A m intiri din copilãrie
Povestire
“Am intiri din copilarie” este un rom an autobiografic, rom anul form arii personalitatii
unui tanar, care prezinta procesul educatiei si al experientei dobandite de N ica, Ion Creanga
fiind scriitorul care realizeaza “prim ul rom an al copilariei taranesti” din literatura noastra.
Partea I:
Ion Creangã, adult, incepe povestirea am intirilor din propria copilarie.
Incã de la inceput, naratorul fixseaza locul, satul H umulesti si tim pul, varsta fericita a
copilariei.
Incepe prin a prezenta scoala din H um ulesti.
Copiii nu inteleg rostul scolii, sunt indaratnici si de aceea parintele Ioan “om vrednic si
cu bunatate”, le aduce ca “dar de scoala noua” pentru a -i sili spre invatatura, “Calul Balan” si
pe “Sf. N icolai”. Preotul a instituit regula ca, in fiecare sam bata sa fie ascultati la lectiile
predate in saptam ina respectiva apoi sa fie pedepsiti in functie de greselile facute. Prim a
pedepsita a fost chiar Sm arandita, fiica preotului. U rm area a fost ca toti scolarii au inceput sa
invete.
Intr-una din zile prim arul scoate oam enii la reparat drum ul. Badita V asile iese cu elevii
sa dea o m ana de ajutor. D e fapt era un pretext pentru a –l lua pe Badita V asile la arm ata. A
fost prins cu arcanul, pus in catuse si dus la Piatra N eam t.
Pentru a urm a scoala, N ica este trim is de m am a sa Sm aranda, sa continue scoala la
Brosteni. E ste dus la aceasta scoala im preuna cu verisorul sau D um itru. E ste dus intr-o lum e
com plet noua careia copilul nu i se adapteaza. I se intam pla o serie de fapte inedite : caderea in
Ozana, taierea pletelor, statul in gazda la Irinuca unde se um ple de raie urm at de daram area
casei acesteia urm ata de fuga inapoi acasa cu pluta pe Bistrita.

Partea aa - IIII - a
In aceasta parte scriitorul nareaza cateva din intam plarile foarte
cunoscute ale copilariei sale: “La cirese “, “Pupaza din tei”, “La scaldat”
La cirese. N ica se hotaraste sa se duca la varul sau Ion pentru a m anca cirese.
Pretextand ca vrea sa –l ia pe Ion la scaldat afla de la m atusa M arioara ca acesta nu este
acasa. Isi ia ram as bun de la m atusa dupa care se strecoara in gradina si se urca in cires.
M atusa M arioara il zareste, incepe sa -l am eninte, iar drept urm are N ica sare din cires si,
pentru a scapa, incepe sa alerge printr- o plantatie de canepa. U rm arit de m atusa, cei doi
reusesc sa culce la pam ant toata canepa cultivata. N ica a reusit sa scape sarind gardul,dar
seara m os V asile im preuna cu prim arul au venit la parinti pentru a cere daune pentru canepa si

cirese. N ica prim este “o chelfaneala “ zdravana de la tatal sau pentru stricaciunile produse de
el.
Pupaza din tei. Intr-o dim ineata m am a lui,Smaranda, il trezeste pe N ica inainte de
rasaritul soarelui,cand era som nul m ai dulce, ca sa nu-l spurce “ cucul arm enesc”. Sm aranda il
trim ite pe N ica sa duca m ancare oam enilor angajati la prãsit. Pe drum ,N ica se abate pe la
teiul in care isi avea pupaza cuibul cu gandul s-o prinda. Cand o vede, se sperie de creasta ei si
ii da drum ul in scorbura.Pune in gura scorburii o lespede si pleaca sa duca m ancare lingurarilor.
La intoarcere prinde pupaza si o ascunde acasa in pod.D upa doua zile, de frica sa nu fie prins
,N ica se duce cu pupaza la iarm aroc sa o vanda. U n m osneag, sub pretext ca vrea sa cum pere
pupaza,o dezleaga si ii da drum ul. N ica ii cere mosneagului sa ii plateasca pasarea. M osneagul
incearca sa-l potoleasca si-l am eninta in final ca-l va duce la taica-sau. Speriat,N ica fuge
acasa. A juns acasa,fratii ii spun ca parintii sunt plecati la targ,iar m atusa M ariuca ridicase tot
satul din pricina pupezei.D ar tocm ai atunci, se aude pupaza, care canta.
La scaldat. Intr-o zi,Smaranda il roaga pe N ica sa o ajute.E l prom ite sa stea acasa,dar
in gandul lui planuieste sa plece la scaldat.Sm aranda vazand ca baiatul nu m ai este acasa, se
duce la balta si-l vede tolanit in pielea goala pe nisip. E a asteapta sa intre in apa, apoi ii ia
toate hainele. N ica se gandeste cum sa ajunga acasa fara haine. O ia prin papusoi, prin
gradinile oam enilor, il latra cainii, apoi ajunge, cu chiu cu vai, in ograda casei sale.D upa
aceasta intam plare, N ica devine ascultator si harnic,pana cand, im presionata, Sm aranda il
iarta.

Partea a III – a
N ica este acum adolescent,urm eza cursurile Scolii D om nesti din Targu
N eam tului, apoi pe cele de la Scoala de Catiheti din Falticeni. D esprinderea de sat se
realizeaza pentru o perioada m ai lunga, urm arind procesul form arii lui N ica, raporturile lui cu
viata sociala, cu noii colegi de scoala, intre care Ion M ogorogea, varul sau, G atlan, Trasnea,
Oslobanul, im preuna cu care statea in gazda la Pavel Ciubotarul, unde isi aduceau m erinde de
acasa si se ingrijeau iarna de lem ne de foc.
Partea a IV – a
La inceputul acestui capitol se fixeaza tim pul actiunii, toam na anului 1855 si
spatiul, satul H um ulesti. D orinta Sm arandei era ca baiatul ei sa devina popa si de aceea insistã
sã plece la Sem inarul de la Socola. N ica pleacã im preuna cu Z aharia lui G atlan, ducandu – i
m os Luca. Sosire la Socola, intr-un tarziu, noaptea si rãm ânerea in caruta trasa sub un plop
m are, deci sub cerul liber, sim bolizeaza lumea necunoscuta in care urm a sa intre N ica si in care
se sim te stingher.

Finalul acestui capitol si al “Amintirilor” exprima filozofia
relativitatii timpului ce se scurge ireversibil, lãsând in urma o
viata bogata in trairi si sentimente pure.

