MEMORIA PÃMÎNTULUI ROMÂNESC
State DRAGOMIR

RENI (I)
Textul pe care îl prezentãm mai jos face parte din volumul „Din Basarabia“, tipãrit în 1908, foarte probabil la Iaºi. Numele autorului înscris pe copertã este Ispas, pseudonim sub care, indubitabil, se ascunde State
Dragomir.
Nãscut în 1870, la Coºtangalia – judeþul Cahul ºi decedat în 1920, la Iaºi, State Dragomir a fost actor ºi
regizor la Teatrul Naþional din Iaºi, precum ºi profesor la Conservatorul de Muzicã ºi Declamaþiune din
acelaºi oraº. A dat scenei româneºti mai multe piese de teatru (dramele Actor sau nebun? [1900?] ºi Regina
Draga, 1903, comedia Cilibi Moisi 1890-1891, 1905, dramele istorice în versuri Moartea lui ªtefan cel Mare,
1904, ªtefãniþã Vodã, 1909-1910, ºi Ioan Vodã cel Cumplit, 1913-1914, dramatizãrile dupã prozele lui Mihai
Eminescu Sãrmanul Dionis ºi Fãt-Frumos din lacrimã), precum ºi numeroase traduceri (unele în versuri) din
marii dramaturgi ai lumii (Shakespeare, Bjornson, Molière, Sudermann, Tolstoi, Dostoievski þ.a.) A versificat, de asemenea, Cîntarea României, a lui Alecu Russo. Îndeosebi din 1905, colaboreazã frecvent la cotidianul ieºean „Evenimentul“, cu studii, cronici dramatice, articole despre viaþa teatrului, dar ºi cu prozã, versuri, impresii de cãlãtorie, articole pe teme sociale ºi politice, semnate ºi cu pseudonimele Roºeanu, Din
Roºcani, Din Lãrguþa, Nid Luhac [Din Cahul], Costa N. Galia, Ispas º.a. În anii 1914-1916 a fost primredactor al „Evenimentului“, calitate în care a coordonat campania de presã în favoarea intrãrii României
în rãzboi de partea Antantei.
În primãvara anului 1908, State Dragomir întreprinde o cãlãtorie pe meleagurile natale, pe itinerariul
Iaºi – Ungheni – Chiºinãu – Tighina – Reni – Cahul, cãlãtorie pe care o descrie în reportajul sui generis intitulat „Din Basarabia“. În fapt, descrierea locurilor (re)vãzute se împleteºte cu rememorarea anilor copilãriei,
precum ºi cu o anchetã întinsã, þintind sã surprindã mentalitatea oamenilor dintre Prut ºi Nistru, la aproape
100 de ani de la anexarea teritoriului de cãtre Imperiul Þarist. Este ºi ceea ce deosebeºte aceastã carte de
aceea a lui N. Iorga, Neamul românesc din Basarabia, ºi de aceea a lui D.C. Moruzi, Ruºii ºi românii, ambele
din 1905.
Textul ales reprezintã capitolul al III-lea al cãrþii, consacrat târgului basarabean de pe malul Dunãrii.
Victor DURNEA

ncerc sã mã duc cu anii înapoi. Treizeci de ani
în urmã, pe o noapte cu lunã, cu o lunã frumoasã ºi stranie, în tovãrãºia a douã trãsuri, pe
podiºul dinspre Reni, pentru întãia oarã ieºeam din
satul meu, ca sã dau cu ochii d-un tîrg mai mare.
Vãzusem Baimaclia, mã dusesem ºi pîn-la Congaz,
dar tîrgurile astea, dupã spusa celor doi prieteni ai
mei cu cari cãlãtoream, nu erau nimic pe lîngã Reni
ºi Galaþi, – mai cu seamã pe lîngã Galaþi, unde ne
trimiteau la învãþãturã pãrinþii noºtrii.
Tovarãºii mei de cãlãtorie, de atunci, erau înaintea mea, la învãþãturã, cu trei, patru ani!
Eu, acum, pentru întãia oarã, îmi purtam pasul
pe aici, prin locuri noi, mã uitam cu ochi strãini la
dînºii, iar ei, fãcînd pe mai marii ºi pe atotºtiutorii,
îmi tot speriau mintea cu minunãþiile pe care am sã
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le vãd ºi la Reni, ºi la Galaþi.
Din ce în ce mai înstrãinat ºi mai departe de
casã ºi de ai mei, mã podidea plînsul ºi-i tot întrebam dacã o sã venim degrabã înapoi, sã mai pot
vedea pe mama, pe care o lãsasem plîngînd dupã
mine.
„De Crãciun!...“ le era rãspunsul...
„Cîte zile sînt pînã atunci?“
„Ia, vreo sutã douãzeci!...“
„O sutã douãzeci de zile, fãrã sã mã mai întorc
acasã ºi fãrã sã mai vãd pe ai mei?“ Gîndul acesta
mã pornea iar pe plîns! Ei mã mîngîiau cum
puteau.
Iar cînd mai mãsuram în minte depãrtarea, cã
doar des de dimineaþã pornisem din sat ºi
ajungeam tocmai acum, noaptea tîrziu, mi se pãrea
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cã n-am sã mai ajung vremea sã mã vãd iar printreai mei!
Tãcerea nopþii, întreruptã de zgomotul sonor al
copitelor cailor, ca ºi de strãnutul lor, de vorba cam
groasã a vizitiului, care îndemna caii, de luna care,
cu razele-i reci, ne urmãrea, fãrã s-o putem lãsa în
urmã, ºi care parcã-mi vorbea în altã limbã, iar nu
ca de obicei; luna, aºa de schimbãtoare ºi de fãþarnicã, toate acestea mã predispuneau la atîta melancolie ºi la atîta regret, cã pãrãsesc o viaþã frumoasã
ca aceea a copilãriei, pe care nu era s-o mai gãsesc.
Iar cînd intrai în Reni ºi am ajuns la gazda care era
sã ne adãposteascã, tristeþea mea nu-ºi avea sfîrºit.
Cãutau sã mã mîngîie, zãdarnic!
A doua zi trebuia sã plecãm la Galaþi, la
ºcoalã!... Ei cu toþii erau veseli, numai eu, cu jalean suflet.
„Aºa plîngeau ºi ei, cînd au plecat întãi la
ºcoalã, ºi acum uite-i, ce veseli sînt, aºa ai sã fii ºi
d-ta, la anul!“– îmi spuse d-l P.
Aceasta m-a mai liniºtit puþin; nu m-a oprit însã
ca peste noapte sã nu ud perna cu lacrimile mele.
A doua zi, des de dimineaþã, eram sculaþi.
Pînã la plecarea vaporului, care era la douã
dupã-amiazã, camarazii mã luarã ºi mã duserã prin
Reni. Ce impresie frumoasã!
Casele puse în orînduialã ºi-n linie dreaptã!
Ici, o clãdire cu douã rînduri, alãturi o magazie
bogat asortatã, iar în mijlocul tîrgului, piaþa ceea
mare, pe care se-nãlþa soborul, o bisericã mare ºi
frumoasã, care nu se asemãna, cu biserica de scînduri, din sat de la mine.
ª-apoi, peste toate, lume, multã lume, care se
miºcã de colo pînã colo...; ºi cu cît ei mi-atrãgeau
atenþia asupra acestor minunãþii, nemaivãzute, cu
atît mã simþeam mai trist ºi mai strãin!
Din mic ce eram, îmi pãrea cã sînt ºi mai mic!
Ei mi-arãtau, în dreapta ºi-n stînga, magazii,
case, biserici, Dunãrea, care curgea mãreaþã ºinfiorãtoare, ºi cu cît toate acestea luau proporþii
mari, proporþii pe care mintea nu mi le putea
cuprinde, cu atît lumea satului meu mã atrãgea ºi
mã fermeca! Ce n-aº fi dat sã mã vãd, aºa, ca prin
farmec, înapoi pe lîngã ai mei.
Pe cînd îmi perindam lumea copilãriei mele ºimi duceam mintea în timpuri vechi, zãresc Renii.
Case moldoveneºti, mici, neîncãpãtoare; uliþi
neîngrijite ºi pãcãtoase, ogrãzile caselor dãrãpãnate; ici, în faþa casei, o vacã sau doi boi; colo, o
femeie care alungã un viþel, mai la deal, un rus
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beat, care merge legãnîndu-se de cît pe ce sã dea în
Dunãrea; iar cu cît înaintam, cu atît trenul mergea
mai încet ºi mai alene. Peste Dunãre ºi-n depãrtãri,
în zare, munþi ce lovesc norii cu vîrfurile lor, iar pe
vãi, aburi ca un fum, care dau un nimb de poezie
locurilor þãrii noastre.
Trenul se apropie încet, încet de garã ºi se
opreºte. Lume, mai deloc: vreo doi funcþionari, cari
merg, dar încet ºi leneº, de colo pînã colo.
Un domn elegant, aºteptat de-ai sãi, femeie ºi
copii, schimbã cele dintãi salutãri pe greceºte, iar
un evreu vinde pe ascuns niºte bilete de loterie
ungarã... Îmi iau rãmas bun de la tovarãºii mei, cu
cari eram sã [mã] mai întîlnesc.
Un izvoºcic c-un cal pãcãtos mã ia ºi mã duce,
dar cu greu, înspre tîrg... iar din grãdina de lîngã
garã, un rus îi trage dintr-o harmonie o ruseascã, de
rupe pãmîntul.
Clãdirile mari, din copilãrie, de-acum treizeci
de ani, dispãruserã; magaziile cele frumoase erau
niºte case lungãreþe, care se þineau una de alta, dea lungul tîrgului!...
Oamenii, cari odinioarã mã impresionau pînã la
adîncã emoþie, în legãturã cu amintirile copilãriei,
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acum îmi excitau curiozitatea de a-i afla ce ºi cum
gîndesc ºi simt, precum ºi ceea ce vor.
............................................................................
În faþã, soborul de altãdatã! De jur-împrejur
piaþa, pe ea cãruþi ale sãtenilor de prin împrejurimi.
La o micã distanþã de unde stau, þin magazii mai
mulþi moldoveni: Chiriac, de o parte; Calciu mai
încolo; Botezatu, mai la vale; Crîngu, mai în jos!
Sãtenii îºi pun la cale nevoile; iar mai înspre
searã clopotele încep a suna sonor ºi puternic: mîni
e Ispasul (Înãlþarea).
Oamenii se descopãr, îºi fac semnul crucii ºi-ºi
îndreaptã, rugãtori, ochii înspre semnul lui Crist,
de pe vîrful bisericii.
În acest timp, doi grãniceri îºi fac drum, cãlãri
pe niºte cai roibi, frumoºi, ºi înainteazã prin
mulþime, fãcîndu-ºi ºi ei datoria de creºtini.
Pe searã, se lasã o umbrã de melancolie, care
devine tristeþe, în mijlocul clopotelor, care nu-ºi
înceteazã decît tîrziu sunetul lor, care aduce ºinãlþare, dar ºi durere ºi apãsare sufleteascã!...
Cînd înceteazã ele, în grãdina publicã s-aud
primele acorduri ale muzicii militare din Ismail,
care e de curînd adusã, în locul lãutarilor români,
cari au cîntat pînã mai ieri. Lumea se-ndreaptã
înspre cazin, dar cu paºi înceþi, pare cã se duce la
bisericã!...
Treci prin grãdiniþa de curînd fãcutã de cãtre
actualul primar Gãitan, care a fost întãrit în aceastã
demnitate, deºi a întrunit, la alegerile comunale,
mai puþine voturi decît Mavrodin, fostul primar:
Guvernatorul a trecut peste voinþa alegãtorilor.
Muzica cîntã la cazin pentru membrii clubului
ºi pentru cei cari plãtesc intrarea. În grãdiniþa de
lîngã cazin, se plimbã pînã tîrziu, noaptea,
nevoieºii ºi cei de clasa II-a, cum le zic membrii
cazinului!
Cît cîntã muzica, lumea se plimbã, ca sã fie
vãzutã, defilînd prin faþa membrilor mai însemnaþi,
cari stau pe terasa cazinului, cu aer important ºi
cercetãtor. Cum înceteazã, toþi îºi iau locuri pe la
mese ºi totul reintrã în liniºte!... O tãcere, de þi s-ar
pãrea cã oamenii aceºtia n-au darul graiului.
Cucoanele îºi mãsoarã unele altora hainele ºi
modele, iar bãrbaþii, cu aere din ce în ce mai importante ºi mai înþepate, par a-ºi zice unii altora: uite,
mã vezi, eu sînt!...
Numai cîþiva studenþi ºi ghimnaziºti, dimpreunã
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cu colege de-ale lor, vînturã viu praful, care se
ridicã în nouri mici ºi rotocolnici! Ei grãiesc viu, se
miºcã uºor, pun la cale serbãri, reprezentaþii...
Din cînd în cînd, cu mînele dinapoi, pãrînd cã
pune lumea la cale ºi o împarte cum vrea, cîte un
tip strãbate, în chip falnic ºi mãreþ ºi cu aere de gînditor plictisit, prin faþa cazinului ºi aruncã priviri
de dispreþ celor dimprejurul lui.
...Iar luna lunecã încet pe bolta lumii ºi dã viaþã
gîndurilor, întunecînd suferinþile!...
.........................................................................
Unii, într-un tîrziu, cînd încep cei mulþi sã se
retragã ºi sã rãmînã cei obicinuiþi ai cazinului,
încep convorbiri, ici colea. Într-un colþ al grãdinei,
doi studenþi; mai încolo, la o masã, un preot cu
familia sa; pe la alte mese, colonelul, pristavul;
apoi fraþii D..., dintre care unul a fost pãnã mai anii
trecuþi comisar al Gãrii de Nord în Bucureºti, iar
acum s-a retras în Basarabia, unde i-a rãmas avere
din pãrinþi; apoi fraþii R..., originari din Ploieºti, þin
moºie în arendã... (Vãlenii), apoi dl P..., la care am
fost gãzduit, acum treizeci de ani, ºi care, minune,
a rãmas tot aºa. L-am recunoscut imediat. Familia
bãtrînului P..., care, cu regretul unor vremuri bune
în suflet, trãieºte visînd viaþa de altãdatã ºi înfruntînd nevoile timpurilor pe care le-a apucat; apoi
bãtrînul Donca D..., fratele fostului primar al
Renilor, Take Davidoglo, care avea foarte mulþi
prieteni în România, în special la Galaþi; ºi dupã
aceea, bãtrînul A... Apoi mai sînt cîþiva negustori,
º-apoi nimeni, în afarã de doi notari, care-ºi poartã
sîmbetele, ºi de primarul actual, care, triumfãtor
asupra fostului primar Mavrodin, îºi plimbã cu
importanþã ºi cu oarecare drept la recunoºtinþa
orãºenilor, simpatica sa persoanã. Aceºtia constituiesc elita oraºului; ei învîrtesc politica localã; ei
pun la cale tot.
Deºi de origini deosebite, totuºi limba curentã
în care îºi fac convorbirile e limba româneascã.
Mai mult, se silesc s-o vorbeascã corect, luîndu-se
în aceasta dupã chipul cum o vorbesc fraþii D., precum ºi a acelora cari, stînd necontenit în contact cu
gãlãþenii, împrumutã ceva din corectitudinea pronunþiei limbii din Þarã. Cînd vor sã vorbeascã mai
deosebit ºi mai ales, pe româneºte îºi preschimbã
ideile ºi impresiile. În toþi anii, în timp de varã,
membrii cazinului angajeazã lãutari din þarã, de pe
la Galaþi ºi Brãila. În anul acesta numai, membrii,
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dupã îndemnul colonelului, au luat muzica militarã
a regimentului din Ismail. Ea cînta bucãþi alese ºi,
din cînd în cînd, ºi bucãþi româneºti pentru a satisface plãcerea românilor, cari iubesc mult muzica
româneascã.
Întreaga politicã localã consistã în întîietatea pe
care vor s-o ocupe unii din ei la cazin. Au rãsturnat
pe bãtrînul D... ºi au pus în loc pe bãtrînul Al..., din
care pricinã cel dintãi se mãrgineºte a sta la el
acasã ºi a nu se arãta pe la cazin decît numai cînd
nu sînt ceilalþi membri.
Alegerile pentru comunã, cãci legile româneºti
sînt încã în vigoare, ca formã numai, nu mai prezintã niciun interes. Alegãtorii pe oricine ar alege,
nu voinþa lor hotãrãºte, dar a guvernatorului. Poate
sã-ntruneascã lista pe care o vor orãºenii cu 200 de
voturi în plus, guvernatorul numeºte pe cine-i
place. Ideea conºtientã de naþionalitate, unii o au,
iar alþii habar n-au. E de ajuns cã unii o preþuiesc ºi
li-i dragã. E de ajuns cã România, pentru ei, e un
ideal. E de ajuns cã pentru dînºii sîntem modelul de
imitat.
Aceºtia constituiesc elementele care, deocamdatã, sînt mentorii politici, literari ºi artistici ai
Renilor. În casã, vorbesc româneºte; pe uliþe, de
asemenea; la cazin nu mai puþin. Primesc ºi citesc
„Universul“!...
La acest club al lor, pe lîngã acest ziar românesc, mai primesc ziarul francez „L’Illustration“ ºi
apoi, din ziare ruseºti „Beserabskii jiznii“,
„Drug“...; iar unul citeºte „Moldovanul“ lui
Madan; la fiul unui defunct doctor, am zãrit ºi alte
ziare din þarã, ca „Dimineaþa“, „Epoca“ etc. În
sfîrºit, atmosfera sufleteascã dominantã e cea
româneascã, pãnã-n prezent, deºi, cum am mai
spus, nu sînt între membrii clubului decît vro doi
sau trei români, de originã. Nu-i mai puþin adevãrat
însã cã ruºii se silesc, prin mijloace de atracþie, so-nlocuiascã.
Românii sînt foarte bine priviþi de ei ºi românii,
de asemeni, îi privesc foarte bine. Trãiesc, social
vorbind, perfect. Nu fac nicio deosebire, îi trateazã
ca pe ruºi, ºi românii, de-asemeni, îi trateazã pe
ruºi ca pe români. Din pricina acestei simpatii ºi a
acestei cãlduri, românii îºi ºterg cu vremea din
conºtiinþã ºi, pe nesimþite, ideea primordialã de
români. În chiar clubul acesta, sînt cîþiva tineri cari
fac operã de propagandã ruseascã. Ei îºi zic liberali, revoluþionari, în opoziþie cu elementele de mai
sus, pe care le trateazã de reacþionare. Ei vorbesc,
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ºi zgomotos, ruseºte; ei cîntã, ºi turbulent, ruseºte;
ei joacã teatru (diletanþi), ºi cu entuziasm, ruseºte.
Pe la oarele zece ºi jumatate, aceºti aºa numiþi
libuovnii au început a juca, sus la cazin, unde au o
scenã de teatru: Vtoroia molodosti (A doua
tinereþe) a lui Noverjin. I-am vãzut!... Au jucat
cum au putut; destul c-au jucat!... Publicul care-i
încuraja era compus mai mult din evrei. Tinerii
revoluþionari îºi socot ca o mîndrie sã-i cîºtige de
partea lor, cu cari duc viaþã-n comun. Ei vor sã-i
introducã între membrii clubului, fiindcã... sînt liberali!...
Rolul principal îl joacã o domniºoarã Schvartz,
cãreia ºi evreii, ºi studenþii îi fac manifestaþii zgomotoase.
Din aceastã pricinã, restul publicului, compus
din români, greci, e în grãdina cazinului, cu
colonelul ºi pristavul în frunte, ºi protesteazã,
abþinîndu-se de la manifestaþiunea acestui tineret
zburdalnic ºi inconºtient, cum îl numeºte, într-un
moment de indignare, unul dintre studenþii
moldoveni, care îºi dã seamã de ce-nsemneazã
asta. – Va sã zicã, pe de o parte, o luptã de ambiþii
personale între cei cîþiva membri ai clubului, care
aduce, dupã ea, pe nesimþite, pierderea conºtiinþii
româneºti, iar pe de alta, lupta conºtienþii, pentru
idealul politic ºi naþional rusesc, a cîtorva tineri,
cari vor, cu orice preþ, sã-nlocuiascã atmosfera
dominant româneascã cu-o alta, care-i pe placul lor
ºi pe interesul celor cari vor sã tragã foloase,
oricînd ºi din orice.
„Lupta aceasta surdã e lupta politicã cea adevãratã ruseascã în contra elementelor strãine de
naþionalitatea lor... Prin ºcoalã, teatru ºi bisericã,
ne furã conºtiinþa.
Noi, orbi, nu vedem nimic; noi, bun element de
îmbrobodit, ne lãsãm seduºi de buna lor purtare
faþã de noi; noi, prin faptul cã sîntem creºtini, ca ºi
dînºii, uitãm cã sîntem români“, îmi spune la ieºire
studentul, în a cãrui tovãrãºie eram. Uite, mîne e
Ispasul (Înãlþarea), du-te puþin ºi la bisericã, ca sã
te convingi de ce fel de politicã fac moldovenii din
partea locului!...“
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