
 

 

Ioan Slavici - viata si opera  

Ioan Slavici a fost un scriitor, jurnalist și pedagog român, membru corespondent (din 
1882) al Academiei Române. S-a nǎscut la 18 ianuarie 1848 la Şiria şi era fiul unui 
cojocar Sava Slavici şi al Elenei Borlea, fiica preotului din Măderat. 

După învăţături căpătate în sat, apoi la liceul din Arad şi cel din Timişoara al 
minorităţilor rămâne doi ani acasă ca apoi să meargă la Pesta să înveţe dreptul.  Slavici 
mărturiseşte că se complăcea bine  în societatea maghiară şi că se înstrăinase de cea 
română căreia nu-i cunoştea nici „trecutul, nici literatura”. Încă din această epocă şi 
numai în mediile studenţilor de peste munţi se naşte ideea unei Românii corupte. Unii se 
simt dezrădăcinaţi şi cântă satul, alţii, ca Ioan Slavici, se cred datori a lua biciul în mână 
şi a încerca pedepsirea unei societăţi putrede.  

La 24 iulie 1872 se întoarce la Şiria şi redactează în aprilie 1873 Umoristul  (Gura 
satului) colaborând cu numele de Ioan Slaviciu Borlescu. După 1876 îl găsim la  redacţia 
ziarului Timpul, iar din 14 aprilie 1884 organizează ziarul Tribuna la Sibiu. Cu toate că 
avea o viziune politică foarte combătută (pentru carte face şi temniţă la Vatz în 1889), 
Slavici era un om paşnic căruia îi plăcea aerul familial, grădinăritul, fotografia, sculptura 
în lemn. Slavici s-a stins din viată la 17 august 1925 la Panciu. 

Opera impresionantă a autorului insumeaza zeci de titluri – povești, piese de teatru, 
nuvele, romane, scrieri memorialistice, studii complexe, didactice, istorice și etnografice . 
Concepția artistică îl definește pe Slavici ca fiind scriitorul adevărat, un „luminător”, un 
deschizător al inimii şi al minţii omului din popor. 
 
Drame istorice: 
Bogdan Voda 
Gaspar Gratiani 
Toane 
 
Memorii: 
Inchisorile mele ( 1921)  
Serbarea de la Putna (1903)  
Amintiri ( 1924) 
Lumea prin care am trecut (1924)  
 
Nuvele: 
Popa Tanda (1875) 
Scormon 
Gura satului (1879) 
Budulea Taichii (1880) 
Moara cu noroc (1881) 
Comoara (1896) 
O viata pierduta (1876) 
Vatra parasita (1900)  
O jertfa a vietii 
Padureanca (1884) 
Crucile rosii 
La crucea din sat 
 
 

Povesti: 
Zana zorilor ( 1908) 
Florita din codru ( 1908) 
Ileana cea sireata (1908) 
Doi feti cu stea in frunte (1908) 
Petrea Prostul ( 1908) 
Limir Imparat ( 1908)  
Spaima zmeilor ( 1908)  
Rodul tainic 
Pacala in satul lui 
 
Romane: 
Din batrani- volumul I (1902) 
Din batrani- volumul II (1906) 
Mara (1906)  
Revolutia din Pirlesti (1873) 
Romanii de peste Carpati (1911) 
Zbuciumari politice la romanii din Ungaria (1911) 
Din doua lumi (1908) 
Cel din urma armas (1923) 
 
Scrisori: 
Scrisoare de la Ion Creanga catre Ioan Slavici 
(1878 si 1882) 
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