DIN VIAŢA LUI ION CREANGA
DE
CONSTAN'TIN
c:. ANCELESCU
DespreIon Creangăs-a scris mult, foarte mult. în b.ibliografia
publicatăde
C;, Călinescula sfîrşitulvolumuluipe care l-a consacratvietii şi operei marelui
hurnulostean,
sînt menţionate243 lucrări1, Şi această bibliografienu e completă,
precumlesne se poate constataconfruntînd-ocu bibliografiaîntocmităde Lucian
Predescu2. Totuşi, deşi au fost publicatenumeroaselucrări cuprinzîndpreţioase
ştiri despre viaţa l.ui Ion Creangăşi chiar şi o voluminoasăculegerede documente3, mai sînt informaţiiinteresante,îndeosebiîn unele ziare ale epocii, asupra cărora nu. s-a oprit încă atenţia istoricilornoştri literari. Comunicăm,
în rîndurile care urmează,cîteva din aceste informaţii.
1. Cu privire la anul nastcrii lui Ion Creangădomneşteincertitudine,Precum
a arătat Ch. Unqure
anu4, din unelo acte ar rezulta că Ion Creangăs-a născut în
1835;din alte acte s-ar părea că el s-a născut În 1836,în 1837sau în 1838;în
sfîrşit,o mitrlcăfi protoierici ţinutuluiNeamţindicădata de 10 iunie 1839ca fiind
aceea
nasterii lui
Ion Creangă
5. Fi.indvorba
de un
oficial
al cărui
autenticitate o aconsideră
evidentă,
Gh. Ungureanu
s-a rostit
în act
favoarea
ace'stei
ultime
date,
A Invoratîn sprijinulei şi o "adeverinţă"din 29 august 1355,prin care .catihel.ul"
N, Con!.ade la Fălticeniafirmă.că Ion Creangăera atunciîn vîrstă de 15 ani. Din
această."adeverinţă",după calculelelui Gh. Unqureanu, ar reiesi că "anul nasterii" lui Ion Creangăa fost 18:196.
Ca ultim argument,Ch. Ungureanua citat faptul
că, în 1858,după absolvireaa 4 clase de seminar,Ion Creangăn-a izbutitsă obţină
.atestatul" cart'i-ar fi dat posibilitateasă fie hirotonit,SeminarulCentral declarînd că .ateslatul"îi va fi eliberatcînd "va veni În vîrstă leqiuit.i"7 Gh.Unqureanu
precizeazăcă, pentrua fi hiro\onit,era necesarăvîrsta de 21'ani. El susţinecă Ion
1 Ci. Călinescu,Ion Creangă(Vio şi opera),BlICUT"'ş!.i,
Editura pentru literatură, 1964,p. 389-405.
2 LucianPredescu,loon Creunqă,voI. II, Cipet«,Bucureşti,Editura1. ]3.Toroutiu, 1932,p. 226255.
3 Gh, Unqureanu, Ion Creanqii,Documente,Bucureşti,Editura pentru literatură, 1964,LXXXIV
+ 318 p.
4 Gh, Ungureanu,op. cit., p. XXI--XXIl.
5 Ibidem,p. XXIIşi :11--:12.
6 Ibidem,p, XXII.
7 Ibidem,p. XXIIşi P. XLIV.
An. tinqv. isi. lii., T. 20, p. 205-214,laşi, 1969,
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Creangă,"fiindpus fată în fată cu documentele,
adică mitrica de naştere şi botez
din 1839,a tăcut molcomşi a aşteptatpînă în 1859,cînd, în iunie,împlineavîrsta
legiuită 8.
Mitrica din 1839,citată de Ch. Unqure
anu, nu este de natură să înlăture
orice nedumerire.In adevăr,Lucian.Predescu,a semnalatdeja în 1931că, la Arhivele Statului din Iaşi, se află un indicealfabetical rnitricilor pentrucei.născuţiîn
tinutulNeamţîn 1842,în care indiceeste mentionatşi "Ioansin ŞtefanCiubotariu"
din satul Humulcsti,adică Ion Creangă9. Însuşi Gh. Ungureanu,într-o lucrare
publit.at
ă în 1940,recunoaşteexistenţaacestui •alfabetar", "trimisde către isprăvnicia de Neamţla Departamentul
din lăuntrudin Iaşi"10 TotodatăGh. Ungureanu
adaugă că, "în mitricile care se păstreazăla primăriaoraşuluiPiatra Neamţ",a
găsit "un act de naştere din anul 1842al unui copil cu numelede Ioan şi al aceluiaşi Ştefan a Petrei din Humuleştişi [al] sotiei sale Smaranda,fiica lui. David
Creangă"11.Despreacest:act, pe care îl reproduceîn facsimil12,
Gh. Ungureanu
afirmăciî, "dupămulte cercetări",a ajuns la concluziacă "nu poate fi decit actu1
de naştere a lui Zahet,Însă greşit"13 Din lămuririledate cu privire la numeroasele cercetăripe care le-a întreprinsşi la rezultatullor nu se desprindeînsă o
asemeneaconcluzie.Principalulargumental lui Ch, Ungureanueste că, deoarece actul de naşteredin 1839se referă la Ion Creangă,aclul din 1842este desigur
al lui Zahci14Argumentulnu este convingător.In adevăr,nu este suficientsă se
susţinuăcă în actul de naşteredin 1842s-a înscrisgreşitprenumelede Ioan în loc
de Zahci.Mai.trebuiescaduse şi dovezi.Altrninteri,cele scrise de G11.Ungureanu
în această materie rămîn simpleafirmatiincdovedite.
Faptulcă actul de naşteredin 1842a putul da loc la o astfel de presupunere
pune în evidentăîndoieJiJepe care le inspirămitrieUeaceleiepoci,din cauzalipsei
ele conştiinciozitate
cu care au fost Intocnute.
În asemeneacondiţii,constatămcă există două acte, unul din 1839şi altul
din 1842,privitoarela naşterealui Ion, fiul lui Ştefansin Petre Ciubotariuşi al
Smarendel.Ambeleacle ernanăde la aceeaşiautoritate:protorer
ia ţinutuluiNeamţ.
Ele au deci aceeaşivaloareca ade oficiale.Din datele lor dlferitese desprindecu
evidentăconcluziadî incorutudince asupra datei naşterii scriitoruluiIon Creangă
continuăsă subziste.
Nici un motiv plavzibilnu este de natură să ne determinea da preferinţă
unuia elinaceste două acte. Dacă în 1842autoritateabisericeascăa înregistrat,în
milricileei, naşterealui Ion Creangă,cu o Întîrzierede mai mulţi ani, este posibil ca deja în 1839sa fi survenito întîrzierenu numaide cîteva luni, dar chiar
de cîţiva ani. În adevăr,părinţii lui Ion Creangă,căsătoriţila 14 ianuarie183515,
au avut şapte copii16 Cel mai în vîrstă a fost marelescriitor.Or, este de necrezut ca, Într-o căsnicieatit de rodnică,să fi trecut mai bine de patru ani pînă să
fi venitpe lume primulcopil.
8 Gh. Unqure
anu. op, cit.; p, XXIII.
9 LucianPredescu,Date iuedi!easupra familiilorCtecnqăşi Ciubotattu,.Arhivelc Olteniei",X (1931),p. 456.
10Gh, Ungureanu,Din vieaţo lui I01lCreangă,Documenteinedite,Bucureşti,
EdituraFundaţieipentru literaturăşi artă, 1940,p. 13.
11Ibidem.
12Ibidem,Eacsimi!eşi ilustraţii,p. III.
13Ibidem,p. 14. Zahei a fost unul elinfraţii lui Ion Creangă.
14Ibidem,p. 14.
15C;I1.Ungurean
u, Ion Creatujă,Documen!e,Bucureşti,Editura pentru literatură, 1964,p. XV,nota 5.
'16Gh. Ungureanu,op, cii., p. XVIII.Dupăcîte susţinLucianPrcdescu,(op. cit.,
v01.r. arborelegenealogieintercalatîntre p. 8 --9),C. Călinescu(op.cit., p. 2&---36),
şi SavinBratul.(Ion Creangă,Bucureşti.Edituratineretului,1968,p. 23),pălrinţiiIvi
Ion Creangăar fi avut opt copil.
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"Adeverinţa"catihetuluiN. Conta de la Fălticenidin 29 august 1855că Ion
Creangăera atunciîn vîrslă de 15 ani, a fost greşit citată ca o dovadăa naşterii
acestuiaîn 1839.Dacă scădem 15 din 1855,obţinem 1340.Deci, potrivit acestei
"adeverinţe",Ion Creangăs-ar fi născut în 1340,iar nu în 1839,cum pretindeGh.
Ungureanu
17.
Din documentelepublicatede Gh. Ungureanunu rezultă că, în 1858,Seminarul Central,a amînat,pe temeiulmitriciide naştere din 1839,eliberareaatestatului pentru hirotonirealui Ion Creangă.Din documentelepublicatede Gh. Unqureanu18,reiese că SeminarulCentral,la 1858,nu cunoşteaalt act oficial privitor
la virsta lui Ion Creangădecit .adevennte" catihetuluiN. Conta din 29 august.
1855.Intrucit, în conformitatecu această "adeverinţă",Ion Creangăse nascuse
in 1340,era tirescca SeminarulCentral,în 1853,să considerepe Creangăca nefiind
încă în "vîrstă legiuită"pentru birotonie.
Şi aici trebuierectificatăo eroare de calcul a lui Gh. Unqureanu.El sustine
că •vîrsta legiuită"pentruhirol.onieera de 21 ani şi că Ion Creangăs-a născutîn
1839.Dacăacestedouă afirmaţiiar fi exacte,atunci greşită este încheierealui Gh.
Ungureanucă, în iunie 1859,Ion Creangăa împlinitvîrsta legiuită19.In adevăr:
1839+ 21 1860.
nTăcerea"păstrată de Ion Creangăpînă în noiembrie1859,cînd a cerut hirotonia, nu constituieo dovadăcă 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 ocupareacăruia Creangăputea candidacu sorţi
de izbîndă21.Vrednicde amintit este faptul că, în "mărturia"poporenilordată
cu acel prilejîn favoarea,lui Creangă,se atesta că el are vîrsta de ,,24ani trecuţi"22.
Mitrlcile cuprinzîndindicatiice se contrazic,afirmaţiilenedovedite,precum
şi .greşil.elesocoteliaritmeticeau menţinutincertitudineaasupra datei naşterii lui
Creangă.De aceea, chiar după ce au apărut lucrărilelui Gh. Ungureanu,în care
filele milricilorprotoierieiţinutului Neamţ din 1839şi 1842referitoarela Ion
Creangăau fost reproduseîn Iacsimil,G. Călinescutotuşi a susţinut,întemeindu-se
pe declaratiifăcute de însuşi Creangă,că data naşterii mareluiscriitor .dacă nu
cea mai probabilă,cel puţin aleasă de Creangăşi în chipul acesta intangibilă"
23,
este cea de 1 martie 1837.
La actele deja cunoscutecare an pricinuitaceastă incertitudineadăugămun
documentpublicat în "Monitoruloficial al Moldovei"df la 15 noiembrie1860
(p, 143).El
listarecrutarea
tinerilordornlcilraţt
Iaşi şilistă,
carelaunn'lu
să participe
la
tragerea
la cuprinde
sorti pentru
oştirii. In în
această
"Qfartalul
al 3-lea",
printre tinerii din .tagma bisericească",se află şi 1. Creangă,"însurat,[în vîrstă
de] 24 ani". Aşadar,potrivit acestuiact oficial,el s-a născut"în 1336.
Convocarealui Ion Creangă,deşi făcea parte din ,,\a.gmabisericească",la
tragereala sorţi pentrurecrutareaostirli prezintăinteresşi din alt punct de vedere.
S-a afirmat,că, după toate probabilităţile,Ion Creang2i.
s-a înscris la şcoala catihetică pentruca "să scape de ercan"24.Dacăel în adevăr a avut intenţiasă evite
un asemenearisc, calea ce a ales nu i-a îngăduitsă ajungă la ţinta dorită, căci
din lista apărută în "Monitoruloficial al Moldovei"reiese clar că, la 15 noiembrie 1860,nici chiar cei hirotoniţtnu mai beneficiaude privilegiulscutirii de oaste.
17Gh. Ungureanu,op. cit" p, XXII.
18.Ibidem,p, 94.
19Gh. Ungureanu,op, cii., p. XXIII.
20Idatn,
21Postul deV'enitvacant, la cere Ion Creangăa candidat,a fost la biserica
din Iaşi cu hramulilOde mucenici,bisericăla care slujeasocrulsău, preotulIoanGrigoriu (Gh.Unqurcanu,op. cii., p. 109şi p. 111112).
22Gh. Ungureanu,op. cit., p. 112.
23G. Călinescu,op. cit., p. 38,
24Ib1rJ.em,
p. 183.
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II. Se ştie cij Ion Creanqă a. fost.elevul lui Titu Maiorescula Şcoalaprcpu.
randală de la Trei Ierarhi din Iaşi25,în anii 1864şi 186526Au fost adesea citate
aprecierilelui Titu Maiorescudespre opera liLerarăa lui Ion Crcanqă27 Au Ios!
însi:1curînduitate cuvintelepe care Titu Maiorescu,cu prilejul rctraqert! sale din
învătămint,le-a rostit despre fostul lui elev.
Demisionînd,
în octombrie1909,din postul de profesorla Universi
tatea din
Bucureşti,pentru motivulciî împlinealirnil.ade vlrsl}jpeste trei luni, TiLuMaiorcscu a fost sărhătorltde cole9iişi foştii lui studenţila 22 noiembrie1909.S-au
tinut.atunci cinci discursuricăror-ale-a răspunssărbători
luI. Amintinddebutulsau
în învăţămînt,Titu Maiorescu;vestit prin 1.00111
glacialal vorbiriisale, a rnauifesI.attotuşi o sincerăemoţietimp de cîteva clipe, declarind: "Ce fericit a fost cel
ce vă vorbeşteacum,cînd la Trei Ierarhidin Iaşi a dat de prima lucrare a şcoIaruluisău Ion Creanqăl" 2B.
Deosebitde puterniciitrebuiesă.fi fost impresiape care>a avut-oatunci LînăruI profesor,pentru ca, după 45 de ani, si].-.;;i
erninteasră de ea în asemeneatermeni1 Semnificat.iv
este faptul cu, atunci cînd s-a rel.ras din Invăţămî
nt după tndoIunqataşi rodnicaerLivitatr:ce desfăşurase,Tilu. Maiorescua citat dintre .şcolarii"
Iui de..la Trei Ierarhinumaipe Ion Creanqă,consider
lndu-Idcsiqurca pe cel mai
de seamădintre foştii lui elevi din acea perioadăa carierii sale.
III. Data numiriilui Creangăca institutora dai loc la discuţii.
LucianPredeSC1J
afirmăcii, la 6 mai 1864,la şcoalaprimarăde la Trei Icrarhl
din laşi, Ion Creanqă a iscălit în condicade prezentăa clasei a II-a şi că. a Iunctionat ca "practicaul."
pînă la 5 noiembrie1864,cînd a fost "numitinstitutorprovizor cu ordinul ministerialnr, 53.2:11"
29.
Gh.Unqureanuconstatăcă, în statelede salariipe luna iunie 1864,Ion Crcanqă
nu este mentionatşi cci deci, În luna aceea, el n-a făcut par.e din învăţămîntul
primar30.TotodatăC11.Unqureanu arată că, la ,l septembrie1864,Creangăs-a Înscris la concursulpentru ocupareacatedreivacante a clasei I-a, secţia a Il-a, de
la şcoalaprimarăTrei Ierarhi31; reuşind la concurs,el a fost recomandatMinisterului32; în urma acesteirecomandări,Ion Crcanqăa fost numit .provizoriuinstitutor l,a clasa I-a, secţiuneaa II-a, de la şcoalaprimarădin Trei Ierarhi"33.Cheorqhe Unqurcanu adeuqe că "numireaa fost făcută pe data de 15 septembrie1864,
dată dela care Crcanqăşi intrase efectivîn învăţămînt"
24
(;. Călinescu,citind pe Emil Gârleam135,
scrie cci Ion Creangăa fost "numit
de Ministerinstitutorla clasa I-a, secţia a II-a, a şcolii primareTrei Ierarhi,cu
un decret donmescdin 2 noiembrie1864,comunicatla 5 noiembrie,care însă îi
recunosteaca dată a intrăriiîn funcţiuneziua de 7 mai 1864"
36.
Nici unul dintre biografiilui Creanqăn-a riisfoit "MonitOful
oficial"pentru
a afla actul numirii acestuiaîn învăţi.!mînt.
Dadi vreunul dintre ei şi-ar fi dat
25L. 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.'
26L. Predescu,OţJ.cii., voI r, p. 64 şi p. 66; S. Bratu,op. ciI., p. 122-127.
27Cea mai recenUllucra.reîn care slnl:reproduseaccsi.eaprecierieste monografiaprofesoareiZoe Dumitreseu-Buşulenga,
Ion Creangă,BuclJ[eti,1963,p. 10·-12.
28[E. A. Pangrati],SerbiitorireaprofesoruluiTi/u MaiorescuIa Universilalea
din BucureştiÎn zhw tie 22 noiembrie1909,Bucureşti,Socec,1910,p. XXIV.
29LucianPredesC'u,
op. cit., voI. I, p. lîB.
30(;h. Ungureanu,op. cii., p. LXV.
31Ibidem.
32Ibidem,p. LXVI.
33Ibidem.
34Ibidem.
35C. Călinescuse refercila articolullui ElllilCârleanll,Asuprabiugrafieifu.1
Ion Creangă,publicalîn revisl.a.FăL-I-'rul11os",
(Bîrlad),1 (1904),p. 11-14.
36C. Călinescu,ofJ.cit., p. 87.
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această osteneală,el ar fi găsit în .Monitoruloficial" de la 8 noiembrie1864
(p. 1185)decretuldomnescde la 2 noiembrie1864,prin care, folosindu-se
termenii
administrativi
ai epocii,Ion Creangăa fost numit "provizoriuinstitutorela clasa 1,
secţiuneaII, de la şcoala primarădin Trei Ierarhi".
Textul prescurtat,publicat în "Monitoruloficial', nu prevede că numireaa
fost făcută pe o dată anterioarăsernnăr
ii decretuluide către DomnitorulCuza.
De altminteri,o adresă a MinisteruluiCultelorşi InstrucţiuniiPublicede la
2 aprilie 1886(publicatăde Gh. Ungureanu)
37precizează,în legătură cu gradatia
a IV-Ia,că Ion Creangă"serveştedin noiembrie1864".Din această adresă rezultă
deci cii el a fost încadratîn învăţâmîntÎn noiembrie1864,aşadar la data decretului de numireca institutorprovizor.
IV. Dintr-unanunţ apărut în ziarul nPublicatiunioficialedin resortul Curţei
Apelativedin Iaşi" de la 10 martie 1871aflămcă Ion Creangălocuisepînă recent
într-un imobil"pend.intede mănăstireaBărhoi"şi care, in urma seculerlzărti,devenise proprietateastatului.Imobilul,avînd numărulnou 269 (numărulvechi fusese
1594),era de vălătuci,cu 6 camere,din care 4 fuseserăînchiriatede Ion Creanqă,
iar 2 erau închiriateseparati avea cuhnie,.grajdşi o şură. Chiria anuală era de
293 lei 75 bani.
La 15 ianuarie1871se ţinuse, la prefecturajudeţuluiIaşi, licitaţie--- de altminteri fără rezultat - pentru închiriereacamerelorîn care Creangălocuise38.
Aşadar,la acea dată, el avea altă locuinţă.
Este probabilcă, din cauza neplăcerilorpe care le avuseseîn ogradaColier,
Ion Creangăse mutase,în 1868,în casa de la Bărboi.S-ar părea că la această
locuinţăse refcră scrisoareape care a adresat-ounchiuluisău GheorgheCreangă
din TirgulNeamţ,la 3 iulie 186839,
cornunicîndu-i
printrealtele,că s-a mutat .într-o
casă. unde se află şi cîteva Irumusel
c ce pe la lassi le zicu fete". In cele două
camereînchiriateseparat în casa de vălătuci de la Bărboi,el a putut avea asemenea vecine.
In aceastăcasă Ion Creangăa locuit pînă în toamnaanului 1870,cînd, fiind
transferat,cu consimţămîntul
său, de la şcoala primarăTrei Ierarhi la şcoala primară sucursalăde băieţi norul1 din Sărărie40,ş-a mutat într-o încăperea acestei
modeste.şcoliţe"41.
Este deci greşită afirmaţialui LucianPredescucă, plecind de la Golia, Ion
Creangăs-a instalatîn bojdeucadin Ţicău42.
Ion Creangăgăsise un adăpost la Bărboişi în perioada'1863-1866,într-o
casă de vălătucicu trei odăi43.De la 1866la 1872această casă a fost ocupată,
fără întrerupere,de cîntăreţul bisericescCeorgie Sofroniu44.Aşadar locuinţa lui
Creangăla Bărboide la 1868la 1870a fost alta decît aceea din 1863-1866.
V. Sînt cunoscuteîmprejurărileîn care institutorulIon Creangăa fost destituit din învăţămînt,la 1 iulie 1872,ca o consecinţăa caterisiriisale de către autorilatea bisericeascăpentruvinilc de a fi mers la teatru,de a trăi despărţitde sotia
37Gh. Unqur
eanu, op. cit.. p. 262.
38nPublicatiunioficiale din resortul Curţel Apelative din laşi", 10 martie
1871,p. 1.
39LucianPredescu,O scrisoarea lui Creangădatată greşi! (Reciiitcâtişi contributii ICIviata lui), .Convorbirililerare", 1930,p. 1062--1064.
40Gh. Unqurcanu.op. cit, p. LVIII.
41Ibidem,p. LXXI,nota, 2..
42LucianPredescu,Ioan Creangă,voI. 1, Viaţa, Bucureşti,1932,p. 117.
43Ch. Ungureanu,op, cii., p. LII!.
44Ibidem,p, 183.
14- cel.367
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sa 45,de a fi tras în ogradaGolieifocuride armă împotrivaciorilorşi de a-şi fi
tuns părul46.
După ce a primit aceastănedreaptălovitură,Ion Creangăprobabils-a temut
ca difuzareacărţilor şcolare,pe care le publicaseîn colaborarecu InstttutoriiC.
Grigorescuşi V. Receanu,să fie stînjenită. In adevăr,nu putea contribuila răspîndireaunei cărţi didacticefaptulcă unul din autori fuseseîndepărtatde la catedră, prin aplicareacelei mai aspre pedepsedisciplinare.De aceea, în august 1872,
adică în preajmaînceperiianului şcolar,anunturileapăruteîn ziare cu,privire la
"Metodănouă de scriere şi cetire pentru usulu clasei 1 primatiă" şi .Lnvătătotiul
copiilorpentru clasele primare"nu menţioneazăca autori decît pe C. Grigorescu
şi V. Receanu,omitindnumelelui Ion Creangă47.
Şi în revista .Convorbiriliterare"de la 1 septembrie1872(p. 252),la rubrica
"bibliografie",
se aduce la cunoştinţacititorilorapariţia celor două manuale,fiind
indicatica autori numaiC. Grigorescuşi V. Receanu.Savin Bratu este de părere
că numele lui Creangă a fost omis intentionatîn "Convorbiriliterare", Iacob
Negruzzimanifestîndu-şi
astfel ostilitateaîmpotrivaunui adversarpolitic pe care
"nu-l uitase şi nu-l iertase"48.Intrucît între anuntulinserat de autorii celor două
manualeîn foaia .Publicaţiunioficialedin resortul Curţei Apelativedin Iaşi" şi
menţionareaacestor manuale la rubrica "bibliografie"din "Convorbiriliterare"
de la 1 septembrie1872nu este vreo deosebireîn ceea ce privesteindicareaautorilor, nu putem atribui lui Iacob Negruzzi,in acel caz, vreo intentie răuvoitoare
faţă de Creangă.Este însă adevăratcă .Junimea",în alte împrejurăridin aceeaşi
perioadă,.nu l-a uitat şi nu l-a iertat" pe Creangă.
VI. Printre consecintelepe care le-a avut destituirealui Creangăa fost ŞI
înlăt.urarealui din lista alegătorilorcomunaliai Iaşului.
La alegereaconsiîiuluicomunalal oraşuluiIaşi, potrivit legii at.unciîn vigoare49,aveau dreptulde vot cetăţeniiromâniîn virstă de cel putin 21 ani, dornlcilieti de mai mult de şase luni în acest oraş şi care plăteauanualstatului cel
puţin 110lei (vechi)impozitedirecte,şi anume,pe lîngă contribuţiapersonalăşi
de şoselede 48 lei (vechi),cel puţin încă 62 lei (vechi)impozitfunciar.Erau scutiţi de cens profesoriişi "institutoriide orice grad", precumşi alte persoane,ca:
preoţii,avocatii,medicii,arhitecţiietc,
Ion Creangă,în celilate de diaconşi de institutor,era alegătorcomunal,beneficiindde dispensade cens. După calerisireasa de către autoritateabisericească,
urmată de eliminareadin învătărnînt,el a fost şters din lista alegătorilorcornunali. În adevăr,în "lisla definitivaa colegiuluialegătorilorcomunalidin Iaşi pe
anul 1873"
53,în care sînt Înşiratenumelea 982 persoane,nu se află numelelui
Ion Creunqă.De asemeneaşi în lista aleqător
ilor comunalipe 1874,publicatăla
2 februarie1874,Ion Creangănu figurează51.
Pe de o parte ne mai fiind dlaconşi nici institutor.pe de altă parte neavind
o propricteteimobiliarăpe teritoriuloraşuluilaşi pentrucare să fi plătit cel puţin
62 lei vechi impozitfunciar52,Ion Creangănu mai Întruneacondiţiileprevăzute
45Vinovatele aceastăsituaţienu era Ion Creangă,deoarecesotia lui părăsise
domiciliulconjuga!din propria el iniţiativă.
46GlI.Unquroanu,op. cii., p. 196-198şi p, 207.
47.Puhlicatiunioficiale din resortul Curţei Apelative din Iaşi", 12 august
1872,p. 4, şi 19 august 1872,p. 4.
48Savin Bratu,op, cit., p, 170.
49Ioan M. Bujoreanu,Collcciiilcde leqiulrileRomânieivechi şi tiuol, Bucureşti, 18n, p. 877--887.
50"Pnblicatiunioficiale din resortul Curtel Apclativedin Iaşi", 3 februarie
18T1,p. 2-3.
51Ibidem,2 fcbruarle1874,p. 1 ·3.
52La 23 august 1872,PrtmăriaIaşi a eliberat lui Ion Creangă.un certificat
de paupcrtate",atestîndCd el nu avea "nici o avere mobilăsau imobilă" în acel
oraş (Gh.Unqureanu,op, cii., p, 218·--219).
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de legiuitorpentru a fi alegătorcomunal.De aceea, cu pruojui revizuirii anuale
listelorelectorale,el a fost exclusdin rîndul alegătorilor.
Primar al oraşuluiIaşi era atunci Nicu Gane. Prefecl.al }udeţuluiIaşi era
Leon Negruzzi.Ambiierau junimiştide nuanţă conservatoareşi, ca atare, considerau pe Creangă,care era aderent al .Fractiuniilibere şi independente",
ca pe
un adversar ce trebuia anihilat polittccştc. De aceea ei au folosit ocazia ivită,
pentru a-l înlăture,din lista electorală,întocmităsub directalor supraveghere.
Lovituraprimită pe această cale a fost rcsimtitădesigur foarte dureros de
Creangă.Este cunoscutăpasiuneacu care el participala luptele electorale.Spiritualele cuvîntări,pe care le rosteaîn întrunirilepublicecu prilejulalegerilor,delectau
pe ieşeni.Lipsit de dreptul de vot, el nu mai avea autoritateamorală necesară
pentru a interveniîn asemeneadezbateri.
Tocmaiîn acea perioadă-- şi anume la 29 aprilie 1873 au avut loc
la Iaşi alegeri parţiale pentru consiliulcomunal53.Cit de amărît trebuie să fi
fost Creangă,cînd s-a văzut silit să stea deoparte!
In calitate de institutor,Creangăfăcea parte din colegiulal III-lea al alegăt.orilorAdunăriideputaţilor
54.SavinBratu a arătat că, în 1874,revizuindu-se
listele
electoralepentru Cameră,Creangă,întrucît fusese exclus din învăţămînt,a fost
înlăturat din colegiulal III-lea şi Inscrisin colegiulal IV-lea55.Acesta era cel
mai oropsitdintre toate colegiileelectorale.Era alcătuit din cetăţeniiromânicare
plăteau,,0 dare către Stat oricît de mică" şi care nu făceauparte din vreunuldin
celelaltecolegii.Alegea indirect- prin deleqaţi- un deputat în fiecare judeţ.
sub presiuneacelor mai cumpliteinqertnteguvernament.ale.
VII.îndepărtatde la catedră la 1 iulie 1872,Creangba fost reinteqret în
învăţămîntpe ziua de 1 septembrie187456,
adică după mai bine de doi ani de la
destituireasa. în acest interval,constrînsde necesităttlcexistentei,el s-a îndelctnicit cu comerţul,deveninddebitantde tutun57.Pasiunealui pentru şcoalăel a dovedit-oînsă şi în acea grea perioadăa vieţii sale, prin concursuldezinteresatpe
care l-a dat unei societăţiculturaledin Iaşi, "Societăţiipentru învăţăturapoporului român".
Leqăturilo dintre Creanqăşi aceasl.bsocietateau fost semnalatede unul dintre
biografiilui58,care,printre ali.ele
, il arătat cii:
1. In 1868,Societateapentru invăţătura poporuluiroman din Iaşi a publicat,
cu chelLuialaei, abecedarulîntocmitde Ion Creanqă şi.fde alţi cinci institutori,
dintrecare cei mai de seamăau fost C. Grigorescuşi V. Receanu59Lucrareaa fost
tipărită În 4.000exemplare,autoriirenunţînd,pentru editia întîia, la orice remuneraţie, cu condiţiaînsă ca beneficiulrealizatsă fie destinatimprirnăr
ii unei a doue
ediţii. Prin convenţiaintervenită,ş-a precizat că "beneficiileediţiuni
i a doua şi
a celor ce se vor mai face vor fi ale autorilorabecedarulul"
60.
2. După succesulobţinut de prima ediţie a abecedaruluicare s-a epuizat
în cîteva săptămîni,Societateapentru lnvătălura poporuluiromândin Iaşi a decis,
în noiembrie1868,publicareaediţieia doua în 8.000exemplare
61.
53Au fost atunci aleşi şase motubr
i ai consiliuluicomunal(.Publicaţiunioficiale din resortulCurteiApelativedin Iaşi", 14 aprilie 1873,p. 1).
54ArL 3 din legea electoralăde la 1866(Ioan M. Bujoreanu,op. cit" p. 21).
55Savin Bratu,op. cit., p. 182.
56Ch, Unqureanu,oţi. cit., p. 234.
57LucianPredescu,op. cii., vol. 1, p. 115.Vezi şi ziarul .Noul CurierRomân",
4 noiembrie1872,p. 4.
58Gh. Unqureanu, op. cit., p. LXXX,nota 1.
59Ibidem,p. 155.
60Ibidem,p. 156.
61Ibidem,p, 163-164.
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3. In februarie 1374,Societateapentru învăţătura poporuluiromân a lnsărcinat pe Creangăsă tină .cursul de scriere şi cetire la şcoala de adulţi, unde
predau,în mod gratuit,cei mai de frunteprofesoriai Iaşului"62,
La acesteştiri adăugămurmătoareleinformatii:
1. Pentru prima ediţie a abecedarului,publicat sub titlul .Metodă nouă de
scriere şi cetire pentru llsulu clasei 1 primaria",Societateapentru învăţăturapoporuluiromândin Iaşi a cheltuit2598lei vechi.După epuizareacelor 4000exemplare ce fuseserătipărite,procedîndu-sela încheiereasocotelilor,s-a constatatcă
societateaîncasasesuma de 3756lei vechi 17 parale şi că deci realizaseun cîştig
net de 1158lei vechi 17 parale63.
2. Imprimareaeditieia doua a abecedaruluia costat 4552lei vechi 35 parale,
sumă integral recuperatăde Societateapentru învăţătura poporuluiromân, după
cum atestă cesicrulei la 20 noiembrie137164.
3. Cu prilejulconvocăriiadunăriigeneralea acesteisocietăţipentru6 mai 1373,
Creangăa propussă se acordeuniajutorbănesc"unorbăieţiromânipentrua învăţa
JegMOIrila
de cărţi"65. El se străduia astfel să înlesneascăabsolventilorşcolii
primaroînvăţareaunei mcserti,pentru care erau necesareelementebine pregătite.
Nu ştim ce rezultata avut propunerealui Creangă,înlrucît.în colectiileincomplete
ale ziareloricşenedin BibliotecaUniversităţiilocale n-amgăsit nimicdesprehotărîrile luete în adunareageneralăde la 6 mai 1873.
4. La 10 februarie1874,Societateapentru îuvăţătura poporuluiromâna decis
să organizezepentru a doua oară, la scoala primarăTrei Ierarhi din Iaşi, cursuri
destinateadulţilorşi a încredinţatlui Ion Creangăsarcinasa se ocupede analfebett,
pe care să-i Invetecitireaşi scrierea66.Acestelectii au fost predateîn fiecareduminică,de la ora 11.30la ora 15.3067.
Rezultateleobţinutene sînt cunoscutedin
raportulprezentatadunării,generalea societăţiide la 15 februarie1876,!n care se
precizeazăcă Ion Creangăa avut numai,doi elevi68.
Aşadar,şcoalade adulţi de la Trei Ierarhi n-a stîrnit un interes deosebitla
cei în folosulcărora asemeneacursurifuseserăorganizate
69.Precumse subliniază
în raportulcătre adunareageneraldde la 15 februarie1376,"la prelegerilepopulare
au venit mai numaişcolariprimarişi gimnasişti,care au trcquentatneregulat,prin
urmarepuţin s-au folosil.",iar "Ia.învăţăturielementares-au prezentatnumai doi
adultipe care i-a Învăţatd-l institul.orI. Creangă"70.
5. Acelaşi raport.către adunareagenerală de la 15 februarie1876face cunoscut că Societateapentru invătăturupoporuluiromân a ret.ipărit,cu "spesele"
ei,
o de
nouă
ediţie
a abecedarului
lui Ion Creanqă,În 12.000exemplare,cheltuind
suma
2.256
lei 28
bani11.
VIII.Am amintitmai sus asldultatcecu care Creangăparticipala întrunirlle
politice.Nu lipsea nici de la şedinţelecongreselorce se ţineaula Iaşi. Adesealua
62Ch. Ungureanu,op, cii., p. LXXX,nota 1.
63Arh. Stat. Iaşi, Fondul Societătnpentru învăţătura poporuluiromân, Dosarul 7/1871,f. 11 versa (raportulcasieruluiD. Haralambcătre preşedintelesocietăţii).
61Ibidem.
65.Curierulde Iessi", 4 mai 1873,p. 4.
66"Curierulde Iassi", 6 februarie1874,şi "Curierulfoaia intereselorgenerale", 22 august 1876.
67Ibidem,17 februarie1374.
68"Curierulfoaia intereselorgenerale",22 august 1876.
69"Curierulde Iassi",6 februarie1876.
70"Curierulfoaia intereselorgenerale",22 august 1876,
71Ibidem.Ultimaeditie din "Metodănouă de scriere şi ceiite pentru usulu
clasei1 primaria"(editiaXXIII)a apărut in 1893(LucianPredescu,op, cit., voI. IL
p. 163-170).
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cuvintul,prezentînd,într-o forma qlumcată,propuneriinteresanteasupra problemelordiscutatesau obiecţiiprivil.oar
e la parerileexprimatede preopinentl.
In ziarul .Lupta"din 1337au fost publicatescurte rezumatedespre interventiile lui la al IV-leacongresal corpuluididacticdin România.Acest conqres s-a
întrunitla Iaşi, la 30 martie 1337,în saIa TeatruluiNaţional,şi şi-a încheiat.lucrările la 1 aprilie1887.La fiecaredin cele trei şedinţecare au avut loc, Ion Creangă
a participatla discuţii,fiind deseoriîndelungaplaudatde congresişti.
Astfel,în şedinţade la 30 martie 1387,cu prilejul dezbateriiproblemeireorqanizărtiînvăţămîntuluisecundaral fetelor, Ion Creangă a atras atenţia asupra
vitregieicu care regimulde atuncitrata "poporulde jos". El a subliniat x.ăfemeia
de la ţară, "care seceră şi prăseşte",care deci lucreazăla cîmp cu aceeaşihărnicie ca şi bărbatul,acea femeieera lăsată .în neştiinţă".O asemeneasituaţietrebuia să înceteze.St.ăruindpe aceeaşilinie ca şi Creanga,învăţătorulCireş a cerut
ca şi "suflareafemeiascăde la ţară" să aibă posibiJitateade a învăţa carte. "Trebuie să se facă nua]multpentruacela care ridicătot greulşi acestaeste poporulde
jos" - a declarat învăţătorulCireş. Deşi profesoruluniversitarAron Densuşianu
a criticat părerile exprimatede Ion Creanga,deşi profesoruluniversitarNcculae
Culiasu.care prezidaşedinţa,a avut o comportareint.erpretatăde cei de faţa ca
o dezaprobarea lui Creangă,lotuşi congresula aderat la punctulde vedere susţinut de marele humulcst.ean,adoptîndrezoluţiade a se da .Ierneiio instrucţiune
secundară,egalitaraClIa bărbatului".
Corespondentul
ziarului.Lupta",în darea de seamăa primeişedinţea congresului,relateazăcă Ion Creanqă, "prin cîteva vorbe qlumetece fac să se stîrnească
un, rîs homericîn sală, aruncăo ideie nouă care avu drept rezultato discuţiede
aproapeo oră"72.Aşadar,Cre.anqăa obţinuto frumoasăizbîndă.
In şedinţe următoarea congresuluia fost discutatăproblemajudecăriimembrilor corpuluididacticpentru abateri disciplinare.
In conformitateClI "Legeaasupra instructlun
ii" din 1&64,încă în viqoare la
1887,sanctiuniledisciplinaremai qrave decit avertismentulerau pronunţatede o
comisiede judecată,alcătuitădin cinci profesori"din gradul de învăţămîntsuperior" aceluia al învinuitului.Comisiapentru judecarea profesorilorUniversităţii
din Bucureştiera constituită.din cinci profesoria.i Universităţiidin Iaşi şi "vice
versa"73.Congresuldin 1887al corpuluididactica dezbătutchestiuneadacă trebuiau modificateaceste rînduieli.
în dezbateri,
Ion Creangă,
q]întrebat:
vesel şi "Ce
popular"
dupăIntervenind
cum se exprimă
corespondentul
ziarului"într-un
"Lupta"Iimb
- ,o
va face
un dascăl.cînd se va vedea de o datil afariidin postullui, fără să fie judecat? La
cine se va adresa?"74
..
Termcnilfolosiţide autoruldării de seamănu exprimăcu suficientăclaritate
observatiileformulatede Creanga.Acesta desigurnu s-a referit la excludereadin
învăţămînta unui membrual corpuluididacticfără avizulcomisieicelor cinci profesori,ci la judecareaîn lipsă a celui învinuit,fără să i se fi comunicatacuzatiile
ce i se aduceau,aşa încît.aceluiatît de asprupedepsitnu i se da posibilitateasă se
apere.Ion Creangăs-a referit!la cele ce el însuşiîndurase,în 1872,cînd fuseseeliminat din învăţămînt,fiind "condamnatfără să fi fost ascultat"75,în urma unei
adreseînaintatăMinisteruluide MiiropoluulCalinicMiclescu.
Luîndcuvîntulîn aceeaşişedinţăa congresului,AlecuBădărău a cerut să fie
modificatăalcătuireacomisieide judecată disciplinară,aşa încît să fie constituită
numaidin profesorieqah în grad cu cel învinuit.Cu sistemulde pînă atuncifuseseră săvîrşit.emari nedreptăţi."Unuldin cei mai distinşiprofesori,unul din cei
72"Lupta",3 aprilie 1387.
73Art. 393din legea de la 1864(IoanM. Bujoreanu,op. cii., p, 1316).
74"Lupta",4 aprilie1887,p. 2.
75Vezi memoriulînaintat MinisteruluiCultelor şi InstrucţiuniiPublice d
Ion Creangăla 31 iulie 1872(Gh.Ungureanu,op, cit., p. 214-216).
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mai înţelepţioamenidin ţară a fost destituitde profesoriuniversitari,pentru nici
un motvserios"- a spus AlacuBădărău76 Aluziala Creangăera vădită.
Congresuln-a adoptat propunerealui Alecu Bădărău.Rezoluţiavotată prevedea cii "niciun profesornu poate fi destituitînainte de a fi judecat".Se admitca însă ca din comisiade judecatăsii facii parte profesori.de un grac!superior".
Tinindseamă de observatiilelui Creangă,Conqresul totodatăexprimadorinţa .s1'\
se fixezeoarecare11
OrJ11e,
după care si! se judeceprofesorii"
77.
In uliima zi a conqrcsului,la 1 aprilie 1887,a vcnt in dezbatereproblema
cărţilor şcolare.Chcorqhc Ghibănescus-a rostit împotrivaoricărei restrictii.Dupa
părerea lui, trebuierospcctatsi in acest domeniuprincipiulliberei concurenţe,deoarece "cartea mai bunii va tnvinqc,prin meritul ei, pe o alta mai rea". Alti
vorbitori s-au pronunţat pentru aprobareamanualelorşcolare tie către comisii
instituitede MinisterulInstrucţiuniiPublice.S-a subliniatînsă că din aceste comisii nu trebuiausă facă parte profesoriiautori de cărţi didacticecu acelaşi subiect. Ion Creangăa combătutpropunerealui Gh. Chibăncscuşi a sustinut că
aprobareaeutorităt]: şcolare era necesară pentru difuzareamanualelordidactice
în instituţiilede înviiţălI1int.Fării
un asemeneacontrol a spus Creanqă - s-ar
putea .strecura" erori în aceste cărţi, erori care ar putea fi foarte prejudiciab
ile
elevilor78
Pusă la vot, cu apel nominal,propunerealui Ch. Chibăncscua fost respinsă.
Ea n-a întrunitdecit 25 voturi.Impotrivaei au fost 40 voturi.
În acea şedinţă de la 1 aprilie 1887,congresulşi-a încheiatlucrările,după
discutareaşi a altor chestiuni,la care reportajulpublicatnu ne informeazădacă
Ion Creanqă a mai participat.
A fost foarte interesantăcontribuţia lui Creangăla lucrărilecongresuluidin
1887al corpuluididactic.In ziarul .Lupl.a"nu ni s-a păstrat însu decît un foarte
palid rezumatal cuvintărilor pe care le-a rostit cu acel prilej.
*
Dupăelim reiese din rîndurilede mai sus, informaţiilecomunicateîn această
notă se rderă la amănuntedin viaţa lui Ion Creangă.Ele aduc citeva precizări
care completeazăştirile deja cunoscutedin viata mareluiscriitor.
10iulie 1969

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