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Prefaþã

Plasatã în colecþia CLASICI ROMÂNI, cartea de faþã se alãturã celorlalte, care
valorificã potenþialul creativ al poporului român prin reprezentaþi de seamã. Prin
cuvântul clasic se poate înþelege clasicismul ca ºi curent literar, dar ºi o valoare
perenã, ce strãbate timpul ºi care, prin repetiþie, constantã se pãstreazã în conºtiinþa
unei comunitãþi. Desfãºurarea existenþei în cercul strâmt între viaþã ºi moarte
pãstreazã conºtiinþa treazã unui popor, a unei naþiuni în concertul culturii universale.
Colecþia CLASICI ROMÂNI nu face altceva decât sã reînvie câteva dintre cele mai
importante creaþii artistice ale celor ce au plasat valorile naþionale în context uni-
versal ºi sã refacã astfel geneza ºi moartea, pentru a se pãstra vie viaþa spiritualã.
Volumul Nuvele semnate de IOAN SLAVICI, prin structura lui, cuprinde nuvelele
cunoscute ale scriitorului, dupã cum urmeazã: Moara cu noroc (1881), Budulea
Taichii (1880), Popa Tanda (1875), Scormon (1881), Pãdureanca (1881)grupând
cinci texte epice. De asemenea, cartea cuprinde repere bibliografice, unde sunt evi-
denþiate câteva dintre cele mai importante momente ale vieþii ºi creaþiei lui IOAN

SLAVICI ilustrate cu imagini sugestive ºi chiar cu pagini de manuscris. Grafica este
în acord cu întreg conþinutul cãrþii, descoperindu-se cu fiecare paginã migala ºi tal-
entul de artizan, care strãbat timpul ºi reuºesc sã-l învingã. Creaþia lui IOAN SLAVICI

este una impresionantã prin numãrul de titluri de opere epice. Nuvelistica sa este
una ce plaseazã lumea satului ardelenesc în centrul atenþiei lectorului. 

Nuvelele prezente în acest volum se definesc prin precizia stilului ºi, de
asemenea, sunt reprezentative pentru opera scriitorului plasat în cadrul istoriei li-
teraturii naþionale printre marii clasici. Alãturi de acestea se pot menþiona ºi alte
nuvele precum Revoluþia din Pârleºti(1873), Gura satului (1881), La crucea din
sat, O viaþã pierdutã (1881), Vecinii (1893), Comoara (1894), structuratã douã
pãrþi, Vânturã þarã (1922). Analizând anii de apariþie, se poate observa cu
uºurinþã faptul cã 1881 a fost anul de vârf al febrei creatoare a lui IOAN SLAVICI.
Aceste nuvele evidenþiazã imaginea satului românesc, transformarea socialã ºi
moralã a omului, patima banului, toate prezentate cu o viziune realistã, o con-
strucþie epicã riguroasã, unde se plaseazã personaje memorabile zugrãvite cu un
stil sobru. Scriitorul nu se opreºte doar la nuvele, cãci se desfãºoarã, aºa cum se
poate observa în notele bibliografice ale prezentei cãrþi ºi în spaþiul romanului.
Astfel, se recunosc câteva romane importante prin viaþa descrisã cu simþul deta-
liului semnificativ precum Mara (1894), La rãscruci (1896), Din bãtrâni (1902),
Manea (1905), Corbei (1906), Din valurile vieþii (1919), Din douã lumi (1920),
Cel din urmã Armaº (1922). Romanele lui SLAVICI evidenþiazã târgul transil-
vãnean, cetãþeanul ºi angrenarea sa în structurile sociale, istoria. 
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De asemenea creaþia sa cuprinde ºi teatru ºi se pot menþiona Fata de birãu
(1871), Toane sau vorbe de clasã (1875), Gaºpar Graþiani(1888) sau opera inti-
tulatã Bogdan Vodã. Teatrul lui IOAN SLAVICI dezvãluie o lume þãrãneascã ce
apãrã limba românã de exagerãrile etimologizante, dar ºi scoate în evidenþã lupta
dintre domn ºi boieri cu un dialog viu, antrenant, cu o construcþie dramaticã
inconsistentã. O altã categorie importantã a scrierilor lui SLAVICI este constitutitã
din povestiri ºi basme din care se pot enumera Zâna zorilor, Limir împãrat,
Floriþa din codru, Spaima florilor, Bãiet sãrac, Negru împãrat, Ioanea mamii
(pe care le puteþi gãsi în cele douã apariþii ale EDITURII ANDREAS, din seria
PITICUL CU POVEºTI: Zâna zorilor ºi alte poveºti fermecate ºi Limir împãrat ºi
alte poveºti fermecate). Se dezvãluie astfel o lume fabuloasã, tradiþionalã, unde
se evidenþiazã lupta dintre bine ºi rãu cu o viziune fabuloasã, cu o naraþiune bine
închegatã, cu o tipologie tradiþionalã, zugrãvitã cu un stil al oralitãþii populare. 

Memorialistica scriitorului este deschisã spre amintiri legate de prieteniile cu
alþi creatori de valoare ai vremii sale ºi astfel se pot aminti câteva dintre aceste
scrieri, precum Închisorile mele (1921), Amintiri. Eminescu-Creangã,
Caragiale-Coºbuc-Maiorescu, din anul 1924, Lumea prin care am trecut din
anul 1924. Aceste texte dezvãluie avatarurile unei vieþi, prieteni celebri ai scri-
itorului, dovedind o memorie excelentã, cu spirit de observaþie ºi un stil evocator.
IOAN SLAVICI s-a dovedit un cunoscãtor al vieþii sociale ºi politice din timpul sãu
ºi de aceea reuºeºte sã realizeze o investigare calificatã a mediului orãºenesc, al
bugheziei în formare, al meseriaºilor, transformând scrierile sale într-o analizã
realistã a satului vãzut de un om care a trãit în spaþiul orizontului acestuia. Unul
dintre cei care l-au preþuit ºi încurajat în demersurile debutului în literaturã a fost
MIHAI EMINESCU, care a subliniat adâncimea marii seriozitãþi morale a concepþii-
lor ºi operei sale. Apariþia volumului intitulat Novele din popor în anul 1881 ºi
care a cuprins operele publicate ºi în acest volum, ce pãstreazã ilustraþia acelei
vremi, a constituit un moment de cotiturã al literaturii naþionale, cãci SLAVICI

devine unul dintre fondatorii nuvelei autohtone ºi autorul romanului Mara, consi-
derat pe bunã dreptate de ªERBAN CIOCULESCU drept cel mai izbutit roman româ-
nesc pânã în 1895.

Talentul scriitorului nu s-a manifestat mai puternic decât în activitatea nu-
velisticã. Primele sale nuvele aduc în climatul literaturii naþionale autenticitatea
satului ardelean schiþând veritabile monografii rurale. Acestea pãstreazã totuºi o
notã idilicã pronunþatã, un pitoresc folcloric ºi o atmosferã patriarhalã specifice
literaturii sãmãnãtoriste de mai târziu. Conflictele sociale sunt estompate, senti-
mentele puternice învingând prejudecãþile de tot felul. Personajele capãtã o corolã
de basm sau contururi baladeºti. Romantismul, clasicismul ºi mai ales realismul
obiectiv se îmbinã în creaþiile sale în mod armonios. Ceea ce marcheazã sufletele
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eroilor sãi este setea de îmbogãþire excesivã ºi nu totdeauna pe cãi cinstite, însã
aceºtia din urmã sunt cei care, conform relugilor moralitãþii clasiciste sunt pedep-
siþi în finalul nuvelelor precum în Moara cu noroc, unde Licã Sãmãdãul, Ana ºi
soþul ei sfârºeºc prin a muri în hanul ce ia foc finalmente. într-un gest de purifi-
care a locului unde se produsese hybris-ul. Între bogaþi ºi sãraci nu existã posi-
bilitãþi de conciliere cãci adâncirea discrepanþei duce dupã sine la extreme, aºa
cum se poate observa în nuvela Pãdureanca. Nuvela Comoara urmãreºte dublul
proces al înavuþirii ºi apoi al respingerii acestui ideal ce dezumanizeazã. Duþu
poate sã-ºi reia existenþa chinuitã de pãlmaº, mai împãcat sufleteºte cu sãrãcia,
dupã ce trãise experienþa bogãþiei ºi a consecinþelor distrugãtoare pe care le are
banul asupra sufletului omenesc. Nerecuperat moral rãmâne în schimb Ghiþã din
nuvela Moara cu noroc, care nu-ºi poate redobândi umanitatea iniþialã, deoarece
patima banului l-a împins la dezumanizare, la împlinirea unor fapte prin care se
neagã pe sine. Licã Sãmãdãul, personaj descris ca fiind la limita între înger ºi
demon, este un exemplu unic în literatura naþionalã. 

Scriitorul pune problema intelectualului pentru prima datã în cultura literarã
naþionalã în nuvelele Popa Tanda ºi Budulea Taichii. Cele douã profiluri de in-
telectuali, Huþu ºi popa Tanda, relevã luminãtorul de minþi, cu virtuþi sufleteºti de
necontestat. Cu o activitate de apostolat, cei doi sunt reprezentativi pentru cultura
românã. Activitatea de romancier se anunþã rodnicã ºi cu toate cã romanul Mara
este deschizãtor de serie, el va deveni cel mai important roman din seria celor
publicate de IOAN SLAVICI. Romanul în douã volume intitulat Din bãtrâni, cu sub-
pãrþile numite pe rând Luca ºi respectiv Manea, are mai multe stângãcii ºi o
anume ostentaþie a erudiþiei istorice, însã rãmâne important prin faptul cã inau-
gureazã în literatura naþionalã romanul istoric, scriitorul putând fi considerat pre-
cursorul lui Mihai Sadoveanu. În romanele cu substrat psihologic numite Corbei
ºi, respectiv, Din pãcat în pãcat se analizeazã raporturile complexe dintre senti-
mentele eroilor ºi concepþiile etice sociale restrictive. Romanul Cel din urmã
Armaº radiografiazã destrãmarea boierimii de viþã. Vatra pãrãsitã reia tema difi-
cultãþii pânã la incompatiblitate a cãsãtoriei tinerilor aparþinând þãrãnimii avute ºi
a celei sãrace. Competiþia aprigã pentru avere este urmãritã ºi în alte opere pre-
cum Vecinii sau Spiru Cãlin. Diferenþele dintre sat ºi oraº vor deveni ireconcili-
abile în viziunea scriitorului, cãci se indicã drept soluþie întoarcerea la lumea purã
a satului. Nuvelele lui Slavici cuprind un orizont preponderent rustic, aºa cum am
menþionat, iar majoritatea acestor creaþii se desfãºoarã în satele din Banat ºi din
Transilvania, prozatorul dovedindu-se un bun cunoscãtor al spiritului poporului. 

Se are în vedere ºi lumea târgurilor, aºa cum va debuta în Moara cu noroc ºi
va continua în romanul Mara. Tipologia personajelor din creaþia sa este etero-
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genã, cãci aparþine mai multor minorotãþi etnice ºi religioase, tipologie surprinsã
în momentul pãtrunderii relaþiilor de tip capitalist în lumea satului românesc.
Fuga permanentã dupã bani transformã caractere ºi pune la îndoialã conºtiinþa
umanã, ce intrã în conflict cu societatea. Aºa se explicã de ce Slavici moralizeazã
permanent, utilizând atât proverbe, cât ºi precepte biblice. Astfel, în nuvela Popa
Tanda apare figura preotului, care are un rol constructiv în comunitatea ruralã.
Trebuie menþionat faptul cã în proza lui SLAVICI avem figuri de preoþi ºi învãþã-
tori ºi gândirea acestora ca luminãtori ai satului, þinându-se cont de esteticul
zonelor habsburgice. Aºadar, preoþii ºi învãþãtorii au un rol foarte important ºi
dintre aceºtia se pot enumera câþiva: Budulea Tachii, Popa Tanda, Apostolul,
Dascãlul care se constituie doar în câteva exemple. Este un precursor al scriito-
rilor care pun problema fixãrii intelectualului ca luminãtor al satului ºi pãstrãtor
al tradiþiei autohtone.Un exemplu este ºi Popa Tanda, personaj venit din Butucani
ca preot ºi care se dovedeºte un spirit nonconformist, întrucât spune adevãrul în
mod direct. Prozatorul intervine cu prudenþã, afirmând cã prea comunicã, motiv
pentru care va intra în conflict cu protopopul. 

Este un tip caracteristic ce evolueazã pe linia criticã, în sensul conservatoris-
mului tradiþiei sãnãtoase a poporului. Din acest motiv este mutat într-un sat dintre
doi munþi, caracterizat printr-o mentalitate înapoiatã din partea sãtenilor, dar ºi o
înapoiere economicã; oamenii refuzã sã munceascã, cultivând intriga. Sãrãcenii,
numele sugestiv al satului, devine locul de pedeapsã pentru spiritele noncon-
formiste. Existã o preferinþã pentru descrierea toposului, a satului ºi a zonelor, ºi
de aceea se poate afirma fãrã eroare cã SLAVICI este un spirit descriptiv atât în
PopaTanda, cât ºi în Budulea Taichii. Existã câteva momente în care eroul se
defineºte prin comportãri, mentalitate, concepþie de viaþã. Slujba la biserica din
Sãrãceni fãcutã de Popa Tanda, la care cei din Sãrãceni vin de curiozitate, persona-
jul central care împleteºte învãþãturile religioase cu cele morale drept pentru care
sãtenii nu mai vin ºi îi spun popa Tanda (cel care tândãleºte, vorbeºte mult), sunt
aspecte ce transmit lectorului viziunea scriitorului despre lumea satului, dar ºi o
serie de forme de manifestare a spiritului rural în realitãþile sale. Preotul încearcã
sã ridice satul prin predici, ca fiind o primã treaptã, doreºte sã moralizeze, ca o a
doua treaptã iar apoi trece la insulte, ca în a treia treaptã, încercând sã schimbe
mentalitatea sãrãcenilor într-un efort de pionierat. Când abandoneazã predicile de
tip filozofic ºi religios ºi trece la puterea exemplului personal, prin faptul cã va fi
un gospodar model, se schimbã în mintea sãtenilor, iar comunitatea ruralã se modi-
ficã în ansamblul ei, se metamorfozeazã. La bãtrâneþe Tanda devine un model pen-
tru oamenii satului ºi el moralizeazã prin intermediul logosului ºi al faptei. 

În nuvela Budulea Taichii intelectualul cãpãtã altã orientare, cãci acum nu
mai avem de a face cu un preot, ci cu tânãr trecut pe la ºcolile înalte ºi ajuns în
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satul natal. Întoarcerea în satul natal corespunde unui concept patriotic fructificat
de scriitorii transilvãneni. Nuvela are o acþiune dezvoltatã cu derulãri în timp, cu
schimbãri de mentalitãþi. El se menþine în planul trãirii obiective ºi subiective.
Sunt prezente momente specifice evocãrii copilãriei, care amintesc într-un fel de
evocãrile lui CREANGÃ din Amintiri din copilãrie. Prozatorul se implicã în nuvelã
ca personaj, coleg de clasã al lui Huþu. El devine eroul principal al nuvelei. Avem
aici atmosfera specificã a vieþii de ºcoalã, sistemul monitorial, pe care îl întâlnim
ºi la Creangã. Colegului, scriitorul îi acordã mare atenþie, cãci este vorba, dinco-
lo de orice, despre respect ºi admiraþie. Cu o evoluþie în plan profesional, chiar
din expoziþiune avem prilejul sã cunoaºtem personajele principale, precum Huþu,
Budulea Taichii, dascãlul Crãiþã, scriitorul, în ipostazã de elev, ºi pe alþii. Slavici
se dovedeºte un mare creator de caractere, impresionând prin portretul lui Budulea.
Acesta cânta la hore, nunþi, din fluier ºi vioarã. Însoþit de Huþu, pentru cã soþia lui
fugise cu un scriitor al satului, Budulea este un om paºnic, dotat cu o bunãtate
ieºitã din comun ºi tocmai pentru asta, simpatizat de scriitorul care nu ascunde
acest lucru. Tehnica utilizatã dezvãluie personajul în diverse ipostaze: unul este
Lãpãdat Budulea, care creeazã bunã dispoziþie, însã îl mai gãsim ºi în alt plan
unde se impune figura dascãlului Crãiþã, care vrea sã imprime elevilor dragostea
de învãþãturã ºi un naþionalism constructiv. 

El este un adept al activitãþii cotidiene, un spirit lucrativ, cãci munceºte cu
tinerii elevi. Concepþia aceasta o întâlnim la ION GHICA, în lucrarea Scrisori cãtre
Vasile Alecsandri, recomandându-se elevului cã trebuie sã lucreze în afara orelor
de curs. Personajul are propria concepþie ºi nota subiectivã se relevã în momen-
tul, în care încearcã sã-ºi moralizeze elevul ºi pe Budulea. Doreºte, de asemenea,
ca Huþu sã meargã la oraº ºi sã ia diploma de învãþãtor, pentru ca apoi sã revinã
în sat. Dascãlul Crãiþã mai mare, iar Huþu sã fie un dascãl mai mic. În conturarea
acestei fizionomii existã momente de neliniºte ºi spaimã. Întors de la studii în tim-
pul vacanþelor, Huþu va suporta reproºul învãþãtorului, pentru cã s-a dat cu
papistaºii ºi învaþã limba latinã. Existã un conflict între învãþãtorul Crãiþã ºi Huþu
pe tema evoluþiei. Dascãlul doreºte ca Huþu sã nu înveþe prea multã carte. Existã,
de asemenea, atitudinea de entuziasm a tatãlui cã fiul posedã secretul scrierii, care
are prilejul, în concepþia omului simplu, de a repeta totul. Acelaºi entuziasm se
manifestã ºi faþã de cãlãtoriile la oraº, schiþând dialogul cu diverºi cãlãtori pe
tema studiilor pe care le face propriul copil, care ºtie toate limbile pãmântului.
Existã momente când prozatorul îºi prezintã personajul într-un moment în care
Huþu, aflat la gimnaziu, va trãi bucuria revederii cu pãrinþii. Îmbrãþiºarea cu
aceºtia ºi participarea afectivã a scriitorului, ca ºi momentul redactãrii scrisorii,
sunt momente emoþionante. 
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În partea a doua a nuvelei accentul cade pe evoluþia spiritualã a lui Huþu,
absolvent al gimnaziului cu profil teologic. Huþu va traversa anumite stãri de crizã,
însã reuºeºte sã se sustragã de sub imperiul subiectiv al unor figuri bisericeºti, care
intenþionau sã-l cãlugãreascã. Nuvela este psihologicã, personajele sunt construite
din interior, iar în ceea ce priveºte relaþiile interumane se dovedeºte una ce scoate
în evidenþã personaje ce trãiesc din plin, putând fi urmãrite într-o multitudine de
situaþii. Personajul este un simbol reîntors în sat ºi rãspunzând astfel unui dezide-
rat al perioadei, ºi anume pãstrarea individualitãþii noastre, pãstrare facilitatã de
intelectuali modeºti, silitori, care devin exemple clasice. Compoziþional, proza-
torul utilizeazã tehnica descrierii unor momente, situaþii, medii, fãrã ca toate sã
afecteze ideea de unitate epicã. Nuvela Moara cu noroc este capodopera lui
SLAVICI în direcþia zugrãvirii de caractere umane. Apare imaginea negustorului, a
cârciumarului, sãmãdãul, Licã, figura jandarmului, Pintea, judecãtori. Ideea de a
lua cu arendã hanul pentru a câºtiga banii necesari deschiderii unui atelier de
cizmãrie este una de facturã capitalistã, cãci pãtrunseserã ºi în mediul rural româ-
nesc, mai ales în þinuturile din zona Transilvaniei ºi cea a Banatului. Apar ºi expo-
nenþii vechii generaþii, precum mama Anei ,care încã de la începutul nuvelei aver-
tizeazã cã omul sã fie mulþumit cu sãrãcia sa, cãci, dacã e vorba, nu bogãþia, ci
liniºtea colibei tale te face fericit. Cultul banului dezumanizeazã, ºi acest aspect
este observabil ºi în scrieri ale antichitãþii, precum lucrarea Aulularia, în secolul al
XIX-lea în opera lui Balzac, dar ºi în literatura tuturor timpurilor. 

În aceastã nuvelã avem preferinþa pentru descriere, cãci se observã descrierea
hanului, stãrile sufleteºti ale Anei, ale lui Ghiþã, apariþia Sãmãdãului la han, Buzã-
Ruptã, criminali notorii în zonã, încercarea lui de a controla totul, pactul dintre
Ghiþã ºi Licã Sãmãdãul, aventurile misterioase ale lui Licã, complicitatea lui
Ghiþã, în scopul însuºirii unor sume da bani, momentele când se zbate între cins-
te ºi lãcomie, dialogurile nocturne pe tema banilor furaþi, reproºurile soacrei, cu
caracter moralizator, implicarea Anei ºi convertirea ei cu Sãmãdãul. Jocurile de
la Moara cu noroc degradeazã moral cei doi soþi, dar în acelaºi timp explicã
scenele judiciare, cãci Sãmãdãul era urmãrit de Pintea ºi toate conduc finalmente
la omorârea Anei de cãtre Ghiþã, pentru necredinþã, iar Ghiþã este împuºcat, hanul
incendiat, ºi Licã Sãmãdãul moare tragic, lovindu-se cu capul de un stejar. Astfel,
toþi eroii care au pãcãtuit sunt pedepsiþi, iar locul unde se desfãºoarã aceste fapte
arde în semn de purificare a spaþiului. Copiii ºi mama Anei scapã deoarece nu
sunt acasã atunci când se petrec momentele tragice din finalul nuvelei. SLAVICI

este un bun cunoscãtor al mediului popular, ºi în acest plan el poate fi situat alã-
turi de ION CREANGÃ, numai cã diferã modul de intuiþie al mediului rural.
CREANGÃ intuieºte elementele mediului cu ochii unui þãran, în timp ce SLAVICI va
intui mediul cu ochiul unui intelectual. Privind retrospectiv, el se detaºa vizibil de
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