
CREANGĂ, Ion  (1 martie 1837, Humule şti, jude Ńul Neam Ń - 31 
decembrie 1889, Ia şi) 
scriitor, mare clasic al literaturii române 

Fiul mai mare al lui Ştefan a Petrei Ciubotarul şi al 
Smarandei, fiica lui David Creang ă din Pipirig. Cea dintâi 
înv ăŃătur ă a primit-o de la dasc ălul Vasile a Ilioaei, în 
chilia anume ridicat ă de c ătre humule şteni. 
La îndemnul lui David Creang ă din Pipirig, î şi continu ă 
înv ăŃătura, dar pentru pu Ńin timp, la şcoala din Bro şteni, 
de sub conducerea lui Neculai Nanu, înfiin Ńat ă de marele 
logof ăt Alecu Bal ş. 
După avarierea "cocioabei de pe malul stâng al Bistri Ńei" 
(casa Irinuc ăi), revine la Humule şti, face carte cu 
dasc ălul Simion Fosa din łuŃuieni, de la biserica 
"Adormirea" din Tg. Neam Ń, apoi la Şcoala Domneasc ă din Tg. 
NeamŃ, dup ă 1 iunie 1853, cu profesorul Isaia Teodorescu, 
zis Popa Duhu , "cuget neobi şnuit de îndr ăzne Ń pentru vremea 
lui şi pentru func Ńia lui social ă". 

Urmează în 1854 Şcoala de Catihe Ńi din F ălticeni, iar de la 
1 septembrie 1855, la Seminarul Central de la Socol a, fiind 
recomandat de c ătre "catihetul Conta", prin adresa din 9 
iulie 1855. Bine preg ătit, în urma examin ării la care a 
fost supus, este primit direct în clasa a doua. A f ăcut 
limba elin ă cu profesorul Neofit Scriban (militant pentru 
luminarea poporului, arhimandrit, închis la Mănăstirea 
NeamŃ de c ătre mitropolitul Veniamin, pentru c ă se g ăsiser ă 
la el operele lui Voltaire). Ştiin Ńele filosofice şi 
istoria universal ă le-a f ăcut cu dr. Ioan Alinescu, iar 
limba latin ă cu profesorul D. Stoica. 

Exponen Ńi ai iluminismului francez, fra Ńii Neofit, Teoctist 
şi Filaret Scriban, prin opera scris ă şi traducerile f ăcute 
din limba francez ă, au fost prop ăvăduitorii ideilor 
progresiste, unioniste. 

Din cauza dificult ăŃilor familiale e nevoit s ă urmeze numai 
cursul inferior al Seminarului Central de la Socola . La 
sfâr şitul lunii iulie 1858, tat ăl, Ştefan a Petrei 
Ciubotarul, moare l ăsând o cas ă plin ă de greut ăŃi. La 23 
august 1859, se c ăsătore şte cu Ileana, fiica preotului I. 
Grigoriu de la Biserica "Patruzeci de Sfin Ńi". Sluje şte ca 
dasc ăl şi î şi cap ăt ă hirotonia la 26 decembrie 1859. 

În 1861 figureaz ă printre cei 14 studen Ńi înscri şi la 
Facultatea de Teologie din Ia şi, abia înfiin Ńat ă în 1860. 



În anul şcolar 1862-1863 nu mai apare în scriptele 
facult ăŃii, care de altfel se şi desfiin Ńeaz ă curând. Din 
ianuarie 1864 urmeaz ă, cu scopul de a intra în înv ăŃământ, 
Şcoala Preparandal ă, prima şcoal ă de înv ăŃători din 
Moldova . Dup ă primul an de studii, la examenul sus Ńinut în 
19 iunie 1864, s-a remarcat prin ob Ńinerea unor rezultate 
deosebite la toate disciplinele. La 29 iunie 1864, la 
solemnitatea distribuirii premiilor, care a avut lo c la 
Palatul Administrativ, Titu Maiorescu îi înmâneaz ă premiul 
I. Un an mai târziu, la examenul general la care a fost 
supus în 10 iunie 1865, a primit la toate obiectele  nota 
"eminen Ńa" (religie, pedagogie, gramatica român ă, 
aritmetic ă, cosmografie, fizic ă, caligrafie, muzic ă vocal ă, 
aptitudine pedagogic ă şi purtare). 

Activitatea didactic ă, Ion Creang ă şi-a început-o înc ă din 
mai 1864, când se afla în primul an de studii la Şcoala 
Preparandal ă "Vasile Lupu". În anul urm ător, Al. I. Cuza 
semnează decretul 1501 din 5 noiembrie, de numire 
provizorie a institutorului Ion Creang ă la clasa întâia, 
sec Ńiunea II de la Şcoala Primar ă "Trei Ierarhi". Scoate, 
în 1868, abecedarul Metod ă nou ă de scriere şi cetire , 
împreun ă cu V. Receanu, Gh. Ien ăchescu, C. Grigorescu, pe 
care îl îmbun ăt ăŃeşte cu includerea în edi Ńia a V-a (Ia şi, 
1876) a povestirii Ursul p ăcălit de vulpe . Manualul 
Înv ăŃătorul copiilor  a crescut în importan Ńă prin 
introducerea pove ştilor Inul şi c ămeşa, Poveste  şi Păcal ă. 
Ignorarea canoanelor religioase, ca şi criticarea ierarhiei 
biserice şti, i-a atras destituirea din func Ńia de diacon, 
iar ulterior, când la conducerea ministerului se af la 
Cristian Tell, a fost scos şi din înv ăŃământ. 

Pentru a- şi men Ńine existen Ńa, a fost nevoit s ă- şi deschid ă 
un debit de tutun, iar dup ă divor Ńul pronun Ńat de c ătre 
Tribunalul Ia şi, cump ăr ă "bojdeuca" din łic ău, unde se mut ă 
împreun ă cu Tinca Vartic, bun ă cunosc ătoare de pove şti. 
Este reîncadrat în înv ăŃământ odat ă cu venirea lui Titu 
Maiorescu la conducerea ministerului, în 1874. Un a n mai 
târziu îl cunoa şte pe M. Eminescu , pe atunci revizor 
şcolar, care, intuindu-i geniul creator, îl îndeamn ă s ă- şi 
transcrie bogatul repertoriu oral. Înrâurirea lui E minescu 
r ămâne astfel hot ărâtoare pentru destinul s ău 
scriitoricesc. 

Prezent la "Junimea", cite şte Soacra cu trei nurori , 
publicat ă în Convorbiri literare  (octombrie 1875). 
Celelalte scrieri (ap ărute în Convorbiri literare ):  



� Capra cu trei iezi  - decembrie 1875   
� PunguŃa cu doi bani  - ianuarie 1876   
� Dănil ă Prepeleac  - martie 1876   
� Povestea porcului  - iunie 1876   
� Moş Nechifor Co Ńcariul  - ianuarie 1877   
� Povestea lui Stan P ăŃitul  - aprilie 1877   
� Povestea lui Harap Alb  - august 1877   
� Fata babei şi fata mo şneagului  - septembrie 1877   
� Ivan Turbinc ă - aprilie 1878   
� Povestea unui om lene ş - octombrie 1878   

După trei ani sunt publicate primele dou ă p ăr Ńi din 
Amintiri din copil ărie  (ianuarie, aprilie) şi Popa Duhu  
(noiembrie). Partea a treia a Amintirilor...  este publicat ă 
în martie 1882, pentru ca un an mai târziu s ă apar ă Cinci 
pâni . 

Album macedo-român  din 1880 public ă Moş Ion Roat ă, iar în 
Almanahul Societ ăŃii Academice Social-Literare "România 
Jun ă"  din Viena, în 1883, apare povestirea Ion Roat ă şi 
Vodă Cuza , reprodus ă în Convorbiri literare  din iunie 
acela şi an. 

Ultima parte a Amintirilor...  apare integral în al doilea 
volum al edi Ńiei de la Ia şi (1892), iar Făt Frumos, fiul 
iepei  în Convorbiri literare  din martie 1898. Evolu Ńia 
operei este strâns legat ă de raporturile literare avute de 
povestitor, nu numai cu "Junimea", dar şi cu M. Eminescu şi 
Titu Maiorescu. 

Plecarea lui Eminescu la Bucure şti, la Timpul , boala care i 
se accentueaz ă, îi umbresc ultima perioad ă a vie Ńii. Este 
văzut, îns ă rar, la cenaclul lui N. Beldiceanu şi 
colaboreaz ă sporadic la Contemporanul . În 1887 renun Ńă la 
înv ăŃământ şi solicit ă pensionarea. La câteva luni de la 
moartea (la 15 iunie 1889) lui Eminescu, în 1889, î n 
noaptea de Anul Nou, se stinge la Ia şi, fiind înmormântat 
în cimitirul "Eternitatea". 

Recuperarea manuscriselor, studierea lor şi a însemn ărilor 
f ăcute pe diverse c ăr Ńi, se datoreaz ă, la sfâr şitul 
secolului al XIX-lea, lui G.T. Kirileanu, "cel mai 
important editor ştiin Ńific al operei marelui povestitor" 
(Perpessicius). 

Tr ăsătura dominant ă a artei, a crea Ńiei sale, o constituie 
talentul narativ, povestirea definindu-se preponder ent 



epic, iar tipologia, etic. Umorul operei izvor ăşte din 
via Ńă şi o exprim ă plenar. Prin opera sa, se înscrie în 
rândul marilor scriitori ai lumii. Dimensiunea univ ersal ă 
este unanim pus ă în valoare de J. Boutiere, Angelo de 
Gubernatis, Mitte Kremnitz, G. Weigand, Constancia 
Mayzlowna, Lucy Byng, Agnesina Silvestri-Giorgi, Lu igi 
Salvini ca şi de al Ńi cercet ători, iar la noi de c ătre G. 
Călinescu, Zoe Dumitrescu-Bu şulenga, Valeriu Cristea. 

 

Fiul mai mare al lui Ştefan a Petrei Ciubotarul şi al 
Smarandei, fiica lui David Creang ă din Pipirig. Cea dintâi 
înv ăŃătur ă a primit-o de la dasc ălul Vasile a Ilioaei, în 
chilia anume ridicat ă de c ătre humule şteni. 
La îndemnul lui David Creang ă din Pipirig, î şi continu ă 
înv ăŃătura, dar pentru pu Ńin timp, la şcoala din Bro şteni, 
de sub conducerea lui Neculai Nanu, înfiin Ńat ă de marele 
logof ăt Alecu Bal ş. 
După avarierea "cocioabei de pe malul stâng al Bistri Ńei" 
(casa Irinuc ăi), revine la Humule şti, face carte cu 
dasc ălul Simion Fosa din łuŃuieni, de la biserica 
"Adormirea" din Tg. Neam Ń, apoi la Şcoala Domneasc ă din Tg. 
NeamŃ, dup ă 1 iunie 1853, cu profesorul Isaia Teodorescu, 
zis Popa Duhu , "cuget neobi şnuit de îndr ăzne Ń pentru vremea 
lui şi pentru func Ńia lui social ă". 

Urmează în 1854 Şcoala de Catihe Ńi din F ălticeni, iar de la 
1 septembrie 1855, la Seminarul Central de la Socol a, fiind 
recomandat de c ătre "catihetul Conta", prin adresa din 9 
iulie 1855. Bine preg ătit, în urma examin ării la care a 
fost supus, este primit direct în clasa a doua. A f ăcut 
limba elin ă cu profesorul Neofit Scriban (militant pentru 
luminarea poporului, arhimandrit, închis la Mănăstirea 
NeamŃ de c ătre mitropolitul Veniamin, pentru c ă se g ăsiser ă 
la el operele lui Voltaire). Ştiin Ńele filosofice şi 
istoria universal ă le-a f ăcut cu dr. Ioan Alinescu, iar 
limba latin ă cu profesorul D. Stoica. 

Exponen Ńi ai iluminismului francez, fra Ńii Neofit, Teoctist 
şi Filaret Scriban, prin opera scris ă şi traducerile f ăcute 
din limba francez ă, au fost prop ăvăduitorii ideilor 
progresiste, unioniste. 

Din cauza dificult ăŃilor familiale e nevoit s ă urmeze numai 
cursul inferior al Seminarului Central de la Socola . La 
sfâr şitul lunii iulie 1858, tat ăl, Ştefan a Petrei 



Ciubotarul, moare l ăsând o cas ă plin ă de greut ăŃi. La 23 
august 1859, se c ăsătore şte cu Ileana, fiica preotului I. 
Grigoriu de la Biserica "Patruzeci de Sfin Ńi". Sluje şte ca 
dasc ăl şi î şi cap ăt ă hirotonia la 26 decembrie 1859. 

În 1861 figureaz ă printre cei 14 studen Ńi înscri şi la 
Facultatea de Teologie din Ia şi, abia înfiin Ńat ă în 1860. 
În anul şcolar 1862-1863 nu mai apare în scriptele 
facult ăŃii, care de altfel se şi desfiin Ńeaz ă curând. Din 
ianuarie 1864 urmeaz ă, cu scopul de a intra în înv ăŃământ, 
Şcoala Preparandal ă, prima şcoal ă de înv ăŃători din 
Moldova . Dup ă primul an de studii, la examenul sus Ńinut în 
19 iunie 1864, s-a remarcat prin ob Ńinerea unor rezultate 
deosebite la toate disciplinele. La 29 iunie 1864, la 
solemnitatea distribuirii premiilor, care a avut lo c la 
Palatul Administrativ, Titu Maiorescu îi înmâneaz ă premiul 
I. Un an mai târziu, la examenul general la care a fost 
supus în 10 iunie 1865, a primit la toate obiectele  nota 
"eminen Ńa" (religie, pedagogie, gramatica român ă, 
aritmetic ă, cosmografie, fizic ă, caligrafie, muzic ă vocal ă, 
aptitudine pedagogic ă şi purtare). 

Activitatea didactic ă, Ion Creang ă şi-a început-o înc ă din 
mai 1864, când se afla în primul an de studii la Şcoala 
Preparandal ă "Vasile Lupu". În anul urm ător, Al. I. Cuza 
semnează decretul 1501 din 5 noiembrie, de numire 
provizorie a institutorului Ion Creang ă la clasa întâia, 
sec Ńiunea II de la Şcoala Primar ă "Trei Ierarhi". Scoate, 
în 1868, abecedarul Metod ă nou ă de scriere şi cetire , 
împreun ă cu V. Receanu, Gh. Ien ăchescu, C. Grigorescu, pe 
care îl îmbun ăt ăŃeşte cu includerea în edi Ńia a V-a (Ia şi, 
1876) a povestirii Ursul p ăcălit de vulpe . Manualul 
Înv ăŃătorul copiilor  a crescut în importan Ńă prin 
introducerea pove ştilor Inul şi c ămeşa, Poveste  şi Păcal ă. 
Ignorarea canoanelor religioase, ca şi criticarea ierarhiei 
biserice şti, i-a atras destituirea din func Ńia de diacon, 
iar ulterior, când la conducerea ministerului se af la 
Cristian Tell, a fost scos şi din înv ăŃământ. 

Pentru a- şi men Ńine existen Ńa, a fost nevoit s ă- şi deschid ă 
un debit de tutun, iar dup ă divor Ńul pronun Ńat de c ătre 
Tribunalul Ia şi, cump ăr ă "bojdeuca" din łic ău, unde se mut ă 
împreun ă cu Tinca Vartic, bun ă cunosc ătoare de pove şti. 
Este reîncadrat în înv ăŃământ odat ă cu venirea lui Titu 
Maiorescu la conducerea ministerului, în 1874. Un a n mai 
târziu îl cunoa şte pe M. Eminescu , pe atunci revizor 
şcolar, care, intuindu-i geniul creator, îl îndeamn ă s ă- şi 



transcrie bogatul repertoriu oral. Înrâurirea lui E minescu 
r ămâne astfel hot ărâtoare pentru destinul s ău 
scriitoricesc. 

Prezent la "Junimea", cite şte Soacra cu trei nurori , 
publicat ă în Convorbiri literare  (octombrie 1875). 
Celelalte scrieri (ap ărute în Convorbiri literare ):  

� Capra cu trei iezi  - decembrie 1875   
� PunguŃa cu doi bani  - ianuarie 1876   
� Dănil ă Prepeleac  - martie 1876   
� Povestea porcului  - iunie 1876   
� Moş Nechifor Co Ńcariul  - ianuarie 1877   
� Povestea lui Stan P ăŃitul  - aprilie 1877   
� Povestea lui Harap Alb  - august 1877   
� Fata babei şi fata mo şneagului  - septembrie 1877   
� Ivan Turbinc ă - aprilie 1878   
� Povestea unui om lene ş - octombrie 1878   

După trei ani sunt publicate primele dou ă p ăr Ńi din 
Amintiri din copil ărie  (ianuarie, aprilie) şi Popa Duhu  
(noiembrie). Partea a treia a Amintirilor...  este publicat ă 
în martie 1882, pentru ca un an mai târziu s ă apar ă Cinci 
pâni . 

Album macedo-român  din 1880 public ă Moş Ion Roat ă, iar în 
Almanahul Societ ăŃii Academice Social-Literare "România 
Jun ă"  din Viena, în 1883, apare povestirea Ion Roat ă şi 
Vodă Cuza , reprodus ă în Convorbiri literare  din iunie 
acela şi an. 

Ultima parte a Amintirilor...  apare integral în al doilea 
volum al edi Ńiei de la Ia şi (1892), iar Făt Frumos, fiul 
iepei  în Convorbiri literare  din martie 1898. Evolu Ńia 
operei este strâns legat ă de raporturile literare avute de 
povestitor, nu numai cu "Junimea", dar şi cu M. Eminescu şi 
Titu Maiorescu. 

Plecarea lui Eminescu la Bucure şti, la Timpul , boala care i 
se accentueaz ă, îi umbresc ultima perioad ă a vie Ńii. Este 
văzut, îns ă rar, la cenaclul lui N. Beldiceanu şi 
colaboreaz ă sporadic la Contemporanul . În 1887 renun Ńă la 
înv ăŃământ şi solicit ă pensionarea. La câteva luni de la 
moartea (la 15 iunie 1889) lui Eminescu, în 1889, î n 
noaptea de Anul Nou, se stinge la Ia şi, fiind înmormântat 
în cimitirul "Eternitatea". 



Recuperarea manuscriselor, studierea lor şi a însemn ărilor 
f ăcute pe diverse c ăr Ńi, se datoreaz ă, la sfâr şitul 
secolului al XIX-lea, lui G.T. Kirileanu, "cel mai 
important editor ştiin Ńific al operei marelui povestitor" 
(Perpessicius). 

Tr ăsătura dominant ă a artei, a crea Ńiei sale, o constituie 
talentul narativ, povestirea definindu-se preponder ent 
epic, iar tipologia, etic. Umorul operei izvor ăşte din 
via Ńă şi o exprim ă plenar. Prin opera sa, se înscrie în 
rândul marilor scriitori ai lumii. Dimensiunea univ ersal ă 
este unanim pus ă în valoare de J. Boutiere, Angelo de 
Gubernatis, Mitte Kremnitz, G. Weigand, Constancia 
Mayzlowna, Lucy Byng, Agnesina Silvestri-Giorgi, Lu igi 
Salvini ca şi de al Ńi cercet ători, iar la noi de c ătre G. 
Călinescu, Zoe Dumitrescu-Bu şulenga, Valeriu Cristea.  


