SURSE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA CELEBRAREA
CENTENARULUI NAŞTERII LUI ION CREANGĂ
(HUMULEŞTI, 1937)
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,,…centenarul naşterii lui Creangă nu e sortit să trezească ecouri
doar în cercurile restrânse ale cărturarilor. Creangă nu cade în
lotul exclusiv al oamenilor de aşa zisă cultură superioară. El este
al tuturor, de pe toată scara, de la gânguritorii alfabetului şi
până la treapta cea mai de sus a filologiei şi a literaturii, în
înţelesul deplin al artei. Nu cunoaştem un imbold mai nimerit de
înfrăţire întru sărbătoare culturală şi naţională decât pomenirea
răzeşului înzestrat cu daruri minunate, care a fost Ion Creangă.”
(Ş. Cioculescu, Centenarul lui Creangă, 1937, p. 641.)
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Articolul nostru îşi propune să aducă în prim plan câteva surse documentare mai puţin
cunoscute, privitoare la un eveniment deosebit, care a avut loc în anul 1937: celebrarea a 100 de ani
de la naşterea lui Ion Creangă. Deşi evenimente similare au avut loc şi în alte zone ale ţării (în
special la Iaşi), încercăm să ne axăm doar asupra manifestărilor desfăşurate în satul natal al
scriitorului, la Humuleşti.
În arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ se păstrează un fond documentar
privitor la acţiunile culturale organizate cu acel prilej1 şi am considerat necesar să facem cunoscute
aceste mărturii din mai multe motive. În primul rând este important să fie evidenţiat interesul care
exista pentru personalitatea scriitorului la aproape cinci decenii de la dispariţia sa; de asemenea,
merită subliniată efervescenţa culturală care exista în acea perioadă în satul Humuleşti şi care a
contribuit din plin la buna desfăşurare a manifestărilor de la 1 martie 1937, ce vor fi expuse în
rândurile următoare, şi nu în ultimul rând credem că prin publicarea acestor surse arhivistice vor fi
aduse anumite completări (e adevărat că sunt destul de modeste) la corpusul documentar cunoscut
până în acest moment, în legătură cu Ion Creangă.
Deşi unele referiri legate de manifestările prilejuite de împlinirea unui veac de la naşterea lui
Ion Creangă au fost mai fost făcute2, în cele ce urmează vom discuta în amănunt momentul, aşa
cum poate fi reconstituit în baza documentelor studiate. În această ordine de idei, menţionăm faptul
că am putut analiza procesul-verbal încheiat cu ocazia manifestărilor amintite, diferite telegrame,
scrisori, înştiinţări, textele unor conferinţe, precum şi registrul Muzeului care funcţiona pe lângă
Căminul Cultural3.
Organizatorii activităţilor culturale, care urmau să aibă loc la Humuleşti în ziua de 1 martie
1937, au fost preotul paroh Constantin Cozma şi cadrele didactice Maria Savinescu şi Ion Papuc.
Datorită faptului că se dorea o manifestare cât mai amplă, pe măsura personalităţii celui
omagiat, au fost trimise mai multe invitaţii scrise (aproximativ 140), ce conţineau şi o sinteză a
programului (fig. 1). Au fost expediate, astfel, de invitaţii Casei Regale a României, Ministerului
∗

Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ; email:
roxana_b82@yahoo.com.
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Arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, fond Muzeul Memorial ,,Ion Creangă” Humuleşti,
dosar nr. 1/1937 şi Registrul istoric al Muzeului Regional de pe lângă Căminul Cultural ,,Ion Creangă”.
2
Ş. Cioculescu, Centenarul lui Creangă, în „Revista Fundaţiilor Regale”, anul IV, nr. 3, 1 Martie 1937, p.
640-656; C. Parascan, Acasă la Ion Creangă. Humuleşti-Neamţ şi Ţicău-Iaşi, Iaşi, 2008, p. 132-133; Gh. Radu,
Contribuţii la istoria judeţului Neamţ, vol. II, Piatra-Neamţ, 2009, p. 145-146; M. Bancea-Ilioi, C. ZarifopolIllias, Două figuri de seamă ale învăţământului românesc. Neculai şi Elisa Bancea, institutori ai Şcolii ,,Ion
Creangă” din Humuleşti, Târgu Neamţ, în prima jumătate a secolului XX, Bucureşti, 2011, p. 140-144.
3
La acel moment muzeul nu era amenajat în casa în care s-a născut scriitorul, ci într-un spaţiu aferent şcolii
din localitate.
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Educaţiei Naţionale, Fundaţiilor Regale, Mitropoliei, Societăţii Scriitorilor Români, Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din România, tuturor şcolilor din vecinătate, preoţilor, autorităţilor judeţene
şi locale, diferitelor societăţi culturale şi chiar unor ziare precum ,,Universul”, ,,Curentul”,
,,Avântul”, ,,Opinia”4 (fig. 2).
Dintre personalităţile vremii, au fost invitaţi: prof. univ. Ion Simionescu (geolog şi
paleontolog, membru al Academiei Române), prof. univ. Simion Mehedinţi (geograf, membru al
Academiei Române) şi prof. univ. Dimitrie Gusti (filosof şi sociolog, membru al Academiei
Române), prof. Leca Morariu, G. T. Kirileanu.
De asemenea, a fost expediată o adresă tuturor şcolilor din Târgu Neamţ, prin care se aproba
suspendarea cursurilor în ziua de 1 martie, pentru ca elevii şi cadrele didactice să participe la
manifestarea de la Humuleşti5 (fig. 3).
Din datele de care dispunem, cea mai mare parte a invitaţilor au fost prezenţi la Humuleşti,
în ziua de 1 martie 1937; unele instituţii au trimis delegaţi sau telegrame, prin care mulţumeau
organizatorilor şi salutau iniţiativa acestora. Ni s-au păstrat câteva surse de acest fel, cele mai
importante fiind cele trimise de Casa Regală şi de ministrul Educaţiei Naţionale (fig. 9). Având în
vedere semnificaţia acestora, ne permitem să redăm şi aici textul celor două telegrame.
,,M. S. Regele mă autorisa să vă transmit Dvs. precum şi membrilor Cercului Cultural
comunal, cetăţenilor oraşului şi ai judeţului mulţumirile D-sale pentru sentimentele de omagiu şi
asigurările de devotament exprimate cu prilejul serbarei de la Humuleşti pentru comemorarea lui
Ion Creangă.
Dir. secretar particular al M. S. Regelui
E. Butiman” 6
Telegrama ministrului Educaţiei Naţionale, cu data de 3 martie, are următorul text:
,,Mişcat de cuvintele ce mi-aţi adresat cu ocazia sărbătorirei unui veac de la naşterea
marelui povestitor Ion Creangă, vă mulţumesc cu toată căldura şi asigur pe toţi de întreaga mea
solicitudine.
Ministru Educaţiei Naţionale
Dr. [C] Anghescu (Anghelescu - n.n.)”7
Privitor la programul manifestării, știm că era structurat astfel:
- de la 8.30 la 10 trebuia să aibă loc şedinţa Cercului Cultural al Şcolii Nr. 3 de fete din
Humuleşti;
- de la 10 la 11 se oficia la biserica din Humuleşti o ceremonie religioasă, urmată de un
pelerinaj la casa în care s-a născut scriitorul (între orele 11-13).
- de la 14.30 până la ora 17 era programată să se desfăşoare o serbare susţinută de către
elevii celor două şcoli din localitate.
Aşa cum o arată sursele arhivistice, în prima partea a zilei de 1 martie s-au desfăşurat
activităţi cu caracter cultural-ştiinţific, menite să elogieze personalitatea lui Ion Creangă şi să
popularizeze diverse aspecte legate de creaţia literară şi didactică a acestuia. În acest sens, ,,membrii
Cercului Cultural no. 1 uniţi cu membrii Cercului Cultural no. 2 ne-am adunat în cancelaria
şcoalei primare. Aici s-a ţinut Conferinţa «Creangă învăţător» tratată de d-na Maria I. Papuc,
învăţătoare la Şcoala no. 3 fete din Humuleşti” 8 (fig. 6).
Pentru că s-a păstrat textul conferinţei susţinute de învăţătoarea Maria Papuc, menţionăm
faptul că acesta este o scurtă sinteză a activităţii didactice a lui Creangă, din care se desprind câteva
amănunte esenţiale legate de inovaţiile aduse în domeniul învăţământului. Şi institutoarea Eliza
4

Arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, fond Muzeul Memorial ,,Ion Creangă” Humuleşti,
dosar nr. 1/1937, f. 2, 3.
5
Ibidem, f. 4.
6
Ibidem, f. 27.
7
Ibidem, f. 25.
8
Ibidem, f. 19.
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Bancea a susţinut o interesantă conferinţă legată de personalitatea lui Creangă, dar cu un profund
caracter patriotic. Învăţătorul Ion Papuc, cu acelaşi prilej, a prezentat la casa în care s-a născut
Creangă o cuvântare axată pe viaţa şi activitatea didactică şi literară a scriitorului humuleştean (fig.
5). Preşedintele Cercului Cultural din Humuleşti, învăţătorul Ion Savinescu, a conferenţiat în
legătură cu scrierile lui Creangă şi a subliniat originalitatea acestora şi faptul că în multe cazuri este
evidentă legătura cu lumea satului în mijlocul căruia a crescut şi pe care-l va purta în suflet.
O cuvântare deosebită a fost cea a lui C. N. Ifrim (fondatorul Ateneului din Iaşi şi Inspector
general al Căminelor Culturale din Moldova), care a avut un impact deosebit asupra auditoriului,
fapt consemnat în procesul-verbal al manifestării: ,,Aşa vorbeşte dl. Ifrim încât, la un moment dat,
sufletul lui Creangă parcă pluteşte printre noi ce ţineam lumânările aprinse în mână, ori parcă noi
eram în alte lumi nevăzute şi nu pe pământ oameni muritori”.9
După susţinerea cuvântărilor menționate şi după vizitarea casei în care s-a născut Creangă,
participanţii au servit masa la şcoală, prilej cu care au fost aduse în discuţie diverse aspecte legate
tot de importanţa scriitorului humuleştean şi a lucrărilor sale. A urmat apoi o serbare organizată de
elevii şcolii din Humuleşti, care au recitat poezii şi au cântat, iar în final, delegatul Ministerului
Educaţiei Naţionale, inspectorul Vasile Helgiu a mulţumit cadrelor didactice pentru implicarea în
organizarea activităţilor legate de împlinirea unui secol de la naşterea lui Ion Creangă.
Un amănunt interesant care trebuie subliniat este acela că în cancelaria şcolii, cu prilejul
manifestărilor de la 1 martie 1937, au fost puse bazele unui mic muzeu, care cuprindea 160 de piese
(obiecte etnografice, o miniatură a casei scriitorului, manuale şcolare publicate de Creangă, fotografii,
documente), care vor constitui ulterior bazele Muzeului Memorial ,,Ion Creangă”-Humuleşti. Tot cu
acel prilej, atât la casa părintească a scriitorului, cât şi la şcoală, au fost făcute fotografii cu toţi
participanţii, dintre care noi cunoaştem doar două (fig. 7/1), una fiind inedită (fig. 7/2)10.
Activităţile dedicate celebrării a 100 de ani de la naşterea lui Ion Creangă, organizate la
Humuleşti, au avut un ecou deosebit, astfel încât şi alte instituţii de învăţământ sau culturale au dorit
să cunoască programul manifestării, unele dintre acestea fiind de dincolo de Prut, în special din
oraşul Bălţi (fig. 8).
În încheierea acestei contribuţii, am dori să subliniem importanţa pe care o au astfel de surse
arhivistice pentru completarea stadiului documentării noastre referitoare la personalităţile de prim
rang ale literaturii şi culturii române. Desigur, documentele din timpul vieţii acestor personalităţi –
este şi cazul lui Creangă – sunt mult mai importante, dar nu trebuie trecute cu vederea nici
mărturiile postume, care pot continuu să îmbogăţească imaginea niciodată completă a acestora.

DOCUMENTARY SOURCES CONCERNING THE CELEBRATION OF THE BIRTH OF
ION CREANGA (HUMULESTI, 1937)
March 1st 1937 marked the 100th anniversary from the birth of the writer Ion Creangă. On that
occasion, in the Humuleşti village, a series of events were organized to celebrate the moment.
The author of the article brings into discussion different aspects of the cultural activities organized
on that occasion by using archival documents. A collection of documents consisting of letters, telegrams,
addresses, local or issued by different institutions (the Royal House, the Ministry of National Education) was
analyzed. There were sent over 140 invitations to the events organized in Humuleşti.
Conferences and shows were held and the house where Ion Creangă was born was visited. At the
same time a small museum dedicated to the writer was opened.

9

Ibidem, f. 19.
Colecţia personală a autoarei.
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Fig. 1 - Invitation to the events organized to celebrate the centenary of the birth of Ion Creangă.
Fig. 2 - List of the guests (page 1).
Fig. 3 - Notification to the schools from Târgu Neamţ.
Fig. 4 - Notification of the General Association of the Teachers from Romania.
Fig. 5 - The text of the conference performed/lectured by the teacher Ion Papuc (page 1).
Fig. 6 - The minutes concluded at the events from Humuleşti (page 1).
Fig. 7 - Pictures from the event: 1, at the Creangă’s family house from Humulesti; 2, at the Humuleşti
School.
Fig. 8 - Notification of the ,,Ion Creangă“ High-school from Bălţi.
Fig. 9 - Telegrams received from the Royal Household and the Ministry of National Education.

Fig. 1. Invitaţie la manifestările organizate cu ocazia celebrării centenarului naşterii lui Ion Creangă.
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Fig. 2. Lista invitaţilor (pagina 1).
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Fig. 3. Adresă către şcolile din Târgu Neamţ.
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Fig. 4. Adresă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România.
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Fig. 5. Textul conferinţei susţinute de învăţătorul Ion Papuc (pagina 1).
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Fig. 6. Proces-verbal încheiat cu prilejul manifestărilor de la Humuleşti (pagina 1).
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Fig. 7. Fotografii din timpul manifestărilor:
1, la casa familiei Creangă din Humuleşti; 2, la şcoala din Humuleşti.
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Fig. 8. Adresă a Liceului ,,Ion Creangă” din Bălţi.
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Fig. 9. Telegrame primite de la Casa Regală şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale.
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