul de decizii şi acţiuni pierzătoare de suflet. 

Deşi harnic şi întreprinzător, Ghiţă se lasă cuprins în mreaja nefastă aruncată de Lică şi îşi 

imaginează viitorul alături de acesta: „vedea banii grămadă înaintea sa şi i se împăinejenau ochii 

parcă”. Procesul de înstrăinare faţă de familie este doar o etapă normală din nebunia îmbogăţirii care 

îl cuprinde ca o caracatiţă puternică. Devine ursuz şi irascibil: „se aprindea pentru orişice lucru de 

nimic, nu mai zâmbea ca mai ’nainte, ci râdea cu hohot, încât îţi venea să te sperii de el”. 
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Are totuşi remuşcări ceea ce înseamnă că există clipe extrem de scurte în care personajul 

reuşeşte să se desprindă din iluzie şi să se analizeze lucid: „Iartă-mă, Ano, iartă-mă cel puţin tu, căci 

eu n-am să mă iert cât oi trăi pe faţa pământului”. Îşi plange prăbuşirea într-un dialog imaginar cu 

copiii: „Sărmanilor mei copii, voi nu mai aveţi un tată om cinstit. Tatăl vostru e un ticălos”. 

În final, personajul ajunge pe ultima treaptă a degradării morale devenind criminal. 

 

11. Relaţia dintre două personaje (Ghiţă-Lică) 

Momentul zero al relaţiei lor l-a constituit vizita Sămădăului la han. Bătălia voinţelor a fost 

câştigată de Lică. A văzut în Ghiţă punctul slab al lăcomiei şi l-a exploatat la maxim. De atlfel, Lică este 

cel care punctează la capitolul forţă, putere, bărbăţie, virilitate în dauna lui Ghiţă. Îi promite 

bunăstare în schimbul loialităţii. Şi i-o oferă, dar odată cu ea aduce şi nefericire, decădere, blestem. 

Asta datorită pânzei de minciuni şi fărădelegi pe care o ţese.  

Un alt moment important în relaţia celor doi este promisiunea că îl va lecui de „slăbiciunea 

pentru o singură femeie”.  

Finalul este mult mai violent decât debutul relaţiei lor. Lică dă comanda lui Răuţ să îl împuşte 

pe Ghiţă absolvindu-l de o existenţă mizeră. 

 

12. Concepte particulare 

Nuvelă circulară – nuvelă în care finalul reia începutul într-un fel sau altul încheind cercul 

acţiunii. Aici avem vorbele bătrânei. 

Nuvelă psihologică – nuvelă în care accentul cade pe conflictul interior evidenţiat prin tehnici 

literare precum monologul interior sau introspecţia. 

Autor moralist – autor care pedepseşte personajele negative şi le răsplăteşte pe cele pozitive 

conform legilor morale general umane. 

Arghirofilie – iubirea de arginţi (de bani). 

 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

prețuiește limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Ion de Liviu Rebreanu. 


