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                                                     MOARA CU NOROC   de Ioan Slavici                 prof. Bostan Rodica 

– fişe de lucru pentru clasa a IX-a C - 

Dragii mei, vă pun la dispoziție în acest material, secvențele de text din nuvela studiată și  întrebările 

la care veți răspunde individual, în scris, pe caiete. Notați de fiecare dată titlul fiecărei fișe de lucru. 

În afara acestor exerciții de lectură și redactare a răspunsurilor scurte, veți avea ca temă realizarea 

unei compuneri de caracterizare a personajului principal, Ghiță, urmărind transformările interioare  și 

cauzele sfârșitului tragic al confruntării sale cu răul.  

 Vă doresc multă sănătate și spor la teme!     

1. Sub semnul destinului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mesajul moralizator al nuvelei este exprimat prin intermediul vocii unui personaj 

episodic, soacra lui Ghiţă, în incipitul şi în finalul nuvelei. Precizează care este concepția 

bătrânei despre sensul destinului. 

2. Explică semnificaţia sintagmei: „liniştea colibei tale” 

3. Numeşte atitudinea pe care o are Ghiţă, aşa cum se desprinde din replica sa. 

4. Prezintă  semnificaţia distrugerii prin foc a cârciumii, în finalul nuvelei. 
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„ Moara cu noroc” este una dintre scrierile reprezentative pentru viziunea despre lume a 

autorului.  Este o nuvelă realistă prin: 

 tema familiei şi a dorinţei de înavuţire, 

 perspectiva narativă obiectivă  

 verosimilitate ( prezentarea veridică a societăţii ardeleneşti la sfîrşitul secolului al XIX-lea) 

 crearea unor personaje complexe, urmărind mai ales frământările de conştiinţă ale 

protagonistului 

 utilizarea tehnicii detaliului semnificativ în descrierea spaţiului unde este plasată Moara cu 

noroc şi în portretizarea lui Lică Sămădăul 

Totodată,  nuvela  se defineşte printr-un conflict exterior puternic, intreţinut de  relaţiile 

tensionate dintre cârciumarul Ghiţă şi Lică Sămădăul (căpetenia porcarilor din împrejurimi), dar şi cu 

soţia sa, Ana, cu bătrâna mamă şi soacră şi cu autorităţile reprezentate de jandarmul Pintea, de 

comisarul care anchetează tâlhăria de la casa arendaşului şi judecătorii  din Oradea. 

Ca nuvelă psihologică, această scriere pune în evidenţă conflictul interior care are loc în 

conştiinţa personajului principal. Astfel, Ghiţă se va vedea prins între priorităţi şi opţiuni opuse: el va 

oscila între 

 dragostea pentru Ana şi familie şi teama că ar putea pierde stabilitatea financiară greu 

dobândită, 

 între dorinţa de a rămâne un om cinstit şi tentaţia îmbogăţirii printr-un câştig uriaş, obţinut 

însă pe căi necinstite,  

 între sentimentul demnităţii personale şi acela al umilinţelor la care îl supune aroganţa şi 

lipsa de scrupule a lui Lică Sămădăul.  

Conflictul interior se reflectă în evoluţia personajului principal, care se transformă sufleteşte, 

pierzându-şi   treptat încrederea în sine, respectul comunităţii şi iubirea soţiei. 

TEMA: „Moara cu noroc” este o nuvelă care urmăreşte consecinţele nefaste1 şi dezumanizante 

ale dorinţei de îmbogăţire. 

ACŢIUNEA nuvelei este situată într-o zonă de interferenţă geografică între câmpia Aradului şi 

Munţii Bihorului şi şi se desfăşoară pe parcursul unui an, între două repere cu valoare religioasă: de la 

Sfânul Gheorghe până la Paştele următor. Expoziţiunea este amplă, conţine cronotopul şi prezintă 

statutul iniţial al personajelor.   

Cizmarul Ghiţă, om harnic, blând şi cumsecade din  Ineu,  cap al unei familiii  ce urmează să 

crească prin venirea pe lume al celui de-al doilea copil, doreşte un trai mai bun şi se hotărăşte să ia 

în arendă cârciuma de la Moara cu noroc doar pentru o perioadă de câţiva ani, urmând ca venitul 

obţinut să fie folosit pentru ridicarea unui atelier de încălţăminte. Acesta renunţă la traiul său 

liniştit dar modest, încercând să-şi schimbe soarta, să se adapteze la mersul societăţii: de Sf. 

Gheorghe el arendează Moara, o cârciumă situată într-un loc pustiu, dar care le pare noilor locatari 

binecuvântat, pentru că munca le aduce câştig, iar familia trăieşte în armonie ( scena numărării 

banilor, de sâmbătă seara este relevantă pentru a ilustra dragostea şi unitatea membrilor săi). 

 

Apariţia lui Lică Sămădăul, şeful porcarilor şi stăpânul turmelor de porci din împrejurimi constituie 

intriga nuvelei.  Lică Sămădăul este stăpânul lumii primitive, a porcarilor, a fărădelegilor, 

căutând să-şi  impună voinţa şi asupra celor nevinovaţi, pe care  este obişnuit să-i domine prin 

teroare. 

       

                                                           
1
 Nefast- dăunător, care aduce nenorocire, necaz, supărare; care are consecințe dezastruoase; fatal 
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2.Fascinaţia puterii: construcţia personajului Lică Sămădăul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Extrage, din fragmentul de mai sus, acele trăsături prin care naratorul realizează 

portretul fizic al personajului. 

2. Scriitorii realişti folosesc descrierea fizică a personajului pentru a transmite cititorului 

sugestii asupra trăsăturilor de caracter ale personajelor:  

Fizionomia sămădăului inspiră teamă şi …………………………………. 

Mustaţa îi conferă o  notă suplimentară de ………………………………. 

Ochii şi sprâncenele sunt marca ………………………………………….. 

3. Prezintă, în două-trei rânduri, rolul pe care îl are descrierea vestimentaţiei lui Lică în 

conturarea statutului social al acestui personaj. 

4. Caracterizează, pe baza secvenţelor extrase din fragmentul de mai sus, personajul Lică 

Sămădăul (aproximativ 10 rânduri). 

 

1.Eroul beneficiază de un succint portret fizic, semnificativ pentru că ilustrează trăsăturile morale. 

Bărbat cam de ……………………ani,  se află la vârsta la care caracterul este format.  

Este zvelt şi puternic : „……………..………………………………………………………..” 

 2. Are o fizionomie ce inspiră teamă şi ……………………………………………………….. : ochii mici şi verzi, 

sprâncene împreunate- marcă a ……………………………………………………………………………., a unei 

personalităţi puternice. Mustaţa îi conferă o notă suplimentară de ……………………………………................ 

       3.Lică este îmbrăcat …………………………………………………………………. şi are tot timpul asupra sa 

însemnul puterii brutale şi al dominaţiei: biciul împletit îngrijit din fâşii subţiri de piele, cu codiriştea 
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de os, încrustat cu ghintuleţe de aur. Postura ecvestră în care se prezintă celor de la han fixează 

statutul de stăpân, poziţia lui dominatoare asupra oamenilor şi locurilor. 

Lică se autodefineşte ca om aspru, fără teamă, care se bucură de protecţia celor influenţi, atât de 

abil încât să inducă în eroare autorităţile ( justiţia).  

El se prezintă ca ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cuvintele sale urmăresc să-l constrângă pe cârciumar să i se supună; acesta este scopul întrebării 

repetate:  “M-ai înţeles “ prin care fixează un acord obţinut fără ca Ghiţă să fi avut posibilitatea 

vreunei opţiuni. 

Pe Ana o impresionează prin înfăţişare, dar mai ales prin temperamentul puternic, inflexibil ( ferm)  şi 

prin senzaţia de forţă pe care o degajă, dar femeia intuieşte că sămădăul “e om rău şi primejdios”, 

observând că e “ oarecum fioros la faţă”. 

Ofensiv şi dominator, cu o atitudine sfidătoare, Lică Sămădăul se recomandă ca stăpân la locurilor, i 

se adresează poruncitor cârciumarului, urmărind să-l facă să i se supună fără crâcnire.               

   Ghiţă îşi dă seama că sămădăul reprezintă un pericol pentru el şi familia sa.  

La început, caută şă-şi ia măsuri de apărare: merge la Arad,  îşi cumpără două pistoale, doi câini şi 

angajează o slugă, pe Marţi, “un ungur înalt ca un brad”.   Sămădăul transmite ordine prin supuşii 

săi, porcarii, care îi oferă lui Ghiţă ca plată în avans 5 porci, pe care cârciumarul îi refuză, simţind 

opinia celorlalţi drumeţi ca pe o constrângere. Își doreşte ca oamenii să-l ştie un om corect, cinstit, 

dar înţelege repede că nu va putea  rămâne la han  decât acceptând condiţiile Sămădăului.  

 Profunda îngrijorare, teama pentru siguranţa familiei îl transformă: devine ascuns, interiorizat, 

mohorât, irascibil.  

Aşadar, de la prima lui apariţie, Lică Sămădăul tulbură echilibrul interior al cîrciumarului.   Ghiţă se 

lasă   acaparat de obsesia îmbogăţirii, slăbiciune pe care Sămădăul i-o descoperă şi prin care va 

reuşi să şi-l subordoneze. 

Desfăşurarea acţiunii ilustrează procesul înstrăinării  treptate a cârciumarului faţă de familie şi al 

dezumanizării provocate de dorinţa de înavuţire prin complicitatea cu Lică. Sămădăul îmblânzeste câinii, vine 

într-o duminică pe căi ocolite, însoţit de doi tovarăşi,  îi dă hangiului semnele turmelor sale, apoi îi cere cheile de 

la sertarul cu bani, pretinzând că nu îl tâlhăreşte, ci se împrumută. Ghiţă se vede astfel deposedat de banii  

câştigaţi prin muncă cinstită şi nevoit să accepte colaborarea cu răul, pentru că altfel nu-şi va putea 

acoperi niciodată paguba.  

Cârciumarul  acceptă compromisul: „Nu umbla cu vrăjmăşie (...), Lică tu trebuie să înţelegi că oameni 

ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni nepreţuiţi!”  crezând că astfel îşi păstrează demnitatea 

şi nu pierde respectul oamenilor cinstiţi. În realitate,el a intrat deja în  jocul mârşav / ticălos al 

Sămădăului.  Acceptând ca plată a consumaţiei porcarilor şi grăsuni care nu au însemnele turmelor 

sămădăului, cârciumarul devine complice al faptelor ilegale. El se afundă treptat în mocirla 

duplicităţii: vrea să pară cinstit, dar a devenit tovarăş  al lui Lică. De aceea, după ce Lică şi oamenii lui 

îl pradă pe arendaş şi o omoară pe femeia care le era complice la vânzarea lucrurilor furate , pe 

copilul şi pe însoţitorii acesteia, la proces, Ghiţă se vede nevoit să jure strâmb, depunând o mărturie 

prin omisiunea adevărului: „nu pot să jur că n-a plecat noaptea aceea , fiindcă n-am stat mereu 

lângă dânsul; jur însă că eu unul nu l-am văzut nici ducându-se, nici întorcându-se, l-am ştiut toată 

noaptea la cârciumă”.  
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3. De la libertate la sclavie – construcţia personajelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Transcrie, din fragmentul citat, o secvenţă în care apare monologul interior al 

personajului Ghiţă şi o secvenţă în care se foloseşte stilul indirect liber (vocea 

naratorului se suprapune peste cea a personajului, păstrând persoana a III-a. 

2. Comentează modul în care Ghiţă încearcă să îţi justifice patima sa pentru bani. 

3. Realizează o compunere de caracterizare a personajului Ghiță, urmărind: 

a) Statutul inițial al personajului:  

 „ Sâmbătă de  cu seara, locul se deşerta, şi Ghiţă, ajungând  să mai răsufle, se punea cu Ana şi 

cu bătrâna să numere banii, şi atunci el  privea  la Ana, Ana privea la el, amândoi priveau la cei 

doi copilaşi, căci doi erau acum, iară bătrâna privea la câteşipatru şi se simţea întinerită, căci 

avea un ginere harnic, o fată norocoasă, doi nepoţi sprinteni, iară sporul era dat de le 

Dumnezeu, dintr-un câştig făcut cu bine.” 
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„ Rămânând singur cu Ana şi copiii, Ghiţă se bucură de frumuseţea locului şi inima îi râde 

când Ana cea înţeleaptă şi aşezată  deodată îşi pierde cumpătul şi se aruncă răsfăţată asupra 

lui, căci Ana era tânără şi frumoasă, Ana era fragedă şi subţirică, Ana era sprintenă şi 

mlădioasă, iară el însuşi, înalt şi spătos, o purta ca pe o pană subţirică. Numai 

câteodată,când în timp de noapte vântul zgâlţâia moara părăsită, locul îi părea lui Ghiţă 

străin şi pustiicios, şi atunci el pipăia prin întuneric, ca să vadă dacă Ana, care dormea ca un 

copil îmbăiat lângă dânsul, nu cumva s-a descoperit prin somn şi s-o acopere iar.” 

b) Fascinația răului:  

         „   Ghiţă rămase cuprins de gândurile omului păgubaş. El era om cu minte şi înţelegea 

cele ce se petrec. Aici, la Moara cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică: afară de 

arendaş şi afară de stăpânire mai era şi dânsul care stăpânea drumurile şi în zadar te 

înţelegi cu arendaşul şi  în zadar te pui bine cu stăpânirea, căci ca să poţi sta la Moara cu 

noroc, mai trebuie să te faci şi om al lui Lică. Iar Ghiţă voia cu tot dinadinsul să rămâie la 

Moara cu noroc, pentru că-i mergea bine. 

        „ Trei ani, numai trei ani să pot sta aici, îşi zicea el, să mă pun pe picioare, încât să pot să 

lucrez cu zece calfe şi să le dau şi altora de cârpit!”  

         Dar aceşti trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de 

minune, căci oamenii ca Lică sunt darnici. E numai vorba de ce va fi cerând Lică pentru ceea 

ce dă. 

          Ghiţă întâia oară în viaţa lui ar fi vrut să n-aibă nevastă şi copii, pentru ca să poată zice: 

„Prea puţin îmi pasă!" Se gândea la câştigul pe care l-ar putea face în tovărăşia lui Lică, vedea 

banii grămadă înaintea sa şi i se împăiănjeneau parcă ochii: de dragul acestui câştig ar fi fost 

gata să-şi pună pe un an, doi capul  în primejdie. Avea însă nevastă şi copii şi nu putea să facă ce-i 

plăcea…” 

     „  -      Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rând de alt om la Moara cu noroc. 

       -      Lică,  grăi cârciumarul, nu cred că poţi să mă ţii de frică. Dacă eşti om cu minte, 

caută să te pui la bună înţelegere cu mine. (...) 

       -    N-am să te prad, adause Lică; am să iau cu împrumut şi să te plătesc cinstit, cu 

camătă, când îmi vine la socoteală.... Aşa-i că te-ai făcut blând ca un mieluşel? 

    -  Tu vezi că am nevastă şi copii şi că nu-ţi pot face nimic. Îmi iei banii: să-ţi fie de bine!  

Mi-ai luat liniştea sufletului şi mi-ai stricat viaţa: să-ţi fie de bine! Tu poţi să mă omori, Lică, 

tu şi oamenii tăi: eu pot să te duc pe tine la spânzurătoare. Gândeşte-te că tu m-ai făcut să 

nu mai am multe de pierdut şi bagă de samă să nu mai pierd şi cele ce am! Să-ţi fie frică de 

mine!(...) Nu umbla cu vrăjmăşie, Lică tu trebuie să înţelegi că oameni ca mine sunt slugi 

primejdioase, dar prieteni nepreţuiţi!” 

c) Cercurile înstrăinării:  

 „ Dar plecând Lică, ea-l întrebase pe Ghiţă despre cele petrecute, şi el îi răspunse că n-a fost nimic, că 

ce putea să fie? Şi că Lică e omul lui (…) 

„ - Ghiţă, ce ai tu cu omul ăsta? 

  - Eu? Ce să am? Ceea ce am cu toţi drumeţii... 
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-  Ghiţă! grăi nevasta aşezat. Nu vorbi cu mine ca şi cum ai avea un copil înaintea ta… Fă cum ştii, dar 

eu îţi spun şi nu mă lasă inima să nu-ţi spun, că Lică e un om rău şi primejdios; asta se vede din ochii 

lui, din rânjetul lui şi mai ales din căutătura ce are, când îşi roade mustaţa cu dinţii. E om pătimaş, 

Ghiţă şi nu e bine să te dai prea departe cu el.” 

 

 „ - Săracul de mine! grăi Ghiţă aşa în glumă Dar năzuroasă mi s-a mai făcut nevasta! Joacă, 

muiere; parcă are să-ţi ia ceva din frumuseţe (…).La început se vedea c-a fost prinsă de silă; dar ce 

avea să facă? La urma urmelor, de ce să nu joace?  Încetul cu încetul ea prinse voie bună, se cam 

turbura când Lică se apropia de dânsa; sângele îi năvălea în obraji când el o apuca de brâu ca s-o 

învârtească.” 

„...Ghiţă fierbea în el când îi vedea faţa străbătută de plăcerea jocului.” 

 

 „ Da, îşi zise el într-un târziu, sunt un om fără suflet: n-ar fi trebuit eu să plec fără a o fi întrebat ce 

are să-mi spună!” 

“Tu mă omori, Ghită, mă seci de viaţă, mă chinuieşti, mă laşi să mă omor eu din mine. Astă noapte 

mă gândeam să-mi iau copiii să să plec lăsându-te singur cu păcatele tale; ştiu că aşa ar trebui să fac, 

dar nu pot, iaca, nu pot...şi simt că orice ai face, eu tot ţin la tine, câtă vreme nu trebuie să-ţi cad ca o 

sarcină pe cap.” 

 

d)Remușcările: „ Nu mai era el, omul puternic şi plin de viaţă...În câteva zile se făcuse numai umbra 

din ceea ce fusese odinioară: pieliţa obrajilor i se încreţise şi perii capului îi dăduseră în cărunţeală. 

Cu o durere sfâşietoare el se întoarse oarecum spre partea din care auzise suspinul şi aflând cu ochii 

pe Ana (…) se adună deodată în sufletul lui toată dragostea pe care o simţise din clipa când o 

văzuse întâia dată, toată dorinţa lui de a o vedea mereu ferită de rele, toată alipirea către viaţă a 

omului pătruns de iubire (…) 

 

-    Iartă - mă Ano, iartă -mă cel puţin tu, căci eu n-am să mă iert cât voi trăi pe faţa pământului(…) 

şi n-am păcătuit nimic, Ano, dar cerul m-a lovit cu orbie şi n-am voit să cred şi să înţeleg când mi-ai 

arătat calea cea bună.” 

  -       Sărmanilor mei copii, voi nu mai aveţi cum avuseseră părinţii voştri un tată om cinstit. 

  -      Lasă, Ghiţă, grăi Ana ; noi  şi toţi oamenii  buni care te cunosc te ştim cine eşti şi ne mustrăm 

pentru gândurile rele ce ne vom fi făcut despre tine.” 

„ Iar Ana îl primi cu inima deschisă pe omul care vorbise atât de frumos în faţa judecătorilor şi prin a 

cărui cuminţie scăpase soțul său de primejdia în care se afla.”  

 

Punctul culminant al nuvelei  constă într-o suită de fapte ce vor conduce la deznodământul tragic:  

iubirea trădată, răzbunarea, crima pasională comisă cu intenţia de a se sinucide la rândul său.  

 În ziua de Paşte, Ghiţă crede că va putea să-şi pună în aplicare planul de salvare: luase hotărârea 

de a-şi trimite familia la Ineu, pentru a petrece sărbătorile  împreună cu rudele, iar el intenţionează 

să-l jefuiască  pe Lică însuşi, plecând cu aurul şi argintăria arendaşului, să caute undeva un loc ascuns,  

unde să-şi cheme familia şi „ să-şi petreacă zilele vieţii pierdut în lume şi  nesupărat de nimeni, 

deoarece Lică nu putea să-l vânză şi Pintea nu ştia nimic”.  

Refuzând să plece, Ana provoacă pe de o parte furia sămădăului: „Lică se simţi cam scos din sărite 

când nu-l găsi pe Ghiţă singur, precum fusese vorba”, pe de altă parte, decizia tragică a lui Ghiţă care 

o aruncă drept momeală în braţele lui Lică, stăpânit numai de gândul răzbunării. 



 

8 
 

                         4.Fețele dezumanizării; relaţia dintre personaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prezintă, în câteva rânduri, atitudinea lui Ghiţă faţă de Ana, pornind de la 

următoarele extrase: „Îmi stai în cale, zise el în cele din urmă…”, „Spune drept, 

vorbeşte-mi în faţă: vrei să rămâi, pentru că ştii că are să fie şi Lică aici.” 

2. Transcrie secvenţa care pune în evidenţă pierderea încrederii lui Ghiţă în sine însuşi. 

3. Având în vedere acţiunea întregii nuvele, precizează care sunt cauzele care au condus 

la degradarea morală a personajului Ghiţă. 

4. Dezvoltă în compunerea ta și răspunsul tău la întrebarea: Este vinovat Ghiţă de 

prăbuşirea lui morală şi distrugerea familiei sale? 

 

 

 


