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“Slavici n-a uitat niciodata ca debutul sau literar a fost un act al 
vointei lui Eminescu, expresia unei intuitii straine de el insusi. 
Eminescu vedea in Slavici altceva – si mai mult – decat era ele insusi 
in stare sa vada. Cum se spune, i-a « fortat mana » ; nu pentru a-l 
abate de la rostul sau, ci pentru a-l reda acestui rost” 
                                                                   ( Lucian Raicu ) 
 
“Lumea satelor, la noi a gasit in Slavici unul dintre cei dintai 
cronicari fideli si realisti” 
                                                                    ( Al. Philippide ) 
 
“Ion Slavici introduce oralitatea populara in scrierile sale inaintea lui 
Creanga. (…) Pentru desavarsita stapanire a acestei unelte stilistice, 
ii lipseste insa lui Slavici jovialitatea si verva lui Creanga.” 
                                                                     ( Tudor Vianu ) 
 
« Ceea ce pare nou si fara asemanare in epoca inceputurilor lui este 
analiza psihologica pe care Slavici o practica intr-un limbaj 
abstract.(…) povestitorul vede oamenii lui dinlauntru, in 
sentimentele sau in crizele lor morale. » 
                                                                    ( Tudor Vianu ) 
 
« Samadaul Lica este un hot si un ucigas, acoperit de persoane tari, 
interesate sa aiba un om cu experienta. Carciumarul Ghita se asaza in 
drumul pocarilor, unde se castiga bani multi si se pune la mijloc, 
intre ordinea juridica a satului  si legislatia mutuala a hotilor. Drama 
lui complexa este analizata magistral. » 
                                                               ( George Calinescu ) 
 
« E inainte de toate un autor pe deplin sanatos in conceptie ; 
problemele psihologice pe care le pune sunt desemnate cu toata 
finetea  unui cunoscator al naturii omenesti ; fiecare din chipurile cari 



traiesc in novelele sale e nu numai copiat de pe ulitele impodobite cu 
arbori ale satului, nu seamana in exterior cu taranul roman, in port si 
in vorba, ci cu fondul sufletesc al poporului, gandesc si simt ca el. » 
 
                                                                ( Mihai Eminescu ) 
 
« Ceea ce loveste pe oricine reciteste astazi pe Slavici este, in primul 
rand , o lipsa de preocupare a scrisului frumos.(…) Ii lipsesc cadenta 
frazei, armonia perioadelor, rotunjimea vorbelor ; n-are nici imagini, 
nici culori ; nu stie sa descrie un peisaj, lipsit de orice pitoresc in 
zugravirea fizica a personajelor.(…) Si care a fost cauza pentru care 
astazi, el este considerat, dupa Costache Negruzzi, drept unul din 
fondatorii nuvelei romanesti ? 
In primul rand, puritatea vocabularului, Slavici, cu toate stangaciile 
lui si cu stilul lui neindemanatec, are o curata si aspra limba 
romaneasca » 
                                                                  ( Al.Philippide ) 
 
« …Mara lui Slavici reprezinta un moment cu deosebire impotant in 
istoria romanului romanesc. Nimeni nu mai crease o opera epica asa 
de consistenta, asa de solid construita. De altminteri, nuvelele (unele, 
ca Moara cu noroc, adevarate mici romane) anuntasera cu mai bine 
de doua decenii in urma evolutia prozatorului spre specia epica cea 
mai moderna si mai cuprinzatoare » 
                                                                        ( Al. Sandulescu ) 
 
« Mara este cea mai izbutita opera a lui Ioan Slavici si unul dintre 
cele mai bune romane romanesti » 
                                                                      ( Al. Piru )              
 
 


