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MOROMEŢII 

de Marin Preda 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 7! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1922-1980) este un important scriitor român postbelic şi un opozant al regimului 

comunist. Unii apropiaţi atestă faptul că i-ar fi spus lui Ceauşescu: „Dacă vreţi să introduceţi realismul 

social, eu, Marin Preda, mă sinucid.” Ultimul său roman, Cel mai iubit dintre pământeni, lansat în anul 

morţii, este o critică făţişă adusă comunismului.  

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Moromeţii este un roman modern, realist, obiectiv din perioada postbelică. 

Romanul este specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu acţiune ce se desfăşoară 

pe mai mult planuri narative, cu personaje complexe şi numeroase care dezvoltă conflicte puternice.  

Este un roman realist prin tematică. Abordează tema satului, dar şi relaţia omului cu timpul, 

cu istoria. De asemenea, are de-a face cu procesul deruralizării din perioada comunistă. Romanul are 

şi nuanţe psihologice reprezentate de momentele în care protagonistul îşi dezvăluie conţinutul 

sufletesc, gândurile şi trăirile interioare. 

 

3. Perspectiva narativă 

Perspectiva narativă este obiectivă, heterodiegetică cu un narator obiectiv, care relatează la 

persoana a treia. Viziunea sa este completată de personajele reflector (Ilie Moromete şi Niculaie), un 

alt fel de purtător de cuvânt al autorului şi de personajele martor care aduc informaţii suplimentare 

despre cele întâmplate. 

 

4. Viziunea despre lume 

Viziunea lui Marin Preda despre lume are de a face cu lupta omului cu propriul destin şi cu 

marile mutări ale istoriei. Fiinţa umană individuală este supusă marelui mecanism al timpului pe care 

nu îl poate controla. În cel mai fericit caz, omul se adaptează la prefacerile lumii, vezi ascensiunea lui 

Niculaie Moromete. Atunci când noua ideologie se izbeşte frontal cu propria viziunea despre lume şi 

viaţă, omul nu are decât se să retragă în sine şi să ducă o „viaţă independentă” în raport cu societatea. 
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5. Semnificaţia titlului 

Titlul, aproape eponim, este în strânsă relaţie cu textul fiind format din substantivul propriu 

plural „Moromeţii”. De altfel, primul volum îl are în centru pe capul familiei, Ilie Moromete. Destinele 

membrilor familiei sunt tratate şi ele în pagini distincte.  

 

6. Prezentarea temei 

Tema generală surprinde fresca socială a satului românesc din Câmpia Dunării dinaintea celui 

de-al Doilea Război Mondial. Mai există şi alte subteme precum timpul, istoria, familia sau criza 

comunicării.  

 

7. Repere spaţio-temporale 

Indicii de timp şi spaţiu sunt bine definiţi. Timpul devine un fel de suprapersonaj în naraţiune: 

„În câmpia Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu 

oamenii nesfârşită răbdare; viaţa se scurgea aici fără conflicte mari.” Acţiunea ambelor volume se 

desfăşoară pe durata a 25 de ani. 

 

8. Structura 

Romanul este structurat în două volume scrise la un interval semnificativ de timp. Primul 

volum (asupra căruia ne vom axa) a apărut în 1955, iar al doilea în ’67. Primul volum este împărţit în 

trei părţi, fiecare începând cu o scenă semnificativă: întoarcerea moromeţilor de la câmp, plecarea 

lui Achim la Bucureşti şi seceratul.  

 

9. Geneza romanului 

Autorul se inspiră din propria existenţă pentru a crea romanul. Păstrează nealterat chiar 

numele satului natal şi în roman – Siliştea-Gumeşti. Ba chiar recunoaşte faptul că prototipul pentru 

personajul principal a fost chiar tatăl său – Tudor Călăraşu: „eroul preferat, Moromete, care a existat 

în realitate, a fost tatăl meu.” În propria familie, tatăl a adus trei fraţi mai mari dintr-o căsătorie 

anterioară, iar mama două fete. Iată doar câteva asemănări cu viaţa reală. 

 

10.  Tratarea subiectului 

Planurile de acţiune sunt paralele. Firul epic principal este cel al familiei Moromeţilor, dar 

mai există şi altele secundare urmând destinele unor familii din sat: Boţoghină, Ţugurlan, Birică şi 
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Polina etc. Romanul debutează cu revenirea moromeţilor de la câmp şi aşezarea la masă. Copiii stau 

la masă „după fire şi neam”. Catrina cu ai ei, Tita, Ilinca şi Niculaie, stau spre sobă, iar cei trei fraţi 

vitregi, spre partea din afară a tindei „ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi 

să plece afară.” Imaginea prevesteşte sfârşitul. Intriga romanului se leagă de conflictul dintre cei trei 

băieţi mai mari şi tatăl lor. Aceştia doresc să plece la Bucureşti pentru a-şi câştiga existenţa, în timp 

ce Moromete crede că soluţia pentru problemele materiale pe care le are familia este rămânerea 

acasă şi lucrul pământului. Desfăşurarea acţiunii surprinde scenele din poiana lui Iocan unde se 

discutau problemele de politică a ţării. Moromete era abonat la Mişcarea. După citirea ziarului 

concluziona astfel: „trei chestiuni se desprinde de fapt din această situaţie”. 

Scena tăierii salcâmului este un alt prilej pentru Moromete de a-şi arăta firea plină de ironie. 

Ilie vinde salcâmul, un fel de „axis mundi”, vecinului Bălosu pentru a-şi plăti din datorii. Îl trezeşte pe 

Nilă în zorii duminicii pentru aceasta. La întrebarea fiului legată de motivul tăierii, Moromete îi 

răspunde: „Ca să se mire proştii.” Răspunsul va fi furnizat mai departe de acesta fraţilor săi.  

Scena foncierii completează tabloul epic. Restant cu plata taxelor, Moromete este căutat de 

Jupuitu însoţit de un jandarm. Ilie intră în curte după ei, se face că nu-i observă, strigă la cei ai casei, 

găseşte motive de gâlceavă, se întoarce pe călcâie şi strigă:         „N-am!” Reuşeşte să îi ridice pe toţi 

membrii familiei în capul musafirilor nedoriţi. În cele din urmă, le dă o parte din banii primiţi pe 

salcâm promiţând că va plăti restul „peste o săptămână, două.”  

Secerişul este un bun prilej pentru autor ca să evidenţieze obiceiuri vechi împământenite în 

mediul ţărănesc. 

Plecarea băieţilor la Bucureşti, susţinută de mătuşa Guica, constituie momentul în care Ilie 

capitulează. Se recunoaşte depăşit. Finalul îl găseşte schimbat. Din omul care răspundea „cu multe 

vorbe la salut”, devine „îndepărtat şi nepăsător”. „Timpul nu mai avea răbdare.” 

 

11.  Caracterizare de personaj 

Moromete este un personaj unic în literatura română. Este o fire ironică şi contemplativă. 

Comunicativ la început, pentru că nu se mai sătura de vorbă, devine restras, izolat odată cu 

nenorocirile care se abat asupra lui. Disimularea este una dintre trăsăturile definitorii ale 

personajului. Joacă precum un actor desăvârşit. De asemenea, la întrebarea lui Bălosu despre preţul 

salcâmului, el răspunde altceva pentru a primi ofertă mai bună: „Să ţii minte că la noapte o să plouă.” 

Deşi este autoritar, nu îi lipseşte sensibilitatea. Înainte să moară, îi mărturiseşte doctorului: 

„Domnule, eu am dus totdeauna o viaţă independentă.” Autocaracterizarea sintetizează crezul său 

de o viaţă. 
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12.  Relaţia dintre două personaje (Ilie-Niculaie) 

Relaţia dintre tată şi fiu este tensionată. Ca mai toate legăturile pe care le avea Moromete cu 

ceilalţi. Soţia, Catrina, este elementul mediator, sufletul matern care empatizează cu mezinul. Miezul 

conflictului era conflictul de interese. Tatăl dorea ca mezinul să îşi aducă aportul la dezvoltarea 

gospodăriei: „Altă treabă n-avem noi acum! Ne apucăm să studiem!” De aceea, îl trimitea cu oile, 

muncă extrem de dificilă pentru Niculaie din cauza Bisisicii, oaia năzdrăvană.  

Pe de altă parte, Niculaie dorea să meargă la şcoală. Avea voinţă să înveţe, dar nu putea din 

cauza responsabilităţilor domestice. Scena înduioşătoare în care copilul premiat recită poezia şi cade 

răpus de friguri îl sensibilizează pe tată. Niculaie este un „alter ego” al autorului şi va deveni 

protagonistul volumului al doilea. 

 

13.  Concepte particulare 

Alter ego – Sintagma provine din latină însemnând literalmente „alt eu” şi e reprezentarea 

ficţională a autorului. 

Disimularea – tehnică de ascundere a adevăratelor intenţii în faţa altei persoane. 

Axis mundi – axă a lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Luceafărul de Mihai Eminescu. 


