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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

FÂNTÂNA DINTRE PLOPI 

de Mihail Sadoveanu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 2! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1880-1961) este unul dintre cei mai prolifici scriitori români din toate 

timpurile. A scris opere istorice (Fraţii Jderi, Neamul Şoimăreştilor,), de aventuri (Baltagul), 

opere descriptive (Valea Frumoasei) şi povestiri de vânătoare (Ţara de dincolo de 

negură). 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Povestirea Fântâna dintre plopi face parte din opera Hanul Ancuţei, un volum de 

nouă povestiri publicat în 1928. Povestirile au caracter umoristic (Iapa lui Vodă), fantastic 

(Balaurul), istoric (Orb sărac), justiţiar (Judeţ al sărmanilor, Haralambie), memorialistic 

(Negustor lipscan), dar mai ales erotic (Fântâna dintre plopi, Cealaltă Ancuţă şi 

Povestirea Zahariei Fântânarul).  

Povestirea este o specie a genului epic, de scurtă întindere, cu un singur fir narativ 

în care se relatează din perspectiva unui narator martor sau personaj al întâmplării. 

Tehnica folosită este cea a povestirii în ramă numită şi povestire în povestire. Acelaşi tip 

de scrieri au făcut istorie în literatura universală: O mie şi una de nopţi, Decameronul de 

Boccaccio sau Poveştile din Cantebury de Geoffrey Chaucer. 

 

3. Perspectiva narativă 

Există mai multe voci narative, dar perspectiva narativă generală este subiectivă, 

naratorul personaj narează faptele la persoana I. Relatarea subiectivă este evidenţiată 

printr-o serie de elemente de oralitate: folosirea unui limbaj arhaic, popular şi regional 

(„mazâl”, „buiac”, „mulţămire”). 
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4. Viziunea despre lume 

Sadoveanu vede lumea ca un conglomerat de persoane, atitudini, stări care se 

cer a fi povestite. În jurul mesei, în cadrul protector al hanului, se adună o lume pestriţă 

de călători aparţinând tuturor sferelor sociale, care împărtăşesc experienţe de viaţă. În 

fond, autorul moldovean îl urmează, şi chiar depăşeşte, pe Creangă în tainele povestitului 

fiind unul dintre cei mai apreciaţi povestitori din literatura română.  

 

5. Semnificaţia titlului 

Titlul, format din două substantive comune „fântâna” şi „plopi” legate prin prepoziţia 

„dintre”, este în strânsă relaţie cu textul şi ilustrează toposul în care cei doi îndrăgostiţi îşi 

dau întâlnire. Locul va deveni unul blestemat pentru că în fântână, simbol al comunicării 

între lumi, îşi va găsi sfârşitul personajul feminin. Apa simbolizează atât viaţa, cât şi 

moartea, iar plopii - tristeţea, singurătatea.  

 

6. Prezentarea temei 

Tema este reprezentată de iubirea tragică dintre un căpitan de mazâli (boieri 

căzuţi în dizgraţia domnului şi puşi într-un anumit corp de armată) şi o ţigăncuşă oacheşă. 

Autorul relevă faptul că cel mai profund sentiment uman – iubirea, nu cunoaşte bariere 

de ordin social şi implică ideea de sacrificiu.  

 

7. Repere spaţio-temporale 

Timpul în care oamenii se adună la han era „o toamnă târzie cu belşug de struguri 

în vii”. Localizarea efectivă în firul istoriei este la începutul secolului al XIX-lea în perioada 

războiului ruso-turc, pe când stăpânea „Împăratul-Alb”. Locul povestirilor este Hanul 

Ancuţei, care „nu era han – era cetate” figură de stil care hiperbolizează funcţia de 

apărare a construcţiei.  

Timpul naraţiunii propriu-zise, a poveştii de dragoste, este cu douăzeci şi cinci de 

ani în urmă: „De-atuncea au trecut ani peste douăzeci şi cinci.”, iar acţiunea s-a 

desfăşurat în împrejurimile hanului. Localităţile cheie precum Paşcani, Suceava, Tutova 

conferă un aer realist întâmplărilor. 

 

8. Structura 

Fântâna dintre plopi este cea de-a patra povestire a volumului din cele nouă 

povestiri fiind structurată conform principiului povestirii în ramă. 
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9. Tratarea subiectului 

În naraţiunea cadru, la han apare un călăreţ care venea parcă „de pe 

îndepărtate tărâmuri.” Unul dintre boieri, comisul Ioniţă, îl recunoaşte pe căpitanul Neculai 

Isac. Fuseseră prieteni în tinereţe. Factorul care declanşează povestirea este curiozitatea 

comisului în legătură cu un ochi al căpitanului: „văd că ai pierdut o lumină.”  

În expoziţiune, căpitanul se prezintă pe sine în ipostaza de tânăr căruia în 

plăceau negustoria şi iubirea.  Era un comerciant de vinuri în Moldova care umbla 

„bezmetic şi singur ca un cuc”. Intriga este redată de întâlnirea cu o şleahtă de ţigani pe 

malul Moldovei şi de apariţia unei ţigăncuşe extrem de frumoase cu fustă roşie şi ochi 

scânteietori. Le oferă câte un ban ei şi lui Hasanache, unchiul fetei şi liderul bandei.  

Desfăşurarea continuă cu prezentarea fetei la han cu dovada cheltuirii banului – 

nişte cizmuliţe roşii. Atracţia dintre cei doi devine tot mai puternică. Au o întâlnire 

romantică la fântâna dintre plopi. Căpitanul îi promite că va reveni în acelaşi loc după 

ce vinde vinul boierului Canta în Paşcani. Urmat de câinele Lupei pleacă spre locul 

întâlnirii unde o găseşte pe Marga. După o serie de gesturi romantice, Marga începe să 

plângă.  

Punctul culminant debutează cu mărturisirea fetei. Hasanache a trimis-o ca să îl 

ademenească pe Neculai Isac într-o cursă. Ea se dezice de neamul ţigănesc şi îl 

îndeamnă să plece. Ţiganii sar asupra lor din tufişuri, Lupei se luptă cu unul dintre ei, 

căpitanul este doborât de pe cal, Neculai Isac este lovit la ochiul drept. Deznodământul 

prezintă reîntoarcerea la fântâna care era stropită de „sânge proaspăt”. Marga fusese 

sacrificată. Secvenţele următoare revin la naraţiunea cadru în care moş Leonte, cititorul 

de zodii, concluzionează: fântâna „s-a dărâmat ca toate ale lumii...”.  

În final, Neculai Isac o prinde de mână pe Ancuţa şi cere, pentru sine şi pentru soţi, 

„vin vechi în oale nouă.” 

 

10.  Caracterizare de personaj 

Personajul principal al nuvelei este căpitanul Neculai Isac. El este prezentat în 

dublă postură: cea de tânăr şi cea de om matur. Caracterizarea directă îl pune într-o 

lumină favorabilă: „Era un om ajuns la cărunteţă. Obrazu-i smad cu mustăcioară tunsă şi 

barbă rotunjită, cu nas vulturesc şi sprâncene întunecoase arăta încă frumuseţe şi 

bărbăţie, deşi ochiul drept stâns şi închis îi dădea ceva strist şi straniu.”  

Autocaracterizarea vizează aspecte morale care ţin de perioada tinereţii: „Eram 

buiac şi ticălos.” Eroul este un tip romantic, cu enormă iubire de viaţă. În tinereţe era 

mereu pe drumuri în căutarea „dragostelor”. Neliniştea, tulburarea, energia pătimaşă îl 
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făceau mereu să fie un permanent explorator al idealului feminin „şi pentru o muiere care 

îi era dragă, îşi punea întotdeauna viaţa.”  

Este un tip bonom şi generos. Împarte cu mână largă din avutul său atât ţiganilor, 

cât şi comesenilor. Este naiv şi neatent, deoarece nu prevede pericolul, dar încercuit de 

duşmani se apără cu străşnicie.  

 

11. Relaţia dintre două personaje (Neculai-Marga) 

Departe de a fi un cuplu de personaje îndrăgostite marcante pentru fenomenul 

literar internaţional, Neculai şi Marga, îşi trăiesc intratextual, româneşte, povestea lor de 

dragoste în mod onest. Întâlnirea iniţială aprinde un foc în inima bărbatului. De altfel, fusta 

roşie a fetei este un element care atrage atenţia fără doar şi poate. Portretul ei este cu 

atât mai interesant: „Obrazul îi era copilăresc; dar nasul arcuit, cu nări largi şi ochii iuţi 

mă tulburară deodată.” Povestea se înfiripă frumos, continuă magistral printre daruri şi 

doruri, dar se încheie mult prea repede. Fata nu poate ascunde mişelia care se 

pregăteşte şi îl avertizează.  

Îl roagă să fugă, iar el o ascultă. Aici cred eu că e marele minus al personajului. 

Acceptă să-şi scape propria piele cu preţul vieţii celeilalte. Oricum, cititorul asistă la o 

poveste de dragoste tragică încărcată de dramatism şi fatalism. 

 

12.  Concepte particulare 

Povestirea în ramă – tehnică literară în care rama reprezintă elementul de unitate 

a textului fixând locul şi timpul povestirii, iar povestirea propriu zisă reprezintă naraţiunea. 

Captatio benevolentiae – este o tehnică oratorică de captare a atenţiei 

auditoriului la începutul unui discurs. 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Moara cu noroc de Ioan Slavici. 
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