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Despre Ion Creangă s-a scris mult, foarte mult. în b.ibliografia publicată de 
C;, Călinescu la sfîrşitul volumului pe care l-a consacrat vietii şi operei marelui 
hurnulostean, sînt menţionate 243 lucrări 1, Şi această bibliografie nu e completă, 
precum lesne se poate constata confruntînd-o cu bibliografia întocmită de Lucian 
Pr ed escu 2. Totuşi, deşi au fost publicate numeroase lucrări cuprinzînd preţioase 
ştiri despre viaţa l.ui Ion Creangă şi chiar şi o voluminoasă culegere de docu- 
mente 3, mai sînt informaţii interesante, îndeosebi în unele ziare ale epocii, asu- 
pra cărora nu. s-a oprit încă atenţia istoricilor noştri literari. Comunicăm, în rîn- 
durile care urmează, cîteva din aceste informaţii. 

1. Cu privire la anul nastcr ii lui Ion Creangă domneşte incertitudine, Precum 
a arătat Ch. Unqure anu 4, din unelo acte ar rezulta că Ion Creangă s-a născut în 
1835; din alte acte s-ar părea că el s-a născut În 1836, în 1837 sau în 1838; în 
sfîrşit, o mitrlcă fi pr otoier ici ţinutului Neamţ indică data de 10 iunie 1839 ca fiind 
aceea a naster ii lui Ion Creangă 5. Fi.ind vorba de un act oficial al cărui autentici- tate o consideră evidentă, Gh. Ungureanu s-a rostit în favoarea ace'stei ultime date, 
A Invorat în sprijinul ei şi o "adeverinţă" din 29 august 1355, prin care .catihel.ul" 
N, Con!.a de la Fălticeni afirmă. că Ion Creangă era atunci în vîrstă de 15 ani. Din 
această. "adeverinţă", după calculele lui Gh. Unqur eanu, ar reiesi că "anul naste- 
rii" lui Ion Creangă a fost 18:196. Ca ultim argument, Ch. Ungureanu a citat faptul 
că, în 1858, după absolvirea a 4 clase de seminar, Ion Creangă n-a izbutit să obţină 
.atestatul" cart'i-ar fi dat posibilitatea să fie hirotonit, Seminarul Central decla- 
rînd că .ateslatul" îi va fi eliberat cînd "va veni În vîrstă leqiuit.i" 7 Gh. Unqureanu 
precizează că, pentru a fi hiro\onit, era necesară vîrsta de 21' ani. El susţine că Ion 

1 Ci. Călinescu, Ion Creangă (V io şi opera), BlICUT"'ş!.i, Editura pentru lite- 
ratură, 1964, p. 389-405. 

2 Lucian Predescu, loon Creunqă, voI. II, Cipet«, Bucureşti, Editura 1. ]3. Torou- 
tiu, 1932, p. 226255. 

3 Gh, Unqur eanu, Ion Creanqii, Documente, Bucureşti, Editura pentru litera- 
tură, 1964, LXXXIV + 318 p. 

4 Gh, Ungureanu, op. cit., p. XXI--XXIl. 
5 Ibidem, p. XXII şi :11--:12. 
6 Ibidem, p, XXII. 
7 Ibidem, p. XXII şi P. XLIV. 

An. tinqv . isi. lii., T. 20, p. 205-214, laşi, 1969, 



Creangă, "fiind pus fată în fată cu documentele, adică mitr ica de naştere şi botez 
din 1839, a tăcut molcom şi a aşteptat pînă în 1859, cînd, în iunie, împlinea vîrsta 
legiuită  8. 

Mitrica din 1839, citată de Ch. Unqure anu, nu este de natură să înlăture 
orice nedumerire. In adevăr, Lucian. Predescu, a semnalat deja în 1931 că, la Arhi- 
vele Stat ului din Iaşi, se află un indice alfabetic al rnitr icilor pentru cei. născuţi în 
tinutul Neamţ în 1842, în care indice este mentionat şi "Ioan sin Ştefan Ciubo tariu" 
din satul Humulcsti, adică Ion Creangă 9. Însuşi Gh. Ungureanu, într-o lucrare 
publit.at ă în 1940, recunoaşte existenţa acestui • alfabet ar", "trimis de către isprăv- 
nicia de Neamţ la Departamentul din lăuntru din Iaşi" 10 Totodată Gh. Ungureanu 
adaugă că, "în mitr ici le care se păstrează la primăria oraşului Piatra Neamţ", a 
găsit "un act de naştere din anul 1842 al unui copil cu numele de Ioan şi al ace- 
luiaşi Ştefan a Petrei din Humuleşti şi [al] sotiei sale Smaranda, fiica lui. David 
Creangă" 11. Despre acest: act, pe care îl reproduce în facsimil12, Gh. Ungureanu 
afirmă ciî, "după multe cercetări", a ajuns la concluzia că "nu poate fi decit actu 1 
de naştere a lui Zahet, Însă greşit" 13 Din lămuririle date cu privire la numeroa- 
sele cercetări pe care le-a întreprins şi la rezultatul lor nu se desprinde însă o 
asemenea concluzie. Principalul argument al lui Ch, Ungureanu este că, deoa- 
rece actul de naştere din 1839 se referă la Ion Creangă, aclul din 1842 este desigur 
al lui Zahci 14 Argumentul nu este convingător. In adevăr, nu este suficient să se 
susţinuă că în actul de naştere din 1842 s-a înscris greşit prenumele de Ioan în loc 
de Zahci. Mai. trebuiesc aduse şi dovezi. Altrninteri, cele scrise de G11. Ungureanu 
în această materie rămîn simple afirmatii ncdov edite. 

Faptul că actul d e naştere din 1842 a putul da loc la o astfel de presupunere 
pune în evidentă îndoieJiJe pe care le inspiră mitrieUe acelei epoci, din cauza lipsei 
ele conştiinciozitate cu care au fost Intocnute. 

În asemenea condiţii, constatăm că există două acte, unul din 1839 şi altul 
din 1842, privitoare la naşterea lui Ion, fiul lui Ştefan sin Petre Ciubotariu şi al 
Smarendel. Ambele acle ernană de la aceeaşi autoritate: protorer ia ţinutului Neamţ. 
Ele au deci aceeaşi valoare ca ade oficiale. Din datele lor dlferite se desprinde cu 
evidentă concluzia dî incor utudince asupra datei naşterii scriitorului Ion Creangă 
continuă să subziste. 

Nici un motiv plavzibil nu este de natură să ne determine a da preferinţă 
unuia elin aceste două acte. Dacă în 1842 autoritatea bisericească a înregistrat, în 
milricile ei, naşterea lui Ion Creangă, cu o Întîrziere de mai mulţi ani, este posi- 
bil ca deja în 1839 sa fi survenit o întîrziere nu numai de cîteva luni, dar chiar 
de cîţiva ani. În adevăr, părinţii lui Ion Creangă, căsătoriţi la 14 ianuarie 183515, 
au avut şapte copii 16 Cel mai în vîrstă a fost marele scriitor. Or, este de necre- 
zut ca, Într-o căsnicie atit de rodnică, să fi trecut mai bine de patru ani pînă să 
fi venit pe lume primul copil. 
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8 Gh. Unqure an u. op, cit.; p, XXIII. 
9 Lucian Pr edescu, Date iuedi!e asupra familiilor Ctecnqă şi Ciubotattu, .Arhi- 

velc Olteniei", X (1931), p. 456. 
10 Gh, Ungureanu, Din v ieaţo lui I01l Creangă, Documente inedite, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei pentru literatură şi artă, 1940, p. 13. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, Eacsimi!e şi ilustraţii, p. III. 
13 Ibidem, p. 14. Zahei a fost unul elin fraţii lui Ion Creangă. 
14 Ibidem, p. 14. 
15 C;I1. Ungurean u, Ion Creatujă, Documen!e, Bucureşti, Editura pentru litera- 

tură, 1964, p. XV, nota 5. 
'16 Gh. Ungureanu, op, cii., p. XVIII. După cîte susţin Lucian Pr cdescu, (op. cit., 

v 01. r. arborele genealogie in tercalat între p. 8 --9), C. Călinescu (op. cit., p. 2&---36), 
şi Savin Bratul. (Ion Creangă, Bucureşti. Editura tineretului, 1968, p. 23), pălrinţii Ivi 
Ion Creangă ar fi avut opt copil. 
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"Adeverinţa" catihetului N. Conta de la Fălticeni din 29 august 1855 că Ion 
Creangă era atunci în vîrslă de 15 ani, a fost greşit citată ca o dovadă a naşterii 
acestuia în 1839. Dacă scădem 15 din 1855, obţinem 1340. Deci, potrivit acestei 
"adeverinţe", Ion Creangă s-ar fi născut în 1340, iar nu în 1839, cum pretinde Gh. 
Ungureanu 17. 

Din documentele publicate de Gh. Ungureanu nu rezultă că, în 1858, Semi- 
narul Central ,a amînat, pe temeiul mitricii de naştere din 1839, eliberarea atesta- 
tului pentru hirotonirea lui Ion Creangă. Din documentele publicate de Gh. Unqu- 
reanu 18, reiese că Seminarul Central, la 1858, nu cunoştea alt act oficial privitor 
la virsta lui Ion Creangă decit .adevennte" catihetului N. Conta din 29 august. 
1855. Intrucit, în conformitate cu această "adeverinţă", Ion Creangă se nascuse 
in 1340, era tiresc ca Seminarul Central, în 1853, să considere pe Creangă ca nefiind 
încă în "vîrstă legiuită" pentru birotonie. 

Şi aici trebuie rectificată o eroare de calcul a lui Gh. Unqureanu. El sustine 
că • vîrsta legiuită" pentru hirol.onie era de 21 ani şi că Ion Creangă s-a născut în 
1839. Dacă aceste două afirmaţii ar fi exacte, atunci greşită este încheierea lui Gh. 
Ungureanu că, în iunie 1859, Ion Creangă a împlinit vîrsta legiuită 19. In adevăr: 
1839 + 21  1860. 

n Tăcerea" p ăstr ată de Ion Creangă pînă în noiembrie 1859, cînd a cerut hiro- 
tonia, nu constituie o dovadă că el a împlinit • vîrsta legiuită" în iunie 1859, cum 
afirmă Gh. Ungureanu 20. In adevăr, această tăcere s-a datorat faptului că abia 
atunci s-a ivit un post vacant, la ocuparea căruia Creangă putea candida cu sorţi 
de izbîndă 21. Vrednic de amintit este faptul că, în "mărturia" p oporenilor dată 
cu acel prilej în favoarea, lui Creangă, se atesta că el are vîrsta de ,,24 ani trecuţi" 22. 

Mitr lcile cuprinzînd indicatii ce se contrazic, afirmaţiile nedovedite, precum 
şi .greşil.ele socoteli aritmetice au menţinut incertitudinea asupra datei naşterii lui 
Creangă. De aceea, chiar după ce au apărut lucrările lui Gh. Ungureanu, în care 
filele milricilor protoieriei ţinutului Neamţ din 1839 şi 1842 referitoare la Ion 
Creangă au fost reproduse în Iacsimil, G. Călinescu totuşi a susţinut, întemeindu-se 
pe declaratii făcute de însuşi Creangă, că data naşterii marelui scriitor .dacă nu 
cea mai probabilă, cel puţin aleasă de Creangă şi în chipul acesta intangibilă" 23, 
este cea de 1 martie 1837. 

La actele deja cunoscute care an pricinuit această incertitudine adăugăm un 
document publicat în "Monitorul oficial al Moldovei" df la 15 noiembrie 1860 

(p, 143). El cuprinde lista tinerilor dornlcilraţt în Iaşi şi care unn'lu să participe la tragerea la sorti pentru recrutarea oştirii. In această listă, la "Qfartalul al 3-lea", 
printre tinerii din .tagma bisericească", se află şi 1. Creangă, "însurat, [în vîrstă 
de] 24 ani". Aşadar, potrivit acestui act oficial, el s-a născut "în 1336. 

Convocarea lui Ion Creangă, deşi făcea parte din ,,\a.gma bisericească", la 
tragerea la sorţi pentru recrutarea ostir li prezintă interes şi din alt punct de vedere. 
S-a afirmat, că, după toate probabilităţile, Ion Creang2i. s-a înscris la şcoala cati- 
hetică pentru ca "să scape de ercan" 24. Dacă el în adevăr a avut intenţia să evite 
un asemenea risc, calea ce a ales nu i-a îngăduit să ajungă la ţinta dorită, căci 
din lista ap ăr ută în "Monitorul oficial al Moldovei" reiese clar că, la 15 noiem- 
brie 1860, nici chiar cei hirotoniţt nu mai beneficiau de privilegiul scutir ii de oaste. 

17 Gh. Ungureanu, op. cit" p, XXII. 
18. Ibidem, p, 94. 
19 Gh. Ungureanu, op, cii., p. XXIII. 
20 Idatn, 
21 Postul deV'enit vacant, la cere Ion Creangă a candidat, a fost la biserica 

din Iaşi cu hr amul ilO de mucenici, biserică la care slujea socrul său, preotul Ioan Gri- 
goriu (Gh. Unqurcanu, op. cii., p. 109 şi p. 111112). 

22 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 112. 
23 G. Călinescu, op. cit., p. 38, 
24 Ib1rJ.em, p. 183. 
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II. Se ştie cij Ion Cr eanqă a. fost. elevul lui Titu Maiorescu la Şcoala prcpu. 
r and al ă de la Trei Ierarhi din Iaşi 25, în anii 1864 şi 186526 Au fost adesea citate 
aprecierile lui Titu Maiorescu despre opera li Lerară a lui Ion Cr canqă 27 Au Ios! 
însi:1curînd uitate cuvintele pe care Titu Maiorescu, cu prilejul rctr aqert! sale din 
învătămint, le-a rostit despre fostul lui elev. 

Demisionînd, în octombrie 1909, din postul de profesor la Universi tatea din 
Bucureşti, pentru motivul ciî împlinea lirnil.a d e vlrsl}j peste trei luni, TiLuMaio- 
r cscu a fost sărhătorlt de cole9ii şi foştii lui studenţi la 22 noiembrie 1909. S-au 
tinut. atunci cinci discursuri căror-a le-a răspuns sărbători luI. Amintind debutul sau 
în învăţămînt, Titu Maiorescu; vestit prin 1.00111 glacial al vorbirii sale, a rnauifes- 
I.at t otuş i o sinceră emoţie timp de cîteva clipe, declarind: "Ce fericit a fost cel 
ce vă vorbeşte acum, cînd la Trei Ierarhi din Iaşi a dat de prima lucrare a şco- 
Iarului său Ion Cr e anqăl " 2B. 

Deosebit de puternicii trebuie să. fi fost impresia pe care> a avut-o atunci Lînă- 
ru I profesor, pentru ca, după 45 de ani, si].-.;;i erni nte asr ă de ea în asemenea ter- 
meni 1 Semnificat.iv este faptul cu, atunci cînd s-a rel.r as din Invăţămî nt dup ă tndo- 
Iunqata şi rodnica erLivitatr: ce desfăşurase, Ti lu . Maiorescu a citat dintre .şcolarii" 
Iui de .. la Trei Ierarhi numai pe Ion Creanqă, consider lndu-I dcsiqur ca pe cel mai 
de seamă dintre foştii lu i elevi din acea perioadă a car ier ii sale. 

III. Data numirii lui Creangă ca institutor a dai loc la discuţii. 
Lucian PredeSC1J afirmă cii, la 6 mai 1864, la şcoala primară de la Trei Icrarhl 

din laşi, Ion Cr e anqă a iscălit în condica de prezentă a clasei a II-a şi că. a Iunc- 
tion at ca "practicaul." pînă la 5 noiembrie 1864, cînd a fost "numit institutor pro- 
vizor cu ordinul ministerial nr, 53.2:11" 29. 

Gh. Unqureanu constată că, în statele de salarii pe luna iunie 1864, Ion Crcanqă 
nu este mentionat şi cci deci, În luna aceea, el n-a făcut par.e din învăţămîntul 
primar 30. Totodată C11. Unqur eanu arată că, la ,l septembrie 1864, Creangă s-a În- 
scris la concursul pentru ocuparea catedrei vacante a clasei I-a, secţia a Il-a, de 
la şcoala primară Tr ei Ierarhi 31; reuşind la concurs, el a fost recomandat Minis- 
terului 32; în urma acestei recomandări, Ion Crcanqă a fost numi t .provizoriu insti- 
tutor l,a clasa I-a, secţiunea a II-a, de la şcoala primară din Trei Ierarhi" 33. Cheor- 
qhe Unqur canu adeuqe că "numirea a fost făcută pe data de 15 septembrie 1864, 
dată dela care Crcanqă şi intrase efectiv în învăţămînt" 24 

(;. Căl inescu, citind pe Emil Gârleam135, scrie cci Ion Creangă a fost "numit 
de Minister institutor la clasa I-a, secţia a II-a, a şcolii primare Trei Ierarhi, cu 
un decret donmesc din 2 noiembrie 1864, comunicat la 5 noiembrie, care însă îi 
recunostea ca dată a intrării în funcţiune ziua de 7 mai 1864" 36. 

Nici unul dintre biografii lui Creanqă n-a riisfoit "MonitOful oficial" pentru 
a afla actul numirii acestuia în învăţi.!mînt. Dadi vreunul dintre ei şi-ar fi dat 

25 L. Predescu, oŢJ. cit., voI. I, p. 64--67; C. Ccili.nescu, ojJ. cit., p. 83·-88; 
eh. Ungureanu, op. cii., p. LXIII-LXIV; S. Bral.u, ()iJ. cii .. p. 122--127.' 

26 L. Predescu, OţJ. cii., voI r, p. 64 şi p. 66; S. Bratu, op. ciI., p. 122-127. 
27 Cea mai recenUl lucra.re în care slnl: reproduse accsi.e aprecieri este mono- 

grafia profesoarei Zoe Dumitreseu-Buşulenga, Ion Creangă, BuclJ[eti, 1963, p. 10·-12. 
28 [E. A. Pangrati], Serbiitorirea profesorului Ti/u Maiorescu Ia Universilalea 

din Bucureşti În zhw tie 22 noiembrie 1909, Bucureşti, Socec, 1910, p. XXIV. 
29 Lucian PredesC'u, op. cit., voI. I, p. lîB. 
30 (;h. Ungureanu, op. cii., p. LXV. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. LXVI. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 C. Călinescu se referci la articolul lui Elllil Cârleanll, Asupra biugrafiei fu.1 

Ion Creangă, publical în revisl.a .FăL-I-'rul11os", (Bîrlad), 1 (1904), p. 11-14. 
36 C. Călinescu, ofJ. cit., p. 87. 



această osteneală, el ar fi găsit în .Monitorul oficial" de la 8 noiembrie 1864 
(p. 1185) decretul domnesc de la 2 noiembrie 1864, prin care, folosindu-se termenii 
administrativi ai epocii, Ion Creangă a fost numit "provizoriu institutore la clasa 1, 
secţiunea II, de la şcoala primară din Trei Ierarhi ". 

Textul prescurtat, publicat în "Monitorul oficial', nu prevede că numirea a 
fost făcută pe o dată anterioară sernnăr ii decretului de către Domnitorul Cuza. 

De altminteri, o adresă a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la 
2 aprilie 1886 (publicată de Gh. Ungureanu) 37 precizează, în legătură cu gradatia 
a IV-Ia, că Ion Creangă "serveşte din noiembrie 1864". Din această adresă rezultă 
deci cii el a fost încadrat în învăţâmînt În noiembrie 1864, aşadar la data decre- 
tului de numire ca institutor provizor. 

IV. Dintr-un anunţ apărut în ziarul n Publicatiuni oficiale din resortul Cur ţei 
Apelative din Iaşi" de la 10 martie 1871 aflăm că Ion Creangă locuise pînă recent 
într-un imobil "pend.inte de mănăstirea Bărhoi" şi care, in urma seculerlzărti, deve- 
nise proprietatea statului. Imobilul, avînd numărul nou 269 (numărul vechi fusese 
1594), era de vălătuci, cu 6 camere, din care 4 fuseseră închiriate de Ion Creanqă, 
iar 2 erau închiriate separat i avea cuhnie, .grajd şi o şură. Chiria anuală era de 
293 lei 75 bani. 

La 15 ianuarie 1871 se ţinu se, la prefectura judeţului Iaşi, licitaţie --- de alt- 
minteri fără rezultat - pentru închirierea camerelor în care Creangă locuise 38. 
Aşadar, la acea dată, el avea altă locuinţă. 

Este probabil că, din cauza neplăcerilor pe care le avusese în ograda Colier, 
Ion Creangă se mutase, în 1868, în casa de la Bărboi. S-ar părea că la această 
locuinţă se ref cr ă scrisoarea pe care a adresat-o unchiului său Gheorghe Creangă 
din Tirgul Neamţ, la 3 iulie 186839, cornunicîndu-i printre altele, că s-a mutat .într-o 
casă. unde se află şi cîteva Irumusel c ce pe la lassi le zicu fete". In cele două 
camere închiriate separat în casa de vălătuci de la Bărboi, el a putut avea ase- 
menea vecine. 

In această casă Ion Creangă a locuit pînă în toamna anului 1870, cînd, fiind 
transferat, cu consimţămîntul său, de la şcoala primară Trei Ierarhi la şcoala pri- 
mară sucursală de băieţi norul 1 din Sărărie 40, ş-a mutat într-o încăpere a acestei 
modeste .şcoliţe" 41. 

Este deci greşită afirmaţia lui Lucian Predescu că, plecind de la Golia, Ion 
Creangă s-a instalat în bojdeuca din Ţicău 42. 

Ion Creangă găsise un adăpost la Bărboi şi în perioada' 1863-1866, într-o 
casă de vălătuci cu trei odăi 43. De la 1866 la 1872 această casă a fost ocupată, 
fără întrerupere, de cîntăreţul bisericesc Ceorgie Sofroniu 44. Aşadar locuinţa lui 
Creangă la Bărboi de la 1868 la 1870 a fost alta decît aceea din 1863-1866. 

V. Sînt cunoscute împrejurările în care institutorul Ion Creangă a fost desti- 
tuit din învăţămînt, la 1 iulie 1872, ca o consecinţă a caterisirii sale de către auto- 
rilatea bisericească pentru v inilc de a fi mers la teatru, de a trăi despărţit de sotia 
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37 Gh. Unqur eanu, op. cit .. p. 262. 
38 n Publicatiuni oficiale din resortul Cur ţel Apelative din laşi", 10 martie 

1871, p. 1. 
39 Lucian Predescu, O scrisoare a lui Creangă datată greşi! (Reciiitcâti şi con- 

tributii ICI viata lui), .Convorbiri lilerare", 1930, p. 1062- --1064. 
40 Gh. Unqurcanu. op. cit, p. LVIII. 
41 Ibidem, p. LXXI, nota, 2 .. 
42 Lucian Predescu, Ioan Creangă, voI. 1, Viaţa, Bucureşti, 1932, p. 117. 
43 Ch. Ungureanu, op, cii., p. LII!. 
44 Ibidem, p, 183. 

14 - cel. 367 
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sa 45, de a fi tras în ograda Goliei focuri de armă împotriva ciorilor şi de a-şi fi 
tuns părul 46. 

După ce a primit această nedreaptă lovitură, Ion Creangă probabil s-a temut 
ca difuzarea cărţilor şcolare, pe care le publicase în colaborare cu Instttutorii C. 
Grigorescu şi V. Receanu, să fie stînjeni tă. In adevăr, nu putea contribui la răs- 
pîndirea unei cărţi didactice faptul că unul din autori fusese îndepărtat de la cate- 
dră, prin aplicarea celei mai aspre pedepse disciplinare. De aceea, în august 1872, 
adică în preajma începerii anului şcolar, anunturile apărute în ziare cu, privire la 
"Metodă nouă de scriere şi ce tire pentru usulu clasei 1 primat iă" şi .Lnv ătătot iul 
copiilor pentru clasele primare" nu menţionează ca autori decît pe C. Grigorescu 
şi V. Receanu, omitind numele lui Ion Creangă 47. 

Şi în revista .Convorbiri literare" de la 1 septembrie 1872 (p. 252), la rubrica 
"bibliografie", se aduce la cunoştinţa cititorilor apariţia celor două manuale, fiind 
indicati ca autori numai C. Grigorescu şi V. Receanu. Savin Bratu este de părere 
că numele lui Creangă a fost omis intentionat în "Convorbiri literare", Iacob 
Negruzzi manifestîndu-şi astfel ostilitatea împotriva unui adversar politic pe care 
"nu-l uitase şi nu-l iertase" 48. Intrucî t între anuntul inserat de autorii celor două 
manuale în foaia .Publicaţiuni oficiale din resortul Curţei Apelative din Iaşi" şi 
menţionarea acestor manuale la rubrica "bibliografie" din "Convorbiri literare" 
de la 1 septembrie 1872 nu este vreo deosebire în ceea ce priveste indicarea auto- 
rilor, nu putem atribui lui Iacob Negruzzi, in acel caz, vreo intentie răuvoitoare 
faţă de Creangă. Este însă adevărat că .Junimea", în alte împrejurări din aceeaşi 
perioadă, .nu l-a uitat şi nu l-a iertat" pe Creangă. 

VI. Printre consecintele pe care le-a avut destituirea lui Creangă a fost ŞI 
înlăt.urarea lui din lista alegătorilor comunali ai Iaşului. 

La alegerea consiîiului comunal al oraşului Iaşi, potrivit legii at.unci în vi- 
goare 49, aveau dreptul de vot cetăţenii români în virstă de cel putin 21 ani, dornl- 
cilieti de mai mult de şase luni în acest oraş şi care plăteau anual statului cel 
puţin 110 lei (vechi) impozite directe, şi anume, pe lîngă contribuţia personală şi 
de şosele de 48 lei (vechi), cel puţin încă 62 lei (vechi) impozit funciar. Erau scu- 
tiţi de cens profesorii şi "institutorii de orice grad", precum şi alte persoane, ca: 
preoţii, avocatii, medicii, arhitecţii etc, 

Ion Creangă, în ce li late de d iacon şi de institutor, era alegător comunal, bene- 
ficiind de dispensa de cens. După calerisirea sa de către autoritatea bisericească, 
urmată de eliminarea din învătărnînt, el a fost şters din lista alegătorilor cornu- 
n ali. În adevăr, în "lisla definitiva a colegiului alegătorilor comunali din Iaşi pe 
anul 1873" 53, în care sînt Înşirate numele a 982 persoane, nu se află numele lui 
Ion Creunqă. De asemenea şi în l ist a aleqător ilor comunali pe 1874, publicată la 
2 februarie 1874, Ion Creangă nu figurează 51. 

Pe de o parte ne mai fiind d lacon şi nici inst itutor. pe de altă parte neavind 
o pr oprictete imobiliară pe teritoriul oraşului laşi pentru care să fi plătit cel puţin 
62 lei vechi impozit funciar 52, Ion Creangă nu mai Întrunea condiţiile prevăzute 

45 Vinovat ele această situaţie nu era Ion Creangă, deoarece sotia lui părăsise 
domiciliul conjuga! din propria el iniţiativă. 

46 GlI. Unquroanu, op. cii., p. 196-198 şi p, 207. 
47 .Puhlicatiuni oficiale din resortul Curţ ei Apelative din Iaşi", 12 august 

1872, p. 4, şi 19 august 1872, p. 4. 
48 Savin Bratu, op, cit., p, 170. 
49 Ioan M. Bujoreanu, Collcciiilc de leqiulrile României vechi şi tiuol, Bucu- 

reşti, 18n, p. 877--887. 
50 "Pnblicatiuni oficiale din resortul Cur tel Apclative din Iaşi", 3 februarie 

18T1, p. 2-3. 
51 Ibidem, 2 fcbruarle 1874, p. 1 ·3. 
52 La 23 august 1872, Prtmăria Iaşi a eliberat lui Ion Creangă .un certificat 

de paupcrtate", atestînd Cd el nu avea "nici o avere mobilă sau imob ilă" în acel 
oraş (Gh. Unqur eanu, op, cii., p, 218·--219). 
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de legiuitor pentru a fi alegător comunal. De aceea, cu pruojui rev izuirii anuale 
 listelor electorale, el a fost exclus din rîndul alegătorilor. 

Primar al oraşului Iaşi era atunci Nicu Gane. Prefecl. al }udeţului Iaşi era 
Leon Negruzzi. Ambii erau junimişti de nuanţă conservatoare şi, ca atare, consi- 
derau pe Creangă, care era aderent al .Fr actiunii libere şi independente", ca pe 
un adversar ce trebuia anihilat pol ittccştc. De aceea ei au folosit ocazia ivită, 
pentru a-l înlăture, din lista electorală, întocmită sub directa lor supraveghere. 

Lovitura primită pe această cale a fost rcsimtită desigur foarte dureros de 
Creangă. Este cunoscută pasiunea cu care el participa la luptele electorale. Spiritu- 
alele cuvîntări, pe care le rostea în întrunirile publice cu prilejul alegerilor, delectau 
pe ieşeni. Lipsit de dreptul de vot, el nu mai avea autoritatea morală necesară 
pentru a interveni în asemenea dezbateri. 

Tocmai în acea perioadă -- şi anume la 29 aprilie 1873 au avut loc 
la Iaşi alegeri parţiale pentru consiliul comunal 53. Cit de amărît trebuie să fi 
fost Creangă, cînd s-a văzut silit să stea deoparte! 

In calitate de institutor, Creangă făcea parte din colegiul al III-lea al alegă- 
t.orilor Adunării deputaţilor 54. Savin Bratu a arătat că, în 1874, revizuindu-se listele 
electorale pentru Cameră, Creangă, întrucît fusese exclus din învăţămînt, a fost 
înlăturat din colegiul al III-lea şi Inscris in colegiul al IV-lea 55. Acesta era cel 
mai oropsit dintre toate colegiile electorale. Era alcătuit din cetăţenii români care 
plăteau ,,0 dare către Stat oricît de mică" şi care nu făceau parte din vreunul din 
celelalte colegii. Alegea indirect - prin deleqaţi - un deputat în fiecare judeţ. 
sub presiunea celor mai cumplite inqertnte guvernament.ale. 

VII. îndepărtat de la catedră la 1 iulie 1872, Creangb a fost r einteqret în 
învăţămînt pe ziua de 1 septembrie 187456, adică după mai bine de doi ani de la 
destituirea sa. în acest interval, constrîns de necesităttlc existentei, el s-a îndelct- 
nicit cu comerţul, devenind debitant de tutun 57. Pasiunea lui pentru şcoală el a do- 
vedit-o însă şi în acea grea perioadă a vieţii sale, prin concursul dezinteresat pe 
care l-a dat unei societăţi culturale din Iaşi, "Societăţii pentru învăţătura poporu- 
lui român". 

Leqă tur i lo dintre Creanqă şi aceasl.b societate au fost semnalate de unul dintre 
biografii lui 58, care, pr intr e a li.ele , il ar ătat cii: 

1. In 1868, Societatea pentru i nvăţătur a poporului roman din Iaşi a publicat, 
cu chelLuiala ei, abecedarul întocmit de Ion Cr eanqă şi.f de alţi cinci institutori, 
dintre care cei mai de seamă au fost C. Grigorescu şi V. Receanu 59 Lucrarea a fost 
tipărită În 4.000 exemplare, autorii renunţînd, pentru editia întîia, la orice remune- 
raţie, cu condiţia însă ca beneficiul realizat să fie destinat imprirnăr ii unei a doue 
ediţii. Prin convenţia intervenită, ş-a precizat că "beneficiile ediţiuni i a doua şi 
a celor ce se vor mai face vor fi ale autorilor abecedarulul" 60. 

2. După succesul obţinut de prima ediţie a abecedarului care s-a epuizat 
în cîteva săptămîni, Societatea pentru lnvătălur a poporului român din Iaşi a decis, 
în noiembrie 1868, publicarea ediţiei a doua în 8.000 exemplare 61. 

53 Au fost atunci aleşi şase motubr i ai consiliului comunal (.Publicaţiuni ofi- 
ciale din resortul Curtei Apelative din Iaşi", 14 aprilie 1873, p. 1). 

54 ArL 3 din legea electorală de la 1866 (Ioan M. Bujoreanu, op. cit" p. 21). 
55 Savin Bratu, op. cit., p. 182. 
56 Ch, Unqureanu, oţi. cit., p. 234. 
57 Lucian Predescu, op. cii., vol. 1, p. 115. Vezi şi ziarul .Noul Curier Român", 

4 noiembrie 1872, p. 4. 
58 Gh. Unqur eanu, op. cit., p. LXXX, nota 1. 
59 Ibidem, p. 155. 
60 Ibidem, p. 156. 
61 Ibidem, p, 163-164. 
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3. In februarie 1374, Societatea pentru învăţătura poporului român a lnsăr- 
cinat pe Creangă să tină .cursul de scriere şi ce tire la şcoala de adulţi, unde 
predau, în mod gratuit, cei mai de frunte profesori ai Iaşului" 62, 

La aceste ştiri adăugăm următoarele informatii: 
1. Pentru prima ediţie a abecedarului, publicat sub titlul .Metodă nouă de 

scriere şi cetire pentru llsulu clasei 1 primaria", Societatea pentru învăţătura po- 
porului român din Iaşi a cheltuit 2598 lei vechi. După epuizarea celor 4000 exem- 
plare ce fuseseră tipărite, procedîndu-se la încheierea socotelilor, s-a constatat că 
societatea încasase suma de 3756 lei vechi 17 parale şi că deci realizase un cîştig 
net de 1158 lei vechi 17 parale 63. 

2. Imprimarea editiei a doua a abecedarului a costat 4552 lei vechi 35 parale, 
sumă integral recuperată de Societatea pentru învăţătura poporului român, după 
cum atestă cesicrul ei la 20 noiembrie 1371 64. 

3. Cu prilejul convocării adunării generale a acestei societăţi pentru 6 mai 1373, 
Creangă a propus să se acorde uni ajutor bănesc "unor băieţi români pentru a învăţa 
JegMOIrila de cărţi" 65. El se străduia astfel să înlesnească absolventilor şcolii 
p rimaro învăţarea unei mcserti, pentru care erau necesare elemente bine pregătite. 
Nu ştim ce rezultat a avut propunerea lui Creangă, înlrucît. în colectiile incomplete 
ale ziarelor icşene din Biblioteca Universităţii locale n-am găsit nimic despre hotă- 
rîrile luete în adunarea generală de la 6 mai 1873. 

4. La 10 februarie 1874, Societatea pentru îuvăţătur a poporului român a decis 
să organizeze pentru a doua oară, la scoala primară Trei Ierarhi din Iaşi, cursuri 
destinate adulţilor şi a încredinţat lui Ion Creangă sarcina sa se ocupe de analfebett, 
pe care să-i Invete citirea şi scrierea 66. Aceste lectii au fost predate în fiecare du- 
minică, de la ora 11.30 la ora 15.3067. Rezultatele obţinute ne sînt cunoscute din 
raportul prezentat adunării ,generale a societăţii de la 15 februarie 1876, !n care se 
precizează că Ion Creangă a avut numai, doi elevi 68. 

Aşadar, şcoala de adulţi de la Trei Ierarhi n-a stîrnit un interes deosebit la 
cei în folosul cărora asemenea cursuri fuseseră organizate 69. Precum se subliniază 
în raportul către adunarea generald de la 15 februarie 1376, "la prelegerile populare 
au venit mai numai şcolari primari şi gimnasişti, care au trcquentat neregulat, prin 
urmare puţin s-au folosil.", iar "Ia. învăţături elementare s-au prezentat numai doi 
adulti pe care i-a Învăţat d-l institul.or I. Creangă" 70. 

5. Acelaşi raport. către adunarea generală de la 15 februarie 1876 face cu- 
noscut că Societatea pentru invătăturu poporului român a ret.ipărit, cu "spesele" 
ei, o nouă ediţie a abecedarului lui Ion Creanqă, În 12.000 exemplare, cheltuind 
suma de 2.256 lei 28 bani 11. 

VIII. Am amintit mai sus asldultatce cu care Creangă participa la întrunirlle 
politice. Nu lipsea nici de la şedinţele congreselor ce se ţineau la Iaşi. Adesea lua 

62 Ch. Ungureanu, op, cii., p. LXXX, nota 1. 
63 Arh. Stat. Iaşi, Fondul Societătn pentru învăţătura poporului român, Do- 

sarul 7/1871, f. 11 versa (raportul casierului D. Haralamb către preşedintele so- 
cietăţii). 

61 Ibidem. 
65 .Curierul de Iessi", 4 mai 1873, p. 4. 
66 "Curierul de Iassi", 6 februarie 1874, şi "Curierul foaia intereselor gene- 

rale", 22 august 1876. 
67 Ibidem, 17 februarie 1374. 
68 "Curierul foaia intereselor generale", 22 august 1876. 
69 "Curierul de Iassi", 6 februarie 1876. 
70 "Curierul foaia intereselor generale", 22 august 1876, 
71 Ibidem. Ultima editie din "Metodă nouă de scriere şi ceiite pentru usulu 

clasei 1 primaria" (editia XXIII) a apărut in 1893 (Lucian Predescu, op, cit., voI. IL 
p. 163-170). 



DIN VIAŢA LUI ION CREAl\GĂ 213 

cuvintul, prezentînd, într-o forma qlumcată, propuneri interesante asupra proble- 
melor discutate sau obiecţii p r iv i l.oar e la parerile exprimate de pr eopinentl. 

In ziarul .Lupta" din 1337 au fost publicate scurte rezumate despre interven- 
tiile lui la al IV-lea congres al corpului didactic din România. Acest conqr es s-a 
întrunit la Iaşi, la 30 martie 1337, în saIa Teatrului Naţional, şi şi-a încheiat. lucră- 
rile la 1 aprilie 1887. La fiecare din cele trei şedinţe care au avut loc, Ion Creangă 
a participat la discuţii, fiind deseori îndelung aplaudat de congresişti. 

Astfel, în şedinţa de la 30 martie 1387, cu prilejul dezbaterii problemei r eor- 
qanizărti învăţămîntului secundar al fetelor, Ion Creangă a atras atenţia asupra 
vitregiei cu care regimul de atunci trata "poporul de jos". El a sub liniat x.ă femeia 
de la ţară, "care seceră şi prăseşte", care deci lucrează la cîmp cu aceeaşi hăr- 
nicie ca şi bărbatul, acea femeie era lăsată .în neştiinţă". O asemenea situaţie tre- 
buia să înceteze. St.ăruind pe aceeaşi linie ca şi Creanga, învăţătorul Cireş a cerut 
ca şi "suflarea femeiască de la ţară" să aibă posibiJitatea de a învăţa carte. "Tre- 
buie să se facă nua] mult pentru acela care ridică tot greul şi acesta este poporul de 
jos" - a declarat învăţătorul Cireş. Deşi profesorul universitar Aron Densuşianu 
a criticat părerile exprimate de Ion Creanga, deşi profesorul universitar Ncculae 
Culiasu. care prezida şedinţa, a avut o comportare int.erpretată de cei de faţa ca 
o dezaprobare a lui Creangă, lotuşi congresul a aderat la punctul de vedere susţi- 
nut de marele humul cst.ean, adoptînd rezoluţia de a se da .Ierneii o instrucţiune 
secundară, egalitara ClI a bărbatului". 

Corespondentul ziarului .Lupta", în darea de seamă a primei şedinţe a congre- 
sului, relatează că Ion Cre anqă, "prin cîteva vorbe qlumete ce fac să se stîrnească 
un, rîs homeric în sală, aruncă o ideie nouă care avu drept rezultat o discuţie de 
aproape o oră" 72. Aşadar, Cr e.anqă a obţinut o frumoasă izbîndă. 

In şedinţe următoare a congresului a fost discutată problema judecării mem- 
brilor corpului didactic pentru abateri disciplinare. 

In conformitate ClI "Legea asupra instructlun ii " din 1 &64, încă în viqoar e la 
1887, sanctiunile disciplinare mai qrave decit avertismentul erau pronunţate de o 
comisie de judecată, alcătuită din cinci profesori "din gradul de învăţămînt supe- 
rior " aceluia al învinuitului. Comisia pentru judecarea profesorilor Universităţii 
din Bucureşti era constituită. din cinci profesori a.i Universităţii din Iaşi şi "vice 
versa" 73. Congresul din 1887 al corpului didactic a dezbătut chestiunea dacă tre- 
buiau modificate aceste rînduieli. 

Intervenind în dezbateri, Ion Creangă, "într-un Iimb q] vesel şi popular" - după cum se exprimă corespondentul ziarului "Lupta" - ,o întrebat: "Ce va face 
un dascăl. cînd se va vedea de o datil afarii din postul lui, fără să fie judecat? La 
cine se va adresa?" 74 .. 

Termcnil folosiţi de autorul d ării de seamă nu exprimă cu suficientă cl ar it ate 
observatiile formulate de Creanga. Acesta desigur nu s-a referit la excluderea din 
învăţămînt a unui membru al corpului didactic fără avizul comisiei celor cinci pro- 
fesori, ci la judecarea în lipsă a celui învinuit, fără să i se fi comunicat acuzatiile 
ce i se aduceau, aşa încît. acelui atît de aspru pedepsit nu i se da posibilitatea să se 
apere. Ion Creangă s-a referit! la cele ce el însuşi îndurase, în 1872, cînd fusese eli- 
minat din învăţămînt, fiind "condamnat fără să fi fost ascultat" 75, în urma unei 
adrese înaintată Ministerului de Miiropoluul Calinic Miclescu. 

Luînd cuvîntul în aceeaşi şedinţă a congresului, Alecu Bădăr ău a cerut să fie 
modificată alcătuirea comisiei de judecată disciplinară, aşa încît să fie constituită 
numai din profesori eqah în grad cu cel învinuit. Cu sistemul de pînă atunci fuse- 
seră săvîrşit.e mari nedreptăţi. "Unul din cei mai distinşi profesori, unul din cei 

Ion 

72 "Lupta", 3 aprilie 1387. 
73 Art. 393 din legea de la 1864 (Ioan M. 
74 "Lupta", 4 aprilie 1887, p. 2. 
75 Vezi memoriul înaintat Ministerului 

Creangă la 31 iulie 1872 (Gh. Ungureanu, 

Bujoreanu, op. cii., p, 1316). 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice 
op, cit., p. 214-216). 

d 
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mai înţelepţi oameni din ţară a fost destituit de profesori universitari, pentru nici 
un motv serios" - a spus Alacu Bădărău 76 Aluzia la Creangă era vădită. 

Congresul n-a adoptat propunerea lui Alecu Bădărău. Rezoluţia votată pre- 
vedea cii "nici un profesor nu poate fi destituit înainte de a fi judecat". Se admi- 
tca însă ca din comisia de judecată sii fa cii parte profesori .de un grac! superior". 
Tinind se amă de observatiile lui Creangă, Conqr esul totodată exprima dorinţa .s1'\ 
se fixeze oarecare 11 OrJ11e, după care si! se judece profesorii" 77. 

In uliima zi a conqrcsului, la 1 aprilie 1887, a vcnt in dezbatere problema 
cărţilor şcolare. Chcor qhc Ghibănescu s-a rostit împotriva oricărei restrictii. Dupa 
părerea lui, trebuie rospcctat si in acest domeniu principiul liberei concurenţe, de- 
o arece "cartea mai bunii va tnvinqc, prin meritul ei, pe o alta mai rea". Alti 
vorbitori s-au pronunţat pentru aprobarea manualelor şcolare tie către comisii 
instituite de Ministerul Instrucţiunii Publice. S-a subliniat însă că din aceste co- 
misii nu trebuiau să facă parte profesorii autori de cărţi didactice cu acelaşi su- 
biect. Ion Creangă a combătut propunerea lui Gh. Chibăncscu şi a sustinut că 
aprobarea eutor ităt]: şcolare era necesară pentru difuzarea manualelor didactice 
în instituţiile de înviiţălI1int.Fării un asemenea control a spus Cr eanqă - s-ar 
putea .strecura" erori în aceste cărţi, erori care ar putea fi foarte prejudiciab ile 
elevilor 78 

Pusă la vot, cu apel nominal, propunerea lui Ch. Chibăncscu a fost respinsă. 
Ea n-a întrunit decit 25 voturi. Impotriva ei au fost 40 voturi. 

În acea şedinţă de la 1 aprilie 1887, congresul şi-a încheiat lucrările, după 
discutarea şi a altor chestiuni, la care reportajul publicat nu ne informează dacă 
Ion Cre anqă a mai p articip at. 

A fost foarte interesantă co ntribuţ ia lui Creangă la lucrările congresului din 
1887 al corpului didactic. In ziarul .Lupl.a" nu ni s-a păstrat însu decît un foarte 
palid rezumat al cuv intăr ilor pe care le-a rostit cu acel prilej. 

* 

După elim reiese din rîndurile de mai sus, informaţiile comunicate în această 
notă se rderă la amănunte din viaţa lui Ion Creangă. Ele aduc citeva precizări 
care completează ştirile deja cunoscute din viata marelui scriitor. 

10 iulie 1969 

76 .LuptaU, 4 aprilie 1887. 
77 Ibid<>m, 5ap'rilie 1887. 
78 [dam. 


