PHlî\:lELE AIINTIHI ÎN LITEHATllHA HO:\lANA:
TEODOHVÎHNAV, ISTORIA Vieţn JI1ELE (1845)
DE
LAcnENTlUFAIFEH
AşaCUIll
arat.ăşi Uliul,Istoriaoietiimelc!este o operăcu caracter autobiografic.
CadrultemporalIn caresc desfllşoar{l
evenimentele
naratecuprinde45 de ani, şi anume
de la 1801,data naşteriiaut.orutui",
şi pînă la 1845,cînd Teodor Vârnavlşi tusenmnă
amintirile.Dupămoarte,manuscrisul
a intrat în posesiaginereluisău care,mai tîrz.iu
l-a incredinţat spre tipărirefoleloristului
ArLurGoro
vcl.
Istorianieiiimelcc povestireapicarcscăa întîmplărilor,
mai mult Lriste,prin carc
trece copllulunui boier scăpătatdin ţinutul Tecuciulul,pînă ajunge,prin muncaşi
vredniciasa, să-şiIacăo stareşi să-şiîntemeieze
o familiepusăla adăpostelegrijazilei
de miine,în spateleunei averi, mişcătoareşi ncmlşcătourc, apreciatăla peste'15()OO
de rubleeleargint.Dacăeroulpovestirii,Vârnav însuşi,este prezentpc fiecarepaglnă,
cum
se şi social-economică
cuvineîntr-oautobiografie,
Înprecum
schimbnumai
inclden
tal J)ot
fi întîlnite
referiri
la
starea
şi culturală,
şi la cvenlrncnt.ele
epocii.
Scopul
autorului a fost acelade a reconstitui,pas eu pas, drumulvieţii"sale,de Ia primiiani ai
copilărieipînă cîndia pana în mînă,pentruli aşternepc hirtie,simpluşi sfătos,întîmplărilesau, cumîi placelui să spună,"pric1uceniile"
prin care a trecut.Totuşi,puţinele
indicatil pe carele ofer,1sînt suficientepentruconturareaunui tabloueleepocă,tabloul
Isl.orico-soclal
al primeijumătăţi li secolului
al XIX-leadinMoldova.
şi TaraHomânească
,
care avea să fie mai pe larg zligrăvitl1lScrisorile
lui 1. Ghlcasau în Siuienirilc
COli."
tinipuratie ale lui Gh. Sion.
O viaţă încă dominantfeudali!este sugeratăde paginileopereilui Vârnuv.Boierii, maimarisau mai mici,mai cuprinşisali mai săruei,trăiescÎIl sale, ducind o viaţă
trîuduvâ pe spinareaţăraniloriobagii a tiganilurrobi. Un Ienuant era părint.e.le
Însuşial autorului:"Traiult ătlnl-meuera foartecurios,pentrucă, pc cît îmiaduc aminte,
el cu ult.avnuse îndeletnicia,
fără numal cu şedereaşi cu ciubucul
":'.
In autnblogratlalui Vârnav se Întrevedeşi fenomenuleconomie
specificţărilor
rumânest.ide la sfîrşitulsecoluluial XVIII-leaşi începutulsecoluluial XIX-lea:în"
1 TeodorVârnav,Istoricvie/iimele(Aulobiografie
din 1845),pref. Artur Gorovei,
Bucureşti,Tip. Minerva.1908.
2 Pentru primii lni ai coptlăr!clşi pentru int implărfleanterioarenaşt.criisale,
autorul se sprijinăpe "celeauzite",în casă, elela mamasa.
a Op.cil., p. 1:).
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ccputulacumulăriiprimitivecapitaliste.Fără a renunţala igheruonlcon
şi la privilegiile
feudale,boierimeaprindea se dedala afacerinegustoreştt
menitesă le sporească,tucă,
avuţia.Astfel,vorbindde hoierulConstantinLada, o rud(ia mameisale,om linâr, cult
şi cu Întinselegăturiîn protipen
dadaBucureştilor,
Vârnavscriecă era ,.ncgoţianL
bogaL"
şi că ,.ţineamagaziala hanullui ŞărbanVodă,cu mărfuride Austriaşi Sacsun
ia, pc
care le vindeanu cu cotul, ci cu rădicata:',Era, cum s-ar spune,negustorangrosist
careinvesteacapitalulşi trăgeaprofitul,iar deafacerilecomerciale
propriu-zise
se ocupau
funcţionariifirmeisale, care vindeaumarfa imporLaLă
llpscanllormai mărunţt dincapitala Ţării Româneşti.Interesantăşi pitoreascăeste descrierea
traiuluipe care,zi de
zi, îl duceaacestConstantinLuda,trai care, desigur,nu se deosebeamult de aceli al
majorltăţfi cornercian
ţtlor bogaţisau al boierilorcarelocuiaula oraş: "În vremeaaceea,
1'1era în vîrstă de peste:lOani, holteiu,frumosla faţă, cu ochiialbaştri,cu părul negru, la stat de mijloc,cu căutătura veselăşi prtinci
oasă,iubea să aihă masăcurată
de 7 sau 8 feluride bucate,vin bun şi desert,şi avea mareplecareasupragastronomiei.
In posturi,mercurileşi vinerilepostea,însă cu bucatade peşteprnaspătadus În Iiinta
lui viu din apa Dtmuovlta, ce curgeaprin mijloculBucureştilor.
Afarăde uaţioualnicelc
limbigreceşteşi româneşte,vorovea slohodnemţeşte,frnnţuzeşte şi il.a.lien
este. Purta
straieturceşti,antirlu de suvaea şi de cutnie,se încingeaCllsul turcesc,giubeude samur, hiniş de postav euglizesc,floare străină, şi în cap adeseori purta un Işlicca
fanarioţiide la Tarigrad,din pelcelcde Krîm brumăriişi foartesupţirila păr, şi făcut
in chipulşi In mărimeacoşurilorcu carese prindepe la noi peştecaras de prin iazuri
Diminenta, dupăce se îmbrăcaşi bea cafeanemt.ea
scă sau ciocolad
ă, se duceaîn piaţ .
Lipscanil
orşi acolopetreceapină la 12 ceasuri;atunceaveneala masăcîtc cu doi saa
trei prieteni,mînca bine şi se odihnea.După masă, În disară,se suia în caleaşcăcu
doi cai buni, in coadălua lacheişi se prtmbla pc podulMogoşoaii
(ceamai Irumoasu
uliţă 3 Bucureştilor)din prcunăcîte cu unul din prieteni,dar mai arleseori cu conă
\lliatulnemtesc.
'Sarnjuca cărţilepe la cunoscuţi,dar mai de multeori la gheneralCOI1ţ.ulatulroşienescde atunceaKiricov,undese număraşi unul din închinătorii
ghenerălesiilui cei tinere.Aveaintrarepe la caseleboierilor,însă mai mulLăpe la a conţulaţ.iIoreuropielleştilor
puteri ee locuia pe acea vreme în Bucurqli. Era om Însemnat
la ocîrllluire,
şi la toale pricinilece urmauintre cei mai.custarI'neguţătorilotdeaunase odnduia mediator"'.
Vădindşi o anumeîndemînareportretistică,
pasajulreţinenu Illllllaiprin descrierea coloratăa portuluicosll1opolit
al unui evghenitdin vremealui Caragea,a opulenţei
orientalea traiuluisău, da]·şi prin mcn\iuneacare se face că limbagreacă,alături de
cea românească,
şi înainteaei, era socotitălil11hă
.,naţionalnică".
Într-adevăr,
epocaevocată de Vârnaveste epocaaceeaîn care,cum spune C. Negruzzi,,.uitasemcă sintem
românişi că avcmşi noio limbă"',cînd"mulţjdin Linerii
noştriaflati la studiiÎn Viena,
In "Yliinieh
sau în Paris, se credeauumilitiel-aaparţineuneillaţ.ionalită1:i
neCUllOSCU
te
In lUmeaeuropeană.Le era ruşinechiar de numelelor de familieşi de botez; Jiii lui
Ion, lui Gheorghesau lui Ilie se porecleauloanidi,Gheorghiadi
sau Iliadi"ll.
Esteepocaîn carehoierii,marisau mici,socoteaude cuviinţăa LocmidascăIgrec
odraslelor101',limba românească
I'ămil1Înd
a fi folosităîn de tot săracaÎnslruc\iepc
care o puteau da mniliidascălide hisericflşi preoţiicopiilorde boicriscăpătâţi şi de
ncgustoride a douaşi a treiamini'\...Buchilemoldoveneşti
pc amîndoifraţii ne dcdese
ca să le învi\ţămde la preotulsatuluianumeConstantin"
...- îşi aminteşteTeodorVârnav. Era o înv6ţiîturărudimentară,mărginitănumaila forujarcadepri1Jderii
de a citi
cu ajutorulcărţilorbisericeşti.
La virsta de nouăani,pe cînd se afla dat sprea fi crescut în casamoşuluimameisaleFOlad]iCiurea,estetrimisde aeesta în satul Hreaţca,
moşiea boierului10niţăHahtivanţll,
carc "avea patru feciori,şi ţinea într-o casă în
4 Op.cii., p. 3839.
5 CostacheNegruzzi,Cum(llJllnvăţatromâneşte,
in Pâcaleletinereţelor,Craiova,
Scrisulromânesc,1942, p. 20,1.
fi Ion Ghica,Introduc/iune
la Scrisoricălre V. Ale"swzdri,
în Opere,voI. I, Bu·cureşti,E.S.P.L.A.,1956, p. 112.
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ogradăundascălmoldovan,
şchiopde un plclOr,anumeHtlrnle,careleInvăţa atit copni
lui, cumşi vreo cîţiva a altor boierimegieşi".
La acel dascălmiculVărnav,În puţină
vreme,ajunse"a ceti pc sloveoctoihul"şi a rnvătaşi "vreotrei cathizrnedin Psnltlrea
pruoroculuiDavid.Aritmeticala dînsul nu tnvăţa nimeni,căci aceea,după zisalui,
avea uceniciia o iuvătudupăcevor săvîrşitoatecathizrnele
Psaltirii"7.
În alt loc,Vârnav evocă,ca şi I. Ghicn,şcoalagreceasdîdin Bucureştiilui CarageaVodă.În Dascăli
{frecişi dascăliromâni,Ton C;hicapomeneştede numeroşidascăligreci din "vremea
cea frumoasă";Întrealtii, deLambru,Vardalahşi Neofit,Klrblrcu,MitiIineuşi Coriţa.
Vârnav,care era scolarla Bucureştiin aceavreme (1815),nu menţionează
însă
pe niciunul dintreaccşt.ia
: în schimb,vorbeştede un alt vestit dascălgrec,care deschiseseşcoalăla hanullui Frlarctşi care egala,prin metodelecontondente
folosite,pe
crudulCorita,amintitde 1. Ghica.Numelelui era PanaiotiCorfio
ti. "AcelPanaiotinu
era de cuviinţăa se numi dascăl,ci calău,pentru că el pe hăeţl mai mult ii muncea
şi li schingiutadecît îi Invăţu. Lingădtnsuldeapururcasta pe o masăfalanga,un bici
de lemnfăcut în chipultmhlăclului
cu care bătea la talpe, douăbiciuride vînă de bou
cu care bătea la Şezutşi douăasemeneaelecurealată de bătut la palme(...). Asupra
aceluidascăldc citeva ori mai inaintede a veni eu la dînsul,uceniciideznădăjduiţl
de schinginirile
lui Iăcuse zagavor*să-Iomoare,pînă cînd odată I-au şi băgat cu capul
in jos într-oputinămare,In care se obişnuieşte
la acel oraşa se ttnea apa, şi cu bună
seamăs-arfi innăduşitacolo,dacănoroclreanu l-arfi ajutata se Inttrnplain acea vreme
putinadeşartăşi nu ar fi auzitmegieşil
strigărilelui, ca să grăbeascăîndată a-l scoate
dintr-insa.La acest tiran invătameu carte grccească,căruiapentrubătăileşi învăţătura ce-mida i se vplătcade către Lada cttc un galbenolandezpe toată luna. Şi cu
toatecă el atuuccaera bătrîn,slab,peste70 de ani, şi pe lîngăaceastaîngrozitde ucenicicu băgareîn putinacu apă,tot nu rămîneavreozi ca să scapeunul măcardin ucenici nebătul de dlusul'?'.
Asemenealui 1. Ghica(Din vremealui Caragca),Vârnav evocăşi el, dar mai
mult În treacăt,cumplitaciumăcare a bîntuitatunci.Evenimentele
politicecoutemporane,mişcareaelerist:lşi răscoalapopularăde sub conducerea
lui TudorVladimirescu
nu an solicitatinteresult tnăruluiVârria
v (avea20 de ani În 1821)şi lucrule de regretatpentrucă el, ca martorocular,ar fi putut să ne oferearuănuntepreţioase.Amănule pe care nu ni le-auputut da 1. Ghica(Din 7Jrel11CCl
zaucrci)
sau N.Filimon(Ciocoii
vechişi noi),carela aceacpocăavean cineişi, respectiv,doi ani. DespremişcareaeterIstă,autorulpomeneştedoar o singurildată, pentrua ne s]Junecă niştereleleale sale
"fugisede la Moldavia
din pricinanăv,lliriieteriştilorgrecişi a turlilor".DespreTudor
Vladimirescu
însă, V:lrnavlIn scrienici un rînd, fie el şi piltimaş,măcaro caracteri·
zare, nedreaptăîn parte, ca aceeaemisăde Gr. Alexandrescuin al său }I!lemorial
de
călâlorie,unde Tudore socotitdrept "ommărginitşi crud, dai' il eftruiaîntreprindere
Îllailltăcu un pas libertateapolitidi"9. În schimb,se relateazăun fapt politiccareun
se g:lscşteconsemnaL
in nici una din operelememol'ialistic()
ale lui 1. Ghiea,C. NegrnzzisaII Gh. Sion.Este vorbade impotrivireaşi agitaţiamieilorboierişi II tirgove\ilordin capitalaMoldovci
fatil de legalizarea,
prin Hegulamentlll
organic,a privilegiilor
feudalede carcse bucuramareaboierimeîn virtuLeatradiţieişi a obiceiului
pămîntului.
Vrlrnavnoteaz:lfaptulnu fiindcăar fi fostcnmvapasionatde fenomenul
politic,ci pentru
că, fără voia lui, s-a pomenitoarecumUllactor al acestorÎntîmplări,.
fiindbănuit de
autorităţică ar face parte din ceata răZVf<ltiţilor,
a "buntl1şnicilol'''
cum se spuneape
aLunci;"În acea vreme- scrie.VârllHv cea mai mafeparte a nOfo(hilui
şi o seamă
din boieriicei din stareaal doileaşi al treilease aflaunemulţ.ămiţicu alcătuireareglamentului(aşczămintului)
ce se făcusedin IlOllîn Molda
via şi avea oareşcareplecare
a rădicabuneîn însuşioraşulstoUţU,
iar pc la n'lspÎntinileuliţilol',pe la caseleboeriIor
celormari, mai în toate dimineţilese găseaulipitepe ziduripacsvile*
şi Ieliuride cu7 Op. cit., p. 22.
* zagavor
- complot.
Op.cit., p. 44.
G1'.Alexandrescu,
Poeziişi proză,cd. a Il-a, Craiova,Scrisulromânesc,p. 5f17.
",pacslJi[e
- manifeste.
9- Anual"
delingvistică
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vinte ocăritoareasupracclrmult.orilor
hoieria Moldaviei
şi a însuşimitropoIitului
Veniamin.Asemenease găseaunele ca acelealepădate,f{tr{lveste,prm departamcnturi
şi alte locuride acolodin Eşi,făr{la se putea prindesau n se dovedipe acelcarele-ar
fi lepădat, pentrucaresfîrşitmaila urmăocîrmuirea
hotărîsea lntrebulntn cea malneadormităprivighiercşi a prindepe unul elinalcătuitoriisau Iepădătorllacelora,spre
a descoperidin aceia şi pe ce.ilal
l.i"!".
IndiferentIată de mişcareapoliticăa vremiisale,Vărnavnu se araLdatras nici
elemişcareaculturalăşi literară,desprecareautobiografia
sa.nu cunţinenici măcaro
Intormaţie.Se vedecă traiul greu pc care l-a dus in copilărieşi aclolescen
ţă, iar apoi
strădaniaelea-şicrealin rost în viaţănu i-au Îngăduitsl facă "iscusit{(
zăbavă"asupra
cărţilor.Totuşi,în două rînduri,el mărturiseştecă ascultaeu plăcerepoveşti şi "fcliuri rle anecdoturiromanlccs
ti" şi că citea "cllrţiIstoriceşt
i" asupracăroraincepusea
avea "o nesăţioasăplecare".
Ce cărt! vor fi fost acestea,Vârnav nu ne spune.Foarteprobabilcă nu altele
decit aceleaaflateşi în hibliotecatatălui lui C. Negruzz
i, pe care scriitorulregretacii
a pierdut-oîn bejeniaanului1821,cîndbibliotecapărinteascăa slujitde "fultuiaIă"ienlcerilor.Îi va fi fost cunoscutăşi literaturaromănească
saliricâdin vremeasa şi se
va li ispitits-oimite,căci,din declarnttile
ginereluisău,reiesecă latre hirtiilebătrînului Vărnav,pc lîngă manuscrisul
antobiografiei
a mai existatÎncăunul, un volumde
poezii,cuprinzindnumeroasesatirc la adresaunorpersoanede o anumeînsemnătate
În acea vreme.Acestmanuscris,care s-a pierdut,trebuie5,1fi fost mult posterior
manuscrisuluiaulobiografiei;
cred că el a fost redactatmai spre blitrîneţc,cînd Vârnav
îşi întemeiaseo stare şi îşi putea perrnit.esă citeascăliteraturăşi sâ cauLca imitacărţile care i-au plăcut.Istoriavieţiimelcoglindeşteînsă copilăriaautoruluişi apoi epoca
de zbuciumşi de luptă pentrua ieşideasupranevoilor
.. Epocăîn care a trăit mai mult
la ţară, Îndelungaşederela ţară l-a pus maicurindîn contactClIcreat.inIltcrurăoralâ,
din care şi cltcazăfrumoasele
versnride baladă:
"Subpoalăde codruverde
O zare de foc se vede".
Vârnav a fost un om care şi-a doblndit Înţelepciunea
nu atit din cărtt, cit:din
lupta cu greutăţilevieţii. Nivelulsău culturalera scăzut, de aceeanu s-a simţitchemat sâ participela viaţa politică,unelenu putea fi, el, eopilulsărac,careşi-a croit
singurun rost în viaţă,nici de parteaboierilorruginiţi.dar nici de parteatinerimiigeneroase,animatăde idealurinoi, Indrăzu
eţc, prin Înfăptuireacăroraar fi fost amenin(aUibunalui stare,la careajunsesedupăatîta trudi\.DinacelaşimotivllUs-a simţit:chemat $,1participe,saum,lC:lr
s(l-şipermiti!să facăaprecieriCl!privirela mişcarea
culturalâ
şi Jitcranldinvremeasa, In în:;CIIltUlrile
autohiografice
pc carele-a lăsat. De aceeaamintirile şi versurilesale au rămasîn manuscris,de aceea...- aşa cum subliniamde la inceput-- scopullui a fosl de a-şi istorisiviaţa, nu de il redactaun documentasupra
(pociiÎn carea trăit. Şi aceastăistorisireare farmec,depfmîndu-se
Într-ocaelellţ.â
molC01l1ll,
atiL de potrivităaduceriloraminte.
Cel-a indemnatpc Varnavsi"Hiscrieamintirile?Nu credinl·acâ peripeţiilevieţii
lui ar putea interesape cinevai !licideşartadorinţăde a se vedeaautor de cărţ.i,ci
imboldulinteriorcare facepe omultrecuLde acel "rnezzocleIcamino"să se întoarcă
cu plăcere,dar şi cu sentimentulamar al lucrurilorireversibile,
sprcanii copilărieişi ai
tinereţ.ii.
E trecutulacelacare,cumaveasă spunâN. Ganeîn amintirilesale (Ziletrăite),
"Imi parefrumosfiindcăel conţineprimllvaravieţ.iimelccu tot cortejulei de spcranţe,
de i1uziuni,de visurice şi-au luat zborulpentru a nu maireveni"ll.
TeodorVârnavCVQcă
şi el această"primKlvară
a vieţii",Însăo primăvanlsumbră,
eu tot cortegiulde lipsuri,umilinteşi dureroaseexperienţecare sînt indisolubillegate
de c.opilăria
şi adolescent-a
lui de orfan.Tribulaţiilcsale începfoartede timpuriu.Cea
10Op. ciI., p. 120.
11N. Gallc,i1minliri(1848-18(1), Craiova,ScrisulrOmtluesc,
p. 4,1.
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maivecheamintirea lui Vârnuvesteaceeaa sărăcieidin casapărinteascăşi a nelntelegerilordintretatăl şi mama80.: "maicil,-mca
se socoteanenorocităcă s-au măritatdupă
taUi!meu, din pricină că nu uumaipc dinsa,dar nici copiiinu avea chip a-i ţinea,
şi blestemape aceicare ali mijlocita o măritade-aldoileadupă un bărbatj asemenea
sărnc şi nenorocit".
Teodorfiindcel maim.ircdintreceicincicopiidin casasăracăa Vârnavilnr,
tat.ăI
său hotărăştesă-I Incred
inle:«:unorrude care sii-l creascăşi să-Iscoată"la obraze
",
Din anul 1808,adlcă de la vtrsta de şapte ani, IncepepentruVârnavo viaţă lipsită
nu numaide lrncuriilenevinovateale copilărieii de afecţiuneamaternă,dar şi de tot
ceeace putea cont.ribu!
la o norrnalăcreştere,fizicăşi morală,a sa. Pînă la 1813,va
aveasă hălăduiasr
ă de la () rudă la alta, fiind privit ca o pacostemai peste tot locuL
Astfel,primul"bind,îd\tor"a fost moşulmameisale, FotachiCiurea,în casa căruia
băiatulli dus o viatrichiuuitîişi plinăeleumilinţe,intre anii 1808-·1811.Dupăalte
numeroasepcripctil, la sflqitul lui mai 18Ll,Vârnavajungela Bucureşti,la bogatul
şi influentulnegustorgrecConstantinLada,desprecare am amintitşi mai sus, Ce expcrientăde viaţă duhindise el pînă in acest 1l10111Cll
t, CÎndintra în al doisprezecelea
an al vieţii? Ce impresiiculesesedin prematuraîncleştarecu viata? ExperlenLa şi
impresiilepe care le putea elatraiul amar al copiluluilipsit de călduracăminuluipărmtesc. În casaprimuluisău .proteetor", FoLachlCiurca
, e dat să stea la bucătăriecu
slugile,alese,pe atunci, dintre robii ţigani. În acestmediucapătă deprinderiurite,
rnvătlndu-scsă fure,lucrupc care îl Iăccadesigurnu din plăcer«,ei de nevoie,pentru
a-şi ustlmpărafoameacare îl chinuiaşi pc el ca si pe robii ţigani, în mijloculcărora
trăia şi pentrucarenutreaafecţiune;"Safta \.igallcaera cel maiiuhit predmăl*in casa
Ciuriişi pc dînsao ascultamori şi ee mă povăţuiaa face,adicăa fura ouă din poeti,
otet din balet-ci,bani de prin buzunărilerudcniilcrce.veneaula Ciurea
, şi altele".
Pentru acesterele deprinderi,l1l0(:IIIsău Ciurca îi aplicaasprecorectii: îl bătea
cu biciul,îl lega eu un lanţ de piciorla stîlpulcerdaculuisau îi puneagrumazulşi
picioareleîn obezide fier. Perscver
tud, el va fi pedepsitcu toată cruz.lrnea
şi în casa
lui Constantin
Lada, elinBucureşti.Furîndnişte paraleturceştidin [Ilctcalui Iunachl,
omulde încrcdereal lui Lada,Vârnav este hătut la Jalungăde însuşiprotectorulsău,
iar "il douazi, la şcoală scrieel - .lnf'ăLoşindu-mă
la dascălulPanaiotica să-midau
mathimaşi acelainştiintntfiinddeprocaz
ul=meu,îndatămi-audat altă bătae,însăcu deosebirede aceacăpătatăelela Lada,pentruc,l, neput1ndll-mi
scoatehăeţiiciuhoteledin
picioarefiindu-miacestecamumflate,m-auaşternutnemţeştepe pat şi m-aubătut cu
biciulla şezut foartesimţitor".Şi VUTllav
adaugă,nu fără umorI "Dinaceastăa lui
PanaioUbătae eu am cllpălatpentruviitorimcşi oareşcarefolos,'
pentrustomah,căei
Lada, după proeclullui, au poronci.tstolnlculuice ţinea socotala caseia-mi da de-a
purureaîn toate zilele cile p,ltru parale,spre a avea Înlesniredimineţilea cumpăra
covrigişi plăcinteşi a nu fi iarăşisilit a mai da iuruşla huzunărilcgralllaticului"12,
Stivîrşilldll-se
din viaţ{lConstantinLaeh't,în martie1818,epitropiiaveriiacestuia
l-,mchematpc 'h\rnavşi, ascullzindu-i
faptuldi dcccdatulli lăsaseprin testamentzece
miide lei turceşti,In posesiacărorasă intrela majorat,an hotărit să-I dea ucenicla o
lipscăllie.
Lucrucare,-a şi Eicut.Fiindacumla virsta (16ani) cind-- vorbalui Creaugă - cutrinţelenu-l mai puteaulăsanepăsătorşi fiindfoarte·puţin ocupatla dugheana
lipscanuluiConstantinNazlîm- unde era ucenic-, Vârnava Începuta stabililegături, care erau departede a fi inocente,ClIunelefete din mahala; "adeseorigăseam
prilej a vizitarisipc prietenamea EeatNinaşi a mijlociprin o babă de a face încă
cunoştinţăcu una cucoanaArgh.ira,că.reiae ÎnchinaIllulţ.ilipscanitineri".Pentrua
menţineacestelegături,tînărul curtezantrebuiasă se arate "cu lanr;. Leafănu avea
la lipscăllie,unde era abia ucenic.Hînduitelepatronulsău, Nazllm,să facă ordineÎn
alEl dugheauăa unui lipseaufalit şi avînd cheilepe mînă,a fost ispititsă sustragă
din marfă.E de la sine Inţelescă au urmatjudecataşi pedeapsa,pe care Vâruavle
" predmci- obiect de afecţiune.
" procaz-,.ispravă.
12Op. cii., p. ,18.
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descriepe larg,folosinduneleremnrlscente
din acele"cărţ.iistcriccşt.i"asupru cărora
avea "o nesătioasăplecare":"Nazlîmîntr-o dimineaţăaflînd de aceastăistorie,m-a
inchisîntr-ocasăpînă seara; atuncea,după-ceau aprinsIumlnărtle,au deschisasupra
meajudecată,precumsefăceaodinioară
la Ispaniadecătreinviziţie*cu lumlnărileaprinse.
Aceastaa fost închegatăde vreotrei Iipscauişi de tuspatruepitropi!lui Lada,afarăde
ef'orullor. .Iudecătoru
punrndn-rnăla pitcă'"'",
măintrebanu cumvaîn vremeactt am
fostla dugheanalui Nazlltn am Iuat asemineaniscaivamarEisau bani şi l-amturprăştiat pe la nimte, precumadeseoriobişnuiesca face tineriice slujescpe Ia lipscani.
Eu cu adevăratcă din dugheanalui Nazlîmnu luasempiniiatunceatucă nimicaşi mă
indreptamcătre judccători cu aceasta,insă fiindc:lei mă opăreagrozavnic
cu vergile,
la talpelepicioarelor,şi îmi ziceacă dacă voi spuneadevărulce le trebuialor, adică
că am luat marfăşi bani de la Naztlm, m<lvor lăsanehătut,apoi eu ca ,ă scapde 113turime spuneamcă am luat şi de la dînsul; atunceaunul dintr-inşiiscria,iar ccilalţi
iarăşise apucaşi mă opărea.ÎnsfîrşiL,după-ceau văzutcă cu nu mai pot grăi, In-au
Iăsat clteva minutecn sl mă răsuflu,dupăaceeami-audat în mînăcălămăr!şi hîrtie
şi mi-auporuncitil sede greceşte(căcialtfelnu ştiam)celece unul dintredînşii imi
va dictui"13.
Cu un "răvaşde drumelela spătărie"va fi trimisla "Eşi",cu un harabagiugăsit la hanullui Manuc: "Dupăaceea- scrieVârnav- mi-amluat ziuabună de la prieteni şila 27 iunie1818am ieşit din Bucureşti,cu lacrămilepe obraz,neşLiind
la cine
mă duc şi ce am să fac". Pe drum,harabagiuJevreu,care era un om eomunicativ
şi
de treabă, află că tînărul său clienl esl.edin FloreştiiTccuciului
şi că nu şi-a văzut
familia din copilărie.La stărutntclcharabagrulul,Vârnav ia hotărîreade a treceşi
pe la casa părintească,deşinu simţeapentruaceastavreunÎndemndeosebit,ca unul
cc "dinmicacopilărie"
nu maiştia "dragostea
păriutască"
şi uitasechiarcutotul detatăl,
mamaşi fraţiilui. în drumspreFloreşti,aflăcă tatăl său murisede mult, dar că mama,
fraţii şi suroriletrăiesc.Condusşi anunţat la casa mameisalede către un ţăran din
Florest.i,el se dă drept ajutorulunuiinginerhotarnic,spunîndcă « venit pentrugăzduire. Instinctulmamei,care nu-şi văzusede atîta vremecopilul,nu poate fi înşelat:
"Ylaieă-mea
s-a mirat după ce a auzit asemeneaa melevorbeşi, fără a-mi da vreun
răspunsla dînsele,a tnceputcu mare luareamintea căuta citevaminuLedrept în
ochiimei, după aceeaa inceputa se uita şi la ţăran, însă fiindcăacelaau zimbita
ride, apoi maică-meaîndată a începuta plîngeşi a ziceacestecuvinte:"Oareacesta
nu cumvaeste Tudurăchel
al meu,pe care il socoteamcă a murit de ciumăla BllCUrcşt.işi nu l-amvăzutmai hinede şaseani?" ---Atunceaeu i-anisărutat miua şi i-am
spuscă cuadevăratsînt acela.SLrigările,
plîngerile
debucurieşi de veselierăsunaatuncia
în toatăograda.Maică-mea
miilmbră\oşa,fraţiinUlsăruta,rudelliile
alergasămăcuprindă
,'iitoţi săteniica să mă vadă; într-uncuvînt,bucuriace a fost în ziua aceea In casa
maiciiHl.ele
se poate,asem{uUl
cu aceeacareoarecîncl
a aVllt-opărintelefiuluiceluipierdut cînd acesta s-a întors Jn casa tatălui S:lU"14.
Dupădouăluni de şederela casa
piirintcască,e dus de mamasa la moşulacesteia,căminarul TudllrachiCIurcadin satul
Tîmpcştiide lîngă Fi'iltic.eni.
Aici stă o lună.de zile,in caretimp învaţă de la fiul
eărninarului"Constanc1inică'"
,serisoarealnoldovcl1casc{t'",
CUInii zice el, pe care nu o
cunoşteapînă atunci.E Lr.imis
apoide către căminarla Ull nepot al său, Costache
Chil'uş,din satul Zalueea (Eutin),uneleV,îmavmai fusesecind era copil.Ajutat de
acest Cbiruş,intril, in ianuarie1819,"scriitorIn limbamoldovenească"
la judecătoria
ţinutului.Avînd"mîncarea,spălareaşi cfarti.rea"In casamoşuluisău, leafade 2b lei
pe lună pe cafe o lua de la judecătorie,plus darurilece le primeade la unii dintre
"ji'ilniLori'"
îi era de ajunspentru îmbrăcăminte,
pentruH ţine un băiat slngăşi a mai
face şi economii.Vin, rachiu sau altă "băutur[tbej.ivă"nu bea,jocuride norocnu
juca, dar Învăţase,,8 bea tutun". Şi, adaugăVârnav·:,,0 slăbiciune
fireascănumai,
" inchizitie.
** pitcă.:...interogatoriu.
13 Op.cii., p. 54-55.
HOp. cit., p. 65-66.
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nu puteamîncă a o stăplni, adicăbuna plecareasupraneamuluiEvei''', din carepricină cîteodatăeram silit a mai împuţinadin zapasul=copeicilor
ce strîngcarnîn ladă
şi a mă Iuvrăjbiîncă şi cu mătuşamea Savastlţu,care adeseori se jăluiaasupramea
către moşul,cum că din pricinamea i se ameţesc:
Jetelcdin casă şi i se stîrpescmancele copiii
OI.'
'<15.
Totuşi,aceaSUlslăbiciunefireasc;1nu l-a împiedicatsii-şisporeaSCtl
capitalul.
Avîndpuţină treabă la judecătorie,mijloceşte
la isprăvniciesă fie numitstrlngătoru
1
goştineioilorla un ocolşi în 15 zilese alegecu un venit de 400 de lei; găsindindelctnicircamănoasă,"iarăşi prin Isprăvniclecu aceeaşmijlocire-- ziee Vârnav.- am
fost rînduit strîngătorposlin
ii deset.lnr-i
stupilorşi a svinilor(rtmătorl)şi iarăş m-am
folositde 750lei".
Prelungln
du-şi trei aui slujba la judecătorieşi chivernisind binecapitalulce-l
agonisise,
ajungesă aibă economiiîn sumă de 4000 de lei (adică800de ruble dc argint).Avindacest capital"se uvolneşte"(demisionează)
din slujbă şi, ajutat fiindde
moşulsău Chiruş,ia "în posesie"(In arendă)douămoşii(Burlăncştiişi Vasilăuţll)de
la paharniculMihalacheCbmezu.Din martie 1822începeviaţa de arendas. apoi de
moşier.în 1828,păşeşte in "propişteacăsătoriei",
luînd de nevastă pe Zoiţa,fiica
paharnlculuiMihalacheGhităscudin satul Cotojănii(ţinutulHotinului).Un nou prilej
decide a-şisporiaverea."La alcătuireaînsoţircimele,tocmalăcu socrulmeu,atît din
partea mea,cumşi din parteamoşuluimeu Chiruş,pentruzestrenu an urmat, ci cu
cît au voit el a insămnaprin izvodul de zestre,cu aceeam-ammulţumit,adică: douăzeciboi,douăzecivacicu viţei, una sută oi, patru cai eu brişel1acoperităşi şaptesute
ruble argint bani gata, asemeneaşi alte mărunţişurineînsemnate".
Dupăo călătorieplină de peripe
tii la Bucureşti,în anul 1831,făcutăcu scopul
de a-şiprimipartealăsatăprintestamentullui Constantin
Lada,decedatin 1816,Teodor
Vârnavse stabileştela moşiaStîngăcenii,
In ţinutul "Eşului".La aceastămoşielocuia
autorul în 1845,cînd şi-a scrisistoriavieţiisale.Ajunsla un limanliniştit, după o
viaţă agitatăşi plinăde lipsuri,Teodor Vârnav, ÎncăIn plinăbărbăţie,cugctă cu acea
Intelepciune
pe carea căpătat-ola şcoalaasprăa vieţii.De aceea,rîndurilede incheiere
ale autobiografiei
par scrisede un om bătrîn:
"Trăiescin liniştecu megieşii;pe cci mai marişi mai tntelepţi decît mine îi
ascult; pe cei depotrivăîi cinstesc;mă ferescde gllcevuri,de pricini,de judecăţi,iar
mai virtos de datorii; mă mulţumesc
cu ceeace mi-audăruitproniacereascăşi toată
stăruinţameaacumeste numaica să mai lnmulţcscaverea,nu p/n[1'ualt sfîrşit,decit
numaica să las eopiilar meiinlesnireade a trăi In lumcfără strimtorire şifără Iipsă"!"
Istoriavieţiimeleesteprimacarte de amintiridin literaturanoastră.E adevărat
că elementeautobiografice
şi crrmpetede amintiripot fi Întîlniteşi inaintede anul
1845.Chiarin literaturanoastrăveche,cronicalui MironCostin,în foarte mică miisură, cronicalui 1. Neculceşi, mai tîrziu, Istoriaotomănească
a prepulernicilor
şi marilor
lmpăraţia lui lenăehiţ.ăVăcărescu,
pe searămai mare,cuprindelementeaulobiografice.
O operă,insă, care, în intregime,să aibă ea temă evocareatrccutnluipersona!al aulorulninu s-a scrisÎn literaturanoastrăînaintede Vâl'nav.Sau, dacă s-a scris,nu s-a
păstrat, cum s-a întîmplatcu memoriile
lui Gh, Peşacov(consemnate
intr-o scrisoare
a acestuia,din 1829,către Z. Carcalechi),
memoriiintitulate,atît de pitoresc,Voiajinul
uieţiimllltpătimilorllllui
din pricinaiubiriidp.adeuărşi. de dreptate.Nlemoriele
mele
(Biografiede la anul 1836-1850) ale unui Petre Pessian,atribuitegreşitlui George
I'eşacov,nu au fost integrateliteraturii.Şi operalui T. Vârl1ava rămasmultă vreme
în manuscris17
neputîndfi decicunoscutăde mcmorialiştii
de mai tîrziu.Cu toaLeaces* zapas- grămadă.
15Op.cit., p. 77.
16Op. cit., p. 1:3117Istoriailieţii melea fost editatăabia In secolul11rrn<'itor,
În colecţia,Minerva",
de către Artur Gorovei.
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teu, autorul poatefi consideratdcocn
mdat.ădreptprimul,adicăcel mai vechi, autor
de amintiridin literaturaromână.
în afară de meritulvechimii,al priorităţ.ii,cartealui Tcodur Vârnav c intr-r-csantă şi ea mărturieasupralimbiiromânedin deceniulal cincilcnal veaculuitrccut,
Omcu puţinăculturăşi t.răitormaimultla \ară, autorulse foloseşteindeosebide limba
vie,vorbităîn popor.Evocarealui, avîndcevaelinsavoareaarhaicăa vechilorcronicl,
f(spiră prospeţimeşi spontaneitate,dezvălulndlin talent nativ elepovestitor.
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