CONTRIBU'.pA.LUI D. }i'URTUNĂLA CUNOAŞTEREA
LUI ION CREANGĂ
DE
EUGEND. NECCLAU
PreotulDumitruFurtună (18HO
-1 H6:'i)din Dorohoieste cunoscutca o distinsă
personalitateculturalăa Moldovei.
A fost, înaintede toate, un harnicpublicistîn diverse domenii",Dar latura pe care vrem s-o eviden
tiemcu ocaziaacestuiarticoleste
cea de pasionatcolecţionar
de bunuriculturale.A strîns,cu aviditateşi cu () sîrguinţă
ce depăşeştestrădaniaobişnuităa unui intelectualpasionat,documente
istorice,manuscrise,fotografii,scrisori,cărţi rare, decupaje(linpresă,fişe din întinselesalelecturi,
obiecteetnografice
etc. Şi-aformatastfelo arhivăpersonalăunicăşi deproporţiipuţin
obişnuite.Cînd NicolaeIorga a văzut biblioteeaşi acesttezaurculturali-ar fi spus:
"PărinteFurtună,nu eşti numaiun cărturarde valoare,dar şi o adevăratăinstituţie1".
În aceastăarhivă,Furtunăaveaun foartebogatmaterial,n legăturăeu Creangă
şi cea mai arzătoaredorinţă a sa a fost să dea culturiiromâneştio lucrarede adevărată valoareasupra vieţiişi opereimareluihumuleştean.:'
În primaparte a acestuiartlcot,vomarăta tot ce Furtună a izbutitsă publice
In legăturăcu Creangă; va fi deci o prezentarehihliografică
completăşi rigurosverificatii.
le' O scrisoarea lui lOJICrcan
qă, "Ion Creangă",VII, 1914,nr. 11-12, p. 2H2
·-2fJ:1.In legăturăcu scrisoarea,
vezişi "Flacăra",IV,nr, 9-10, p. :'iH.(E scrisoarea
lui
Creangă,din 30 august1883,cătresorasa Elenuta,căsătorităcu Gh, Achiţeidin com.
Galu,jud. Neamţ).
2. lOJICrcatujăşi ţăraniide ast.ă.zi,
,,!\eamuIromânescpentru popor:',VI, lfJ1:'i,
nr. 1, p. 4-H.
3. Pomenirea
lui Crcanqă la ,?5ani de la moarteasa, "Ion Creangă",VIII, 191:'i,
nr, 2, p, 6:1-64.(Auvorbitprof.Const.Fedelesşi Gr. T. Popa,preşedintele
centrului
studenţesc).
4. 1011Crean
qă în luminazi/elorde azi, "Ion Creangă",VIII, 191:'i,nr, :1,p.
68-71. (Conferinţă
ţinută de Furtunăla 22 februarie1f)1:'iîn amfiteatrulgimnaziului
din Dorohoi).
! Ultimanoastrăintocmireblbliograf'Ică
cuprinde:'ilOtitluri din operalui Furtună: 178teologice,)5 de folclor,81 de literatură,:'il de istorie,105diverse.Şi încă
se mai descoperă.A colaboratla 69 de publicaţiiale vremii.
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5. Cuoiuieşi mărturiidespreIon Creatură,
cu prilejulimpliniriia 25 de anide la
moarteasa. Bucureşti,EdlturaAlcalay,1915,96 p. Ediţiaa II-a, in 1928.Parte din
materials-a publicatşi în colecţia"Bibliotecapentru toţi", nr. 960.(E cea mai importantădintrelucrărilelui Furtună; eHiştir! multeşi interesa
ute; presa a primit-o
cu elogii).
6. Prtcepăt.oriilui Creanga,"Neamulromânescpentrupopor",VII, 1916,nr. fJ,
p. 135--138.
7. Ion Creangăşi "Româniajună" din Viena,"TudorParnfile
", 1, 192:),nr. f),
p. 67.(La2-8 dcc.1882Creangămulţumeşte
societ.ătti
"Homânia
jună"dinVienapentru
"distinsacinste"de a fi ales membruonorar).
8. Treiediţiialeoperelor
lui Crean.qă,
"TudorPamfile",III, 1925,nr, 1---3.(Este
vorba de ediţiileKir'ileariu,
1924,Marrneliuc,
HJ21,şi Culturanaţională.Furtună considerăpe cea dintii ca mai reuşită,iar a douamai completă; cea din urmă e foarte
slabă şi cu greşeli).
9.. Aniide suferin{âai lui Crean.qă,
.,Năzuinţaromânească",
V, 1926,nr, :1,p,
37-39. (Treiscrisoricătre preotulGheorghe
Creangădin TirgulNeamţ:primadin 19
mai 1888,a doua din 5 iunie 1888,a treia din iulie1889).
10. O scrisoare
a lui Ion Crcun
qă, "Făt Frumos",1, 1926,nr. :1,p. 71-"-72. (Scrisoareadin 6 martie1877către Iacob Negruzzi,
pe careo terminăaşa: "Vă dorescsănătate şi iertare de păcate").
11. Lncăo scrisoare
inedităa lui Creanqă, "Hamuri",XX, 192(i,nr. 3-4, p. 1:36.
Este publicatăşi de Gh. Kirileanu,in "Ion Creangă",XII, 1B19,111'.
11--12,p, 102
(Scrisoare
din15mai1885către IacobNegruzzi,
care îl tot îndeamnăsă scrie: "Aceasta
c treabă de gust, scrie Creangă,nu de silinţă").
12. Scrisoride-alelui Crean
qă, "Neamulromânesc
literar",1926,nr, 17. CEvorba
de scrisorile
din 6 martie1877,22 februarie1885şi 15 mai 1885).În legăturăeu aceste
scrisorise mai pot cerceta:"Ion Creangă",XII, 1919,nr, 11-12., p, 101-102; "Făt
Frumos",1, 1926,p. 96; "TudorPamfile",IV, 1926,nr. 1-4.
13. O ponest.e
de la soralui Crean.qă,
"Neamulromânescpentru popor", XVI,
1926,nr, 18, p. 281; "Făt Frumos",III, 1928,nr. 1, p, 4-5.
14. Din trecululFaoultăţiide teologiedin laşi, "TudorPamIile",IV, 1926,nr,
H-12, p. 87-89. A publicatşi o broşurăaparte: Faculiaiea
detcoloqic
din Iaşi şi inţiintarea ei, Dorohoi,1926,30 p, A mai scrisîn "GazetaDorohoiului",
IX, 1926,nr, 30,
elin9 oet., şi în ziarul "Dimineaţa"elin18 sept. 1926.
15. Creangăinedit,in "Făt Frumos",II, 1927,nr. 2, p. 3:3- 37. (Scrisoarea
din
3 iulie 1862(?) către IconornulGh.Creangă).
16. Creangăşi mcrţjerea
la teatrua elevilor,In "Făt Frumos",II, 1927,p, 69·-71
şi 1:)91'12.Articolula fost coutinuatîn "Cugetclar",1, 1928,nr. :1:1-40,p. f):16-5il7,
şi Il, 1929,nr, 1--4, p. 52--55.
17. Jean Bnutiere, Viaţaşi operalui Creatujă,recenzie,in ziarulieşean"Lumea",
XIII, 1930,17, 18 şi 20 mai. (Furtunăeonsidcl'a
cartealui Boutiereea un ormgiu
adus poporuluiromân).
18. Arhimalldrillzl
Isaia Teodorescu,
trei articole,"Lumea",XIV, 1931.Partea r,
la 11 ianuarie(ArllimaIldritul,
ero!!al lui CrcclILgâ)
; parteaa II-a Intre 13 şi 22 ia·"
nuarie (Isaia TeodoresclZ,
directorla SeminarulVeniamin);
parteaa III-a, 23 ianuarie
(Altenotedespreeroullui Creangâ"PopaDnlm").
19. Datareaexac/âa 11nei
scrisori,"Lumea",XIV, 1931,9 martie.(Scrisoarea
din
: iulienu e din 1862,ci Furtunăo dă ca fiind din 1865.G. Călinescu
aduceargumente
că scrisoareadescoperităde "vredniculpărinteD. Furtună"e din 3 iulie1871).
20. lVIareabirninţâa lui Creallgâ,"Lumea",XVIII, 1935,12 mai.
21. Fiul lui Creangâ,"Alhina",19:35,19 iulie, p. 438.Articolule reprodusîn
"Suceava",1, 1939,nr. 70, şi în "Moldavia",1940,nI'. 6-7.
22. Cârţilelui Grcanr/â,,.Lumea",1935,XVIII, 31 octombrie.
23. De vorbâcu hrisoaucle,
"Albina",1936,p. 534.
24. O sulâ de ani de la naşlcreallli Creallgâ,"Cuvintulnostru",Dorohoi,VIII,
1937,nI'. 2-3.
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25. Ispiresctifăcut Creangă,"Cugetclar", l, 1937,nr, '17.(În "Convol'biri
literare", 1937,p, 10, generalulMihaiNegruzzia publicatlin autografal lui Ispirescuca
fiind al lui Creangă).
26. Şcolilalui Creangă,"Cugetclar", II, 19:37,nr, O.(Şcoliţaera filialascoalci
primarenr. 1 din Sărărie; la ea a funcţionatCreangăde la 1 iulie1872). .
27. Semiuarislul.
Creangăşi tirea pricinii,"Cugetclar", Il, Hlil8,nr. :n. (Furtună
auuutăcă a descoperit
zececereriscrisede seminaristul
Creangă,datate intre 10 martie
1855şi 19 februarie1858,în numelepersonalului
de la paraclisulspitaluluidin TlrguNeamt,către stareţul MănăstiriiNeamţ."Firea prlcinli"era lipsahrancl, golăeiunea
şi multasărăciecu care era împresuratacest.personal.Furtunăa publicattoateaceste
zecescrisoriÎn revista ,.BisericaorLodoxă
română",1$):38,
nr. 1-4, p, 95-1(2),
28. Cesă tie Cllactuldenaştereal lui lan Crean.qă
", "Chemarea",
IV, 1938,2:
iulie. (Furtunărezumăpolemicadintre G. Călinescuşi Gh. 1Jngureanu,
care descoperise actul de naştereal lui Creangădin 4 februarie1842).
29. Il! amintirealui Creangă,"Chemarea",
IV, 1938,nr. 1Cl4.(Furtunărelatează
comemorarea
lui Creangădin 28 februarie19:38la Iaşi).
:30.În memorialui Crean
qă, "Chemarea",IV, 1038,nr. :319.(Despre lucrarea
lui Sandu Teleajenşi AdrianPascu,Ion Creangă,invocareîn ::ltablouri,reprezentată
la 28 februarie1938).
:ll. Un tnuzeti Creangă-Eminescu,
"Cugetclar", IV, 19:W,nr. el.
32. Î ntremitricăşi autobiografie,
"Ylitl'opolia
Moldovei
", XVI, 1940,nr. 4. (Fiind
de multeori nepotriviriÎntre dateledin mitricişi cele din autobiografii.,
se va pune
bază pe acesteadin urmă).
.
:l:. Ce-lputeaaşteptape Creanqăin diaconic
7, "Cugetclar", V, 1940,28 iulie.
:1'1,A.. Naunişi şcoiit
a lui Creangă,"Cugetclar", V, 1940,nr. ,12.
:lb. Catihetul
luiCrearuţă,
"Cugetclar",1940,25august.(Furtunăarată că N. Conta
a fost catihetul principal,iar VasileGrigorescu
a fost eatihetulsupleant,ajutător. Iar
prin "caUilet"se inlelegeaprofesor,iar nu şcolar.Expresia"catiheţiide la Humulcstt"
este greşită).
il6. Şcoalaprimarădin HUlJ111leş/i,
"Brazda
", 1944,1.8 martie.
:37.Realismul
lai Creatujă,"Moldova",
1944,18 martie.(Furtunăarată că Creangă
s-a inspiratdin viaţa reală a poporului.Pc timpulholeriidin 1770oameniiau ars hrisoave :38.
şi documente
crezind
eă ele
au sămtnţa bolii).
Dl. EŞCll
şivechi,
părintele
Crenquţii,
"Almanahulliterar",
Iaşi,I,,11919,nr. 2 (E vorba
de o satirăla adresalui Eminescu
şi Creangă,în foaia"Clopotut,Iaşi,12 aprilie1868).
Au mai rămasde la Furtună îucă ·1 manuscrise,
despre'care nu putemşti docil
au fost publicnLe-'.
1. Frumuseteascrierilorlui Crean
qă, aprilie1980,şase pagini.(Furtunăelogiazii.
pe Boutlcru,careconsiderape Creangăunul din cei mai mariscriltorlai lumii).
2. Dreptatea
lui Crcan
qă, 12mai1930,trei pagini.(Datoritălui Houtiere,
"Taranul
cel Mare"(scriscu majusculă)de la Humuleştia obţinuttoată dreptatea,dupănecazurilepe care le-a tras În viaţă).
3. Ion Crean!lâ
şi teologii,25 ianuarie1.941,11 pagini.(Furtunăvorbeştedespre
"aceadorităvremea unei biogra{ii
drepteşi depline,care să pună În luminămultepagilli din istorialiterară despreCreangă
").
·1.Pe margineauneiscrisoria lui Cl'callgâ,
4 pagini(Scrisoarea
din il iulie18(5).
in c.eade o doua parte a oeestuiarticol,vom îueercasă arătămceeace Furtună n-a izbutit să realiz.eze
În legăturăcu cel mai scumpvis al vietiisale: lucrarea
despreIon Creangă.
2 Acestelucl'llrise găsescîntr-undosar(de 626de pagini)alciHuitde noi, care
cuprinde78 de articoleinediteale llli Furtună din toate domeniilelui de preoeupări.
Celepatru despreCreangăsînt la paginile:310
-3,)4.
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Cînd,în primăvaraanului19'14,frontulse apr'np
ia de Dorohoi,
Furtunăalergadez..
nădăjduitpc la toate autorităţile,dar uici Academia,BieiMinisterulÎnvăţămîntului,
nici, mai ales,prefectura10ca1:1
nu j..au pus la tndcmlnă mijloaceca să transportespre
interiorulţării cele]02 lăzi mariplinede arhivăşi cărţi. A Iăsat totul in voia SO.Ull'
i
şi a plecat la Caracal.In lips'l,Iăzileau fost devasLate
de tot ce era mai de valoare..
Hestul, trupri-u
nă cu alt mult runter!ulce nu tncăpusoîn lăzi,a fost cărat cu cărutel«
de gUlloiale prtrnărielşi aruncatîntr-oIocuin
l.ă Hlrăacnpe.ris,
La întoarcere,Furtnnă
a găsiLun mormaninformde hîrtii deterlorn
te de ploişi ninsoare.in acest dezastru
s-aupierduttrei sferturidintuat ă agoniseala
cărturnrn
lnt. Impresionat
i adîncindurerat
de acestdezastru,Art.urGo!'ovei
a scrisIa 18 ianuarie1}H(l:"Avea(Furtună)o foarte
marebibliotecăde cilrţ.irare şi manuscrise
vechiromâncşli;avea şi un imensmuletia
1
prelucratgata pentrutipar-v.TotodaLă
bihlioteeaşi toatemanuscrisele
şi tot materialul
prelucratşi gata pentrutipar s..au plerduLcu ocaziarefuululu
i său dinprimăvaraUH4".
Aceeaşitragicăsoartă a avut şi arhivaceluilaltpasionatcărturarde la Piatra
Neamţ.La 12 mai H)41l,Gh.T. Kirileanuscrialui Furtună: "Încercacumaa pune in
rînduialăcelece mi..au mai rămas asupralui Ion Creangă[...] La evacuare,în 194'1,
am dusşi cîtevalăziîntr..un sat de munte,dar tocmaipe acoloau trecutlupteleşi prăpădul,aşa că s-a dus pc apa srmbctelşi tot cuprinsulIAzilor
mele,în care erau şi prcti..
oasecărţi şi manuscrise,
Întrecareşi autografelelui Creangă".
Dezastrularhiveia fost In viaţa lui Furtunăcea mai marenenorocire,
care i-a
z.druncinal sănătateapentru tot restulvieţiişi i-a paraliz.atoriceentuziasmşi putere
de muncăintelectuală.DUP'lieşireala pensie,In 1$),')0,
copleşitsufleteştede pierderea
suferită,Furtunăn-a mai fost în stare să întreprindăcevavalorospe teren publicistic.
Ar fi dorit să alcătuiascămăcarcevasumar: Noul.ătidespreoperaşi viaţalui Crcutujă
ori Murturiişi studiidespreCrean
qă, ori măcarvolumulal II-leadin Cuvini«
şi marturii,
apărut în 1915în "Bibliotecapentru toţi".
Dupămoarteacărturarului,restularhlvei salea fost revizuitde AlexandruBar..
dieru+,
Familiaa clasat materialulrămas de pe urmalui Furtunăîn cîteva fonduri
pe care le-a depusla diferiteinstitutil".NOU[1
ne-a tncredintatun mănunchide notiţe
şi fişe din ce mai rămăsesedin lucrareadespreCreangă,eu tnsărcinarea
elea le pune
în valoare
...Nu s..a găsitniciun text scris,niciun fragmentde alcătuire,niciun document, nici o fotografie.Din ciolmritrebuiareconstituitîntregul,care să arate, măcar
aproxima
liv, ceeace ar fi însemnatlucrarealui Furtunii.LucrareadespreCreangătrebuia
să apară 1n condiţii tehniceIreproşabile,cu tot aparatulcriticmodern,cu o mare
Ilogăţieeleilustraţiişi eleIacsimilcdupă documente.
3 S-aupierdutlucrăr! gata pentrutipar: o istoriecumplet.ăa bisericiiromâne
o uriaşăcolecţiede folclor;o monografie
istoricăa tuturorsalclordinjudcţeleDorohoi
şi Botoşani(fundamcntat.ă
pe mii de docnmenteistoriceinedite);lucrăridesprediferiţ.iscriitoriromfmi,printrecarcEmincseuşi, mai ales, Ion Creangă,
4 În ziarul"Clopotul",
din 17 augusl19G9,AlexandruBardieruscrieîn articolul
Undistinscâr/urar,D. Fur!wl(]:"Avîndprilejulsă răsfoiescfilăcu filăhîrtiilerămase.",
mi-amputut da seamade forţa uriaşăde muncăa acestuimodestcărturar... Cu ocazia
revizuirii
şi aranjăriihlrtiilorsale,amgăsitînsemnările
a o mulţimede titluri, ce formau
obiectula zeci de lucrări,unele în proiect,alteleCOllspectate,
iar parte din ele finisate.l\Iăgindescla pierdereaireparabilăpentruliteraturanoastrăprin dispariţialucriîrii
Viataşi operalui Ion Creanga,3 volume,cu studiucompletşi uuterial inedit".
5 Mareparte din documenteau fost depusela Academie.
Fondulteologica fost
achiziţionatde Milropo1ia
din Iaşi,Fondulliterarşi eel istoricau fost cumpărateele
Arhivc1e
Statuluidin Doro11oi
(pe atuncicondusede profesorulGh.Amarandei).
Fondul
de folclor,cît a mai.rămas,se află In păstrarealui D. Furtună,fiul cărturarului,care
locuieşteîn Iaşi. Nouă,familiane..a încredinţatIişelcşiînsemnările
c.ărturarului.
Adăugîndcercetărilenoastrepersonale,avempregătili\in manllseris
lucrareaViaţaşi 0PCJ'(l
carturaruluiD. Furtllnâ,cu bibliografia
respectivă.
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Volumul1 al' Ii cuprinsviaţa, volumulr1 un studiuasupraoperei,iar volumul
elinurmă, o ediţiecompletăşi ştiinţificalcătuit.ăascrierilol'literareale lui Creangă.
Furtună,în ceeaee publicase,se rnantf'estnsc
ca istoriografliterar. (f. Călinescu
acorda
mare importanţi!amănuntulul biografie."In frunteacercetător
ilor de documente(privitorla Creangă)
-- scrieCălinescu
..- stă domnulD. Furtnnă' (\'iafa lui Ion Crcan
qă;
Hucurcş
t.i, 1fl(;6,p. :W:1).
De asemenea,Boutlere considerape Furt.unăca avînduna
<lincelemai importantecontribuţiila cunoaşteren
lui Crcang,l
.. Furt.un
ă rămînela părereacă, în bunăparte, biografialumineazăşi explicăoperalui Creaugă."Să ne apropiemcu respect serieel -- de UCCUSUI
viaţă, nu Clivulgurăcuriozitate;vomînţelege
prin ea însuşiscrisullui Creangă
".
">lai
departenuvomda date cunoscutedinceeaceauscrisallii, ci,elinnot.iţcl«pe care
le avem,vomselecţionanumaiaceleinformaţiipe care Furtunăle 'acceptăşi vrea sii
le accentuezesau pe celecare le dă pentruprimadat.ă.
Via/a.Neamullui Creangăe din Ardeal(ca şi al lui Furtună).De acoloali venit
DavidCreangăşi alţi români,fie prihegilidin motivereligioase,
fie în transhumanţă
cu oile,aceştiadin urmă numindu-se
mocani şi ţutuieni,
Creangăs-a născutla 1 martie18L17.
GIt.Ungureanu
a găsitun act de naştere
din 10 iunie183!)şi altul din 4 februarie1842;a urmat polemicalui cu G. Cătinescu.
Furtunăcredeacă noulnăscuta fost scrisîn mitricăIn 1839,cu întîrzierede 2 ani,
cumse întîmplaîn aceavreme.Insenmările
de stare civilăsînt sigurenumaidupă1865.
EI ulcătuicst
e şi un întreg arhorcgenealogie
al familieiCreangă,după mamăşi după
tatiişi cu urmaşiiscriitorului.
în ceeace priveşteprenumele
lui Creangă,Furtunăcredea
că trebuiesă fie Ion şi nu Ioan(chiardaciiŢ'imiraşşi Încăalţii li zlc Ioan,pret.inz
lnd
cii aşa al' fi iscălitÎnsuşiCreangă).Un alt nspce.trcont.roversat
este cel al numeluide
familie:de ce Creangă(dupărW1U1l1)
şi nu Ciubotaru(după tată)? Pentrucă se obişnuia în trccut.
Furtuniiavea date inediteÎn legăturăcu toată durata Invăţ.ăturlllui Creangă.
El s-a opriteli Amintirile
în momentul
intrăriila Seminarulde la Socola:aceastăşcoală
an descris-oalţii". "Viaţae şi hună şi rea -- observaFurtună Creangi!
a ştiut unde
să se oprească".
Douămaricapitoleaveausă facăparte din primulvolumal lui Furtună: cariera
ecle
ziasticăi ceadidactică.
Deşiprimachestiune
fusesedezhătută de Bouttereşi Călinescu,
iar
doua
de
Leca
Morarlu,
Furtună
avea
amănunte
nccun
oscuţc.
Creangă
servitÎn
clerCI
din
185fl
pînii
în lK71
; în anul
următor
a fost
catertsit".
Furtună
cunoştea
îna amănunt
toate isprăvilediaconuluignlduş: împuşcareaciorilor,tăierea părului,lepădareahainelor clericale(ca şi Rabe1ais,
în 15:11),ducereala teatrur Furtună explicaaceast â
purtare astfel: Creangăera un original,care pretutindeniobservacucernicia
ipocrită ,
intriga, invidia şi răutatea. Clerulelesus era In parte instrăinat,iar cel de jos ignorantşi sărac.Furtunăe convinscă Creangănu era ateu,ci·aveaun creştinismde COlleepţieţărănească.SatiramlticlericaJă
a luiCreanglseîndreaptăîmpotrivaacestordefecte:
"Fermitateaelecaracterce posed-- scriaCreangăîn 1865 mă fac urît de voi".
Dupiice a fost exclusdin clerşi pîmlla moarte,Creangl'i
(eu întrerupereadintre
1872--1875,dnd a fost destituit)a funcţionatca institutor.S--aremarcaLnu nllllni
ca educator,dar şi ca autor (în colaborare)
de manualedidactice.Furtuniiavea toate
aeestemanuale,în mai toaLeediţiile.EI intenţionasl studiezeprogresulelela o editie
la alta, precumşi contribuţiaacestei Iitll'aturididacticela evoluţia invilţ.ămîn
cuIui
nostru.
Creangăa fost, după p:lrerealui Furtună(subliniatăşi de Bouticrc),1lI1cduculo/'
dtlpăideilepedagogiccale
!ârânimiiromâne.Nu-ibelferulcare să ţină la memorizarea
mecanicăa lecliilol'
; el nu vrea sufleteeci; pune bazăpe intlliţ.icşi raţionament.Tubea
6 Au scris desprevia(:ade seminal'
: A. istOl', Tinere/ele
de la Frumoasa,1895
şi PreotulV. Grigorescu,Amintiri,În "PăstorulTlltoVei"IV, lfl<11,
nI'. :\--'1.
7 Pentrucaterisirealui Creangă,InvllţatulFilaretScriball,profeso!'ullui CJ'CHllgl
la Soc,ola,
n-a vrut s:'iiscMcască.
,,0, canoanc,canoHnc,
ce bunesunteţivoi, spuneScriban, cînd e vorbasă fiţi protivnicela ceva".
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copiii şi făcea învăţămîntulatrăgătorprin poveştişi povestivl.Acesteadin urrnă le
citea întîi copiilorşi, dacă plăceau,le introduceaîn manuale.
Să ne întnarcernla viaţa intimăa lui Creangă.Căsătoria,din 1859,cu Elena,
fiicaele15 ani a preotuluiIon Grigorescu
de la Biserica40 eleSf'inţ.i,
n-a fostizhutitiî.
A divorţatîn 187:1.În 1871şi-a cumpărato căsuţăîn Ţicău,la periferiaoraşulut,care
st'Haducăamintede satul natal. Ca înfăţişarefizicăCreangăera corpolent;Îmbrăcat
In hainede şiac,păreaîncă maimălăhălos.E dreptcă mîncamult şi bea bine.Trecind
pesteatîtea amănuntecares-auspeculat: anturajulcelor12 pisicl,scărpinatulcu lopătica, baia în hirdăul din cerdaeul bojdeucli,Furtunăal' fi ţinut mai mult să pună în
adevărataluminăpersonalitatea
lui Creangă: veselşi hazliu, demnşi independent,deşi
afectao falsămodestiefaţă de protipen
dadă. Nu era nici ignorant,nici prost; avea o
încăpăţînareţărănească:"Se îndoia,- serieFurtună-, dar nu se rupea,ca şi ceara
curată.Unula fost Creangă,nu doi: un ţăran şcolit,un intelectualnepervertit".
A muritla 31decembrie
1889,În searadeAnulnou, şi a fost privegheatde copiii
carcumhlaucu uratul. Înmormîntarea
i-a fostsimplă,ca de om ucvolaş.Printrepuţinii
tincricareI-auInsoţft la loculde vecise găseaşi Icnnmcnalul
studentN. Iorga,savantul
de mai tîrziu.
Opera.Furtunăintenţionasă analizezeamănunţitformaţiaculturalăa lui Creangă.
Era, noteazăexegetul,inaintede toate, produsulsatuluinatal, al mediuluidin HumuIeşti, deei exponental poporului.L-a format în bună măsurăşcoala,de la cea Începătoarecu bădita Vasileşi pînă la.absolvireaSeminariei
socoleneşi a Şcoliipreparandale.A fost studentuniversitar(în 18liO-1861
la teologie,iar In 1872-1873la. drept).
Avea o bibliotecăbogată,în care se găseauşi cărţi străine,franceze,germaneşi chiar
latine. Întreţ.inealegăluridiscretecu cerculde la bisericaDancu, unde cguruenulNicodimlineainslruiriliterareşi patriotice.Furtună crededi centactul cu Junimeai-a
ajut.aLlui Creangăîntr-un anumit fel. Deşi în politicăi-a atacat vehementpe junimişti,ca .Jracţtontst
", el a găsitocazia,în mediullor, să se convingăde valoareareală
a scrierilorsale. Mareleprofit era întîlnirea,în acest cerc, cu Maiorescu,
Eminescu,
VasileContaşi alţii cîţiva.Ca şi Iorga,Furtunăcredecă Junimeanu l-a ridicatprea
mult pe Creangă:atunci cînd a venit în acest cerc,era om deplinformat.
Un importantcapitoltrebuiasă ocupeîn lucrarealui Furtună prieteniadintre
Creangăşi Eminescu.S-auînţelesde Îndată.Amîndoierauentuziasmatt
pentruţ:lranul
român,fratelelor. Eminescul-a dcscoperitpe Creangă,in care vedeaun exponental
geniuluipopular;l-a Îndemnatsă.scrieşi Creangăa devenitscriitorcult. Amîndoiau
murit în acelaşian, Î113in
tc de a fi dat tot ce le-al'fi permisgeniullor.
În lucrarealui Furtună trei capitolear fi fost destinateanalizei Bastnelor,
Amintirilor
şi Povestirilor.
Basmele.Furtună intenţionasă analizezebasm cu basm,ca fond,ea valoare
art.istlcăşi eticăşi ca semnificaţie
socială,le-arfi comparatcu toate variantelepe muc
le cunoşteade pe întregcuprinsulţării.
Amintirile
sint scumpeîn viaţa omului,pentrucă, dupăFurtună,ceeace e trecut
arc un fel de promoroacă
de argint; elc au cevaeletoamnă,de amurg.Amintirilelui
Creangăsînt un poem al copilăriei,o lume de paradis;sinl capodoperascriitorului.
Ca povestitor,Creangăse prezentaîn feluloamenilordin popor: cu vorbecu
tilc, cu proverbe,cu exemplificări
din viaţa trăită. Nu se apucade scrispînă nu avea
UI1subiect convenabil;nu avea un anumitmeşteşug,ei spuneaÎntîmplareasimplu
dar cu miez,aşa cumIacţăranii."Creangă
a smulsnişte făşiide raze- serieFurtună
elin focul etern al produselorpopulare".Creangărămînecel mai mare povestiloral
nostru: are înaintaşpe Neculceşi ucenicpe Sadoveanu."Şi el se va mai repeta
8 S-audescoperit
şi alţi scriitoripecare critica i-a comparatcu Creangă: Gh,
Calanăîn Banat, 10uIovescuîn Muntenia,IcracliePorumb
eseuin Bucovina.Furtună
a descoperitmari povestitoriîn jud. Dorohol: Alex. Anistoruae,Const. Palamarn,
şi mulţi păstori şi agrieultoriîn sateledin jurul Săvenitor(decinu numaila munte
sînt povestitoribuni, cum af'irmă Călinescu).Dar cîtă distanţă de la toţi aceştia pînă la Creangă?
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sc.rleFurtună-, pentru că în poporeste un malerialnucns: trebuiennuiai8<1.
apară
ornulde talent",
În vnlumulal Ll-IeaFurtunăvoiasă dea cea mai uiureextindereunor capitoIc
privitoarela aria,stilul,tunorulşi limbalui Creanga.Aveapus în Iişetot ceea ce eri-ticii noştri literari an scris in aceastăprivinfă, Ia C[11'e
intenţionas,1adaugepărerile
proprii.
Creangă,uota Furtună, este un umoristde prim rang. El nu s-a distinsprin
comicieftin, prin trivial, prin vulgarşi prin bufonerie.Umorulsău este de o vervii
ş;\galnică,
provocatoare
de rîs xănăLos,lipsitde ipocrizie.Este umorulunui tăran hitru,
ghiduş,şugubăt, careîn fonde duios.Umorullnt Creangăe specificromânescşi el pornest.edin ceeace avemnoi unicea popor:pornireaspre stat suculent,care e generată
de o intreag,,\filozoficpopulară.CîndCreangăIaee pe "prostul"sau pe "l-:lranul",
el
scoatede fapt la luminănntura putcrnicăa satului,pc care ncştint.oriio credeau
moartă.
Limbalui Creangăest« neaoşromânească.F limba celormai talentaţiI:ărani,
care întorccuvîntulpe dos şi pe fa'ţă,pîniiîi dau adevăratavaloareşi toată puterea.
În operalui Creangăse întîlnescla tot pasul; expresilspecificepoporului,Iocuţiuni,
aforisme,zicători,proverbeşi chiararhaisme.Intregacestmaterialti fost prelucrat
eu artă.
Creang,,\
munceamigălos,îl chinuiagîndulformeipcrf'ect
c. Ştergeaşi coree1:a
piuă cînd urechealui de artist se opreala formacea mal izbutită a frazei.La tipografienu îngăduias'l i se Inlccutascăun euvtnt sau să se schimbeceva din topica
frazei.
Furtună,carevăzusetot ce se publicaseîn străinătate,credecă operalui Creangă
esteintraducti
bilă. Toatetraducerilesînt aproximative.
Furtunăeredea (ca şi Cillinescu)
că mareparte din operalni Creangii
poatefi dramatiz.ată
şi reprezentată.
Cunoşteatoale
încercărileIăcutepînă atuuci''.
În ceea ce priveşteeditareaoperelorlui Creangă,Furtunăvoia sâ procedeze
ştiinţific.Avea în culecţiusa toate editiileşi publtca
tiîlc parl.ia
le apărute.Intentiona
să utllizez
e ca bază de plecareecUpaKtrtleunu(1939),pe care o consideracea mai
rcuslt.ă,cornpletlnd-o eu cercetăripropriidupă originalelc
(puţine)cîte se mai găsesc
la Academie
şi ne
după
textele
din "Convorbiri"
revizuite
ele
Creangă.Concluzia
tună
estecă nu
trebuie
un Creangă
banal,ei un
Creangă
inveşmfntat
în aur, lui
în Furcare
străluccs
te sufletulMiude mare romin şi de mare artist. Pc..lîngăvaloareaartistică,
operasa constituieşi un valorosdocumcntsocialal vremii.Odatăcu studiulediţiilor,
Furtună intenţionaslî dea cea !TIaicompletăbibliografie
În legăturăcu Creangă.
DupăFurtună,uitareallll se va aşternenieiodaUlpe operalui Creangă;ea va
dura cU poporulromân e nemuritoare.
Aduelndargnmentebogate,Furtună avea să
prohezecă operalui Creangăare eeva miraculos:placeromânilorde pretutindeni,
place
la toalevîrsteleşi placeori de cÎieori este('ili/d.E, an"t fenomen,cea mai pnlel'llieiJ
dOVll(E[
că operaarc <)înaltă valoareartistieil.
9 Autorulacestorrînduri,a procedatexperimental.
A adaptat pentru scenaUnivcrsiUlţiipopularedin Ungureni(Botoşani)poveştişi povestiride ale lui Creangă:
11)(111
T1Zrbincâ,
Soacracu trei llurori Dânili'i['repelcac,Prostiaomenească,
Povestea
uIlui
om leneş,Cineipîni, 1Vloş
Ion Tloatâşi Unirea,Awl şi baroslll.Nc-amţinut foarte
aproapede textul lui Creangâ,utilizindehiardialogullui. Sueeesula fost mai presus
de toate aşteptările.Un Ună!' ţăran, Trişeă,a dovedit Un veritabiltalent comie.
A jucatrolurileprineip3le:Ivan Tubincă,Soacra(în travesti),Leneşuletc.Reprezenta,
'ţiile acesteaalcătuiauadevărateevenimenteeulturalepentrupopulaţiade toate vîrsteledin ecle 12 SHLc
în ca)'('activa lJniversitaleapopularăşi dădeauloc la llesfîrşile
disculii,arlrnirativepentru Creallglşi de muresimpatiepentru Tri5eă,aelorullor diletant.
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Admiratorşi discipolal lui Creangă,Furtunăa adus o bogatăcontribuţiepentru
cultivareamemorieiscriitoruluişi pentrucunoaştereaopereilui. A ţinut cu diverse
ocaziişi în diferitelocalită\icuvîntărişi conferinţedespreel. A dat concurslui N. A.
Bogdansă alcătuiascăfaimosultablou,care cuprindeprietenii,colaboratorii,
eolegiişi
comentatorii
lui Creangă.(Maitîrziu,el regretacâ a omisdintrecomentatori
pe :VI.Lupcscu şi :\T.Sadovcanu.)A spulberatcu indignaretot ce s-a scriscalomniosdespre
Creangăşi a militat chiar pentruredeschiderea
procesuluide la Mitropol!eşi pentru
reabilitarealui Creang{i
ea OUlal hlscrtci
i.

