
 
 

 

Ion Creangă 

Universul epic 

Ion Creangă este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române, alături de Mihai 

Eminescu, Ioan Slavici și I.L Caragiale. Considerat cel mai important povestitor al literaturii 

române, Creangă a fost primul autor care a stabilit regulile povestirii. El este precedat din 

perspectiva talentului narativ de Ion Neculce și secondat Mihail Sadoveanu. Creangă scrie o 

proză cu puternice influențe folclorice, în care limbajul popular și mentalitățile tradiționale sunt 

esențializate și stilizate. Ion Creangă a intrat în literatura cu un fond sufletesc și intelectual de 

origine țărănească, format mai întâi în perimetrul vieții humuleștene și dezvoltat apoi într-un 

univers mai larg, care, prin extindere poate fi considerat al întregului popor român. Acest fond 

îi va oferi materia operei și își va pune amprenta asupra individualității lui artistice, care face 

din Creangă scriitorul român cel mai apropiat de spiritul creației folclorice. O particularitate a 

scriitorului este jovialitatea, semn al vitalității și al dragostei de oameni. Socotit la început un 

autor folcloric, el s-a dovedit în realitate un artist profund original, care a creat pornind de la 

folclor o operă de netă individualitate, cu elemente caracteristice, rezultat al unei inteligențe 

artistice superioare și al unei înzestrări lingvistice remarcabile. 

Ion Creangă s-a născut la data de 10 iunie 1839, conform registrului de nou născuți în 

satul Humulești. Între 1846 și 1855 urmează școala din Humulești, după care învață la Broșteni, 

apoi la Tîrgu Neamț și la școala de cateheză din Fălticeni. Între 1855 și 1858 urmează seminarul 

de la Socola (Iași) după care se înscrie la Facultatea de teologie a Universității din Iași, pe care 

nu o frecventează. În schimb, face un curs pentru institutori condus de Titu Maiorescu, fiind 

apoi numit institutor la clasa întâi la o școală din Iași. În 1875, îl cunoaște pe Mihai Eminescu. 

Acesta îi devine bun prieten,  îl introduce la Cenaclul Junimea, iar apoi îl ajută să debuteze în 



 
 

 

revista „Convorbiri Literare” cu povestea „Soacra cu trei nurori”. Debutul are loc în data de 1 

octombrie 1875. Ulterior, Creangă va publica în „Convorbiri Literare” până în 1878 și celelalte 

povești. În perioada 1881 – 1882, el publică primele trei părți din „Amintiri din copilărie”, iar 

a patra parte va fi publicată postum. Este bolnav între anii 1883 și 1889 și se stinge din viață în 

data de 31 decembrie 1889. 

Opera lui Creangă cuprinde, în primul rând, poveștile, textele pentru care probabil 

autorul este cel mai cunoscut. Printre acestea se numără „Soacra cu trei nurori”, „Capra cu trei 

iezi”,  „Punguța cu doi bani”, „Povestea porcului”, „Povestea lui Harap-Alb” și altele. Tematica 

poveștilor surprinde lumea țărănească pe care autorul o proiectează însă într-un univers fabulos. 

Poveștile beneficiază de o viziune morală și caracterologică și, în același timp, de sursa de 

inspirație folclorică. Stilul lui Creangă în povești denotă arta originală de povestitor a autorului, 

însă, în același timp dau dovadă de o oralitate specifică textelor folclorice. Viziunea epică 

presupune interferența realului cu fantasticul.  

Un alt text scris de Ion Creangă este „Amintiri din copilărie”, unul dintre primele 

romane din literatura română, ce nu respectă integral trăsăturile acestei specii epice. Tema este 

copilăria, evocată dintr-o perspectivă nostalgică, dar și lumea satului tradițional. Viziunea 

narativă este clasică și echilibrată, textul fiind unul dintre puținele texte ale literaturii române 

în care apar elemente de clasicism. Narațiunea dezvăluie o tendință de evocare scenică, iar 

stilul este punctat de elemente umoristice atât de caracteristice lui Creangă. Limbajul constituie 

o rafinare artistică a limbii populare, una dintre trăsăturile cele mai importante pentru care 

Creangă va ajunge să fie cunoscut ca prozator. 

Una dintre cele mai cunoscute nuvele scrisă de Ion Creangă este „Moș Nichifor 

Coțcariul”, ce are ca temă șiretenia și volubilitatea populare. Epicul nuvelei se constituie în 



 
 

 

principal în baza stilului echivoc, specific autorului. Pe de altă parte, povestirile sunt o specie 

literară pentru care Creangă e mult mai cunoscut. Ele aveau ca scop inițial ilustrarea unor lecții 

din Abecedar. Ulterior, povestirile au evoluat în scriitura lui Creangă în reprezentări epice 

specifice, prezentând anecdote istorice sau parabole despre condiția umană și fiind dominate 

de o perspectivă anecdotică. Majoritatea povestirilor lui Creangă au o tendință moralizatoare, 

iar stilul epic este unul savuros, marcat de oralitate. Printre cele mai cunoscute povestiri se 

numără „Moș Ion Roată”, „Ioan Roată și Vodă Cuza”, „Popa Duhu”, „Povestea unui om leneș” 

sau „Inul și cămeșa”. 

În opera lui Ion Creangă se întâlnesc elemente aparținând a două ideologii literare:  

realismul și clasicismul. Este unul dintre puținii autori români aflați în această situație, întrucât, 

în perioada în care a scris el, adică a doua jumătate a secolului al 19-lea, realismul începea să 

se manifeste din ce în cel mai mult în literatura română, în timp ce clasicismul își punea 

amprenta asupra ultimelor texte. Realismul este o ideologie literară în care accentul este pus 

aspectele legate de redarea realității complexe a vieții. În proza lui Creangă, realismul se 

manifestă în două direcții principale și anume prezența universului specific satului Humulești, 

atât în romanul „Amintiri din copilărie”, cât și în basme. Având în vedere că „Amintiri din 

copilărie” are o notă realistă destul de pronunțată, prezența detaliilor legate de spațiul acțiunii 

vine în prelungirea acestei trăsături realiste. Pe de altă parte, transferarea elementelor 

universului humuleștean în basme este neașteptată, pentru că ele aduc acea notă de realism într-

un univers eminamente fabulos. Spre deosebire de realism, în clasicism stilul operei e 

caracterizat de sobrietate, claritate și simplitate, iar personajele sunt marcate de încadrarea în 

diverse tipologii. În proza lui Creangă, clasicismul este prezent prin echilibrul compozițional 

al unora dintre texte ca de exemplu „Amintiri din copilărie”. Prezența unui limbaj studiat este 



 
 

 

un alt element de clasicism, ce apare în special în „Amintiri din copilărie”. Romanul reprezintă 

de fapt o chintesență a scriiturii lui Creangă. Tot un element de clasicism în proza lui Creangă 

este încadrarea personajelor în tipologii, acest lucru apărând preponderent în basme, fiind 

facilitat de alcătuirea basmului tradițional, care mizează pe o funcționare psihologică 

rudimentară a personajelor . 

Ion Creangă este un autor profund original, iar această originalitate a prozei sale se 

manifestă sub mai multe aspecte, ce cuprind atât domeniul stilistic, cat și cel tematic. Din punct 

de vedere tematic, Creangă autohtonizează fantasticul, mai exact personajele sale fantastice, ce 

populează basmele sunt diferențiate psihologic, majoritatea fiind localizate în lumea 

humuleșteană și prezentând trăsături psihologice derivate din această lume. Sub aspect stilistic, 

narațiunea specifică lui Creangă are un ritm rapid, prezintă aglomerare de verbe și dialog 

frecvent, fiind una dintre cele mai bine închegate narațiuni din literatura română. Tot sub aspect 

stilistic, textul lui Creangă este punctat de umor, autorul făcând apel la o serie de tehnici 

specifice, ca de exemplu ironia, porecla, zeflemeaua, prezența diminutivelor cu valoare 

augmentativă, citatele și portretele caricaturale. Un alt element stilistic original și deosebit de 

important pentru scriitura lui Creangă este erudiția paremiologică. Orice text scris de Creangă 

prezintă un număr foarte mare de dictoane și ziceri populare, ce sunt integrate în text cu o 

oarecare tendință moralizatoare, dar fiind deosebit de ilustrative, atât sub aspect epic, cât și sub 

aspectul caracterizării personajelor. De asemenea, stilul se remarcă prin oralitate, prezentă și 

ea în diferite tehnici, ca de exemplu elementele regionale de limbaj, onomatopeele, exclamațiile 

sau frazele ritmate 

Critica literară surprinde originalitatea operei lui Creangă. Astfel, scriind despre 

romanul „Amintiri din copilărie”, G. Călinescu menționează în volumul „Viața și opera lui Ion 



 
 

 

Creangă” faptul că „Amintiri din copilărie” prezintă „copilăria copilului universal”. În 

continuare, pentru a caracteriza stilul specific autorului, exegetul afirmă „Chiotul lui e mai plin, 

sună ca o voce minunată distinsă dintr-o gloată”. El sesizează astfel faptul că în „Amintiri din 

copilărie” scriitorul amplifică gradul de universalitate al aventurilor și trăirilor sale din 

copilărie, pe care le transformă într-o experiență general valabilă, aplicabilă oricărui copil. Pe 

de altă parte, în „Arta prozatorilor români”, Tudor Vianu sesizează faptul că „În Ion Creangă, 

poporul a devenit artist suveran.” Astfel, în opinia exegetului, stilizarea limbajului popular din 

scrierile lui Creangă este prima încercare de acest fel din literatura română, prin intermediul 

căreia limbajul arhaic și regional sunt esențializate și devin materie primă pentru literatura 

cultă. 

 

 

 

 

 


