MEMORIA PÃMÎNTULUI ROMÂNESC
State DRAGOMIR

RENI (II)
doua zi des de dimineaþã, sunetul clopotelor
sfinte înãlþa smerite rugi cãtre cer.
Credincioºii se îndreptau spre sfîntul locaº.
Intrãm în bisericã. Ascultãm slujba pe ruseºte. De
cîte ori se auzea ºi cîte un „Doamne miluieºte“ pe
româneºte, semnul crucii, fãcut de toþi credincioºii, mai
mãrea atmosfera de smerenie ºi de înãlþare sufleteascã!
Aproape toþi erau moldoveni!...
...Mai într-un tîrziu, un preot tînãr, de o frumuseþe
idealã, cu o figurã ca a lui Crist, începu a citi evanghelia pe ruseºte, deºi el însuºi moldovan. Îºi purta
îmbrãcãmintea cu o eleganþã clasicã, care ar fi fãcut
gelos pe artistul cel mai desãvîrºit!
Toatã lumea a îngenuncheat ºi asculta. Lîngã mine,
un bãtrîn, pe cînd preotul citea, îºi spunea rugãciunea
rugãciunilor, cu ochii cãtre Dumnezeul omenirii, în
moldoveneºte, încet, dupã obiceiul bãtrînilor noºtri:
„Tatãl nostru, carele eºti în ceriu, sfinþeascã-se
numele Tãu; vie împãrãþia Ta, facã-se voia Ta; precum
în ceriu, aºa ºi pe pãmînt Pînea noastrã, cea de toate
zilele, dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã nouã greºelile
noastre, precum iertãm ºi noi greºiþilor noºtri, ºi nu ne
duce pe noi în ispitã ºi ne izbãveºte de cel Rãu. Amin.“
Aceastã voce, care se pãrea cã vine din alte lumi, era
protestul cel mai energic al unei conºtiinþi care-ºi cerea
Înãlþarea la viaþa care ºi ei i se cuvine. Preotul pare cã
amuþise; ºi nu se mai auzea, în bisericã, decît glasul simbolic, ca din mormînt, al batrînului, care pãrea apostolul
unui neam întreg.
Dupã ieºirea din bisericã, toate magaziile se deschid.
Ele stau închise în tot timpul slujbei bisericeºti.
Oamenii se împrãºtie prin piaþã, prin dugheni, prin cîrciumi. Toþi îºi cautã de nevoile lor. E vremea muncii.
Toate satele de prin împrejurimi, pãnã la 40 de verste
depãrtare, la Reni vin de-ºi îndestuleazã lipsurile. Toatã
piaþa mare, ca ºi uliþile care se desfac ºi se-mprãºtie în
toate pãrþile tîrgului, foiesc de lume. Costumul unor
þãrani moldoveni, pentru zile de sãrbãtori, cînd vin la
tîrg, a suferit influenþã ruseascã. Ei poartã botfori, pantaloni, cãmaºã coloratã ºi ºapcã; în sat însã, ca ºi la
muncã, pe cîmp, din haina lui toatã albã, compusã din
iþari, opinci ºi cãmeºã, nu iese. Ei nu grãiesc altã limbã
decît moldoveneasca. O grãiesc foarte frumos ºi foarte
dulce. Þãranul nostru de pe aici e cel mai curat ºi mai de
seamã pãstrãtor al limbii strãmoºeºti. Nu ºtie un cuvînt
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strãin. Din convorbirile pe care le ai cu unul poþi
conchide asupra chipului de a gîndi, simþi ºi voi a tuturor.
Nu este deosebire mare între sufletul þãranului
moldovean din Basarabia ºi cel din Moldova. Este o
deosebire pe care a inculcat-o în sufletul þãranului de la
noi ºcolile sãteºti, prin urmare, cultura, mare, micã, pe
care a cãpãtat-o prin ajutorul lor. Aºadar, cel din
România liberã are un orizont mai mare, o minte mai
deschisã. Atît; încolo, el este aidoma þãranului nostru.
El se roagã, cîntã, joacã, jeleºte, ca ºi cel de la noi; are
mai puþine cunoºtinþi decît al nostru; e mai naiv ºi mai
simplu.
„Din ce sat eºti, bade?“
„De la Brînza“.
„Cum o duceþi cu sãnãtatea?“
„Cînd mai rãu, cînd mai bine. O ducem ºi noi cum
putem!“
Bãtrînul cu care vorbeam era slab ºi tuºea din greu.
Era însoþit de-o bãtrînã, nevasta lui, ºi de un om
tînãr, sã fi tot avut treizeci de ani!
„O ducem greu cu sãnãtatea! Parale nu prea avem cu
ce ne cãuta la doftor, c-aici, la Reni, îi foc de scump sã
te cauþi cu unul. Babe care sã se priceapã în leacuri, ca
altãdatã, nu mai avem ºi uite, ia aºa ne uscãm pe
picioare“.
„Nu vin doftori prin sat, pe la d-voastrã?“
„Da’ nu mai vin, cucoane; ia murim cu zile! Dacã nam mai avea ºi pe Cuconaº G., zãu cã nu ºtim ce-am
face. El e priceput ºi ne-nvaþã de bine“.
„Apoi bine, el nu-i doftor!“
„ª-apoi, dacã ne-nvaþã bine ºi ne dã ºi doftorii ieftine! Unii îmi zic sã mã duc la Galaþi. D-apoi, de unde
parale?“
„Cum, nu aveþi pãmînt? ...nu aveþi avere?... vite?...“
„Pãmînt avem, d-apoi, dacã l-am tot îmbucãtãþit ºi
acum ne-a rãmas numai cîte un petic. Mie, un petic; la
alþi doi feciori ai mei iarãºi le-am mai dat; am sã-i las ºi
istuia, dupã ce oi muri, bucãþica mea de pãmînt. Asta ce
sã le ajungã?...
Cînd mai dã ºi cîte un an bun, e mai bine de noi; dar
ºi cînd dã un an rãu, ne-ngloadã în datorii ºi ajungem iar
nevoieºi!...“
„De cînd aveþi pãmîntul?“.
„Apoi, din timpul Moldovei, de cînd ni s-a împãrþit“.
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„Dar cu ruºii, cum o duceþi?...“
„Da’ cine-i mai vede?... Dacã n-ar fi grãnicerii, cari
se plimbã ca niºte cocostîrci pe malul Prutului, ºi cordonul unde stau, nici n-am ºti cã sînt!”
„Cum? în sat n-aveþi?“
„Da’ nu mai avem!“
„Pe cine aveþi primar?“
„Ia pe un moldovan de al nostru.“
„Dar notar?“
„El cicã-i rus, dar numai scrie ruseºte, cã de grãit,
grãieºte moldoveneºte“.
„La muscali vã ia copiii?...“
„Ia, da’ nu aºa mulþi! Din sat dacã pleacã cinci ori
ºase flecãi; ceilalþi rãmîn pe lîngã casã...“
„Cu birurile vã-ngãduie?“
„De asta, n-avem de ce ne plînge... Cînd n-avem, nu
ne ia sufletul!“
„Vasãzicã, vã-mpãcaþi bine?“
„Cum sã nu, cucoane?“
„Aveþi ºcoalã în sat?“
„Amu de vro doi ani“.
„Vasãzicã, vã-nvaþã copii pe ruseºte?...“
„Da’ nu mai învaþã ei ruseºte, fereascã sfîntul! Tot
moldoveni rãmîn!... Nici învãþãtorul nu mai ºtie acum
ruseasca, tot pe moldoveneºte îi învaþã întãi, ca sã poatã
prinde ºi copii puþinã ruseascã!...“
„Ce credeþi dvs, e bine la Moldova?“
„Apoi, unii români zic cã-i bine, alþii zic cã nu“.
„Cum, în ce fel, zic cã-i bine? Cum îi bine?...“
„Apoi, cicã ºi acolo sînt mai bine îngrijiþi.
Cicã cei mari ºi cei cari se pricep se gîndesc tot timpul la dînºii; cã le fac tot soiul de înlesniri; cã îngrijesc
de sãnãtatea lor; cã le dau învãþãturã; cã ucitelii îi învaþã
cum sã-ºi îngrijeascã de gospodãrie!...“
„Da, de asta-i adevãrat!“
„La noi, dã, dacã nu ne-ngrijim noi de noi, alþii nu
mai îngrijesc!...“
În zi de sãrbãtoare, cînd Renii e plin cu oameni de
prin satele de prin împrejurimi, e mai românesc decît
multe alte tîrguri din Þarã. Lasã cã numai în centrul lui,
chiar ºi în celealalte zile, el nu-þi dã impresia cã ar face
parte dintr-o þarã strãinã de limba ºi obiceiurile noastre.
Tîrgoveþii ºtiu ceva mai mult ºi mai bine despre noi,
cãci au o pãrere admirabilã. Sînt entuziasmaþi; ne
doresc; ne iubesc, ºi ne iubesc în chip sincer, cu dorul
sufletului unui om, care într-adevãr ar dori sã-ºi
schimbe chipul sufletesc de-a trãi
Dacã intri în viaþa de toate zilele a acestor tîrgoveþi,
ea e aidoma vieþii din Þarã. Ei cîntã româneºte, jelesc
româneºte, petrecerile pe care le fac între dînºii au caracter românesc. Înspre searã, în celealalte localuri de
petrecere, cînd sînt deschise, în afarã de cazin, precum
ºi în petrecerile intime familiale, în limba româneascã
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se vorbeºte ºi se cîntã.
Aci au loc convorbiri aprinse; aci resimþi regretul
adînc al unor vremi de aur, pe cari ei cautã sã le ajungã.
Aci gãseºti tineri, cari îþi spun cã au fost în România, cã
atmosfera sufleteascã de la noi le place; cã nicãiri nu se
simt mai la dînºii casã!... Tot aci, întîlneºti femei tinere
ºi mai în vrîstã, care, cu reminiscenþa vremurilor
româneºti, cîntã romanþe vechi, ba chiar ºi din cele mai
noi, acompaniindu-se din ghitarã. Ele întoneazã cu atîta
drag: „Tu, care eºti pierdutã în neagra vecinie” de
Alecsandri, Cu Niniþa-n gondoletã de acelaºi; iar din
cele mai noi, pe acele pe care le aduc ºi le popularizeazã
lãutarii români, cari-ºi gãsesc un debuºeu prin toatã
Rusia, dar mai cu seama în Basarabia!...
Aci, rãzleþ, într-un colþ al odãiei, întîlneºti un tînãr
student, care, cu ochii înlãcrãmaþi ºi cu sufletul îngîndurat, îþi spune toate doleanþele pe care el, om cu
conºtiinþa luminatã, le simte pentru toþi, le gîndeºte pentru toþi. E1 vede unde sînt rãnile; el ºtie ce ar trebui sã
se facã; el are vederi sãnãtoase; el þi-o spune cã nu este
altã cale de urmat decît aceea pe care þi-o spune, deºi pe
ºoptitele, pare cã i-ar fi fricã. Resimþi, din ceea ce-þi
spune, drumul pe care trebuie sã-l urmãm, ca sã ne
ajungem idealul!...
„Noi ar trebui sã fim mai energici!... Asta ne lipseºte
nouã, moldovenilor de aici. E un pãcat mare, pe care-l
sãvîrºim faþã de conºtiinþa întregului neam românesc.
Acum, ruºii au început, ºi au sã reuºeascã, sã ne
ademeneascã pe toþi ai noºtri, cãrora nu ne refuzã nimica. Ne fac toate înlesnirile economice, toate înlesnirile
materiale. ªtii cum se poate conrupe ºi pierde sufletul
pe calea aceasta!... Îngrijind perfect de partea noastrã
materialã, ei izbutesc, cu-ncetul, nici de vorbit, sã ne
facã sã uitãm de partea noastrã sufleteascã naþionalã.
Am început, noi orãºenii, cari, în chip fatal, trebuie sã
ne facem o parte din educaþie în ruseºte, sã uitãm cã sîntem români. Zic, o parte, cãci tocmai aceastã jumãtate
de educaþie intelectualã, care se dã prin ºcolile urbane
primare, e mijlocul cel mai bun de-a întuneca ºi de-a
pierde, cu încetul, conºtiinþa orãºenilor noºtri. Despre
noi, ceºtialalþi, cari trecem mai departe, la studiile mai
înalte ruseºti, nu-i pericol. Noi, în loc sã ne uitãm de
origine, aceastã mai înaltã culturalã [culturã?] a spiritului nostru ne deºteaptã conºtiinþa, ne face sã ne amintim
de ea. Se-nþelege cã nu toþi îºi mai amintesc de aceasta,
dar o parte cu siguranþã cã-ºi resimte sufletu-i tresãrind
la ideea naþionalã“.
Trist tablou al viitorului orãºenilor de prin tîrgurile
moldoveneºti din Basarabia!...
Mãhãlãlile, pe care ruºii au încercat sã le rusifice,
întroducînd în sînul lor o mulþime de haholi, cu gîndul
cã le-or rusifica, au rãmas tot moldoveneºti!... N-au
izbutit sã ajungã la alt rezultat decît la acela cã toþi
haholii s-au moldovenizat.
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Te rãtãceºti, de pildã, într-o zi, prin aceste suburbii,
ca sã zicem aºa, ale Renilor ºi te-ntîlneºti cu o biatã
femeie sau c-un biet om, ºi-i întrebi pe moldoveneºte:
„Ce eºti d-ta?...“
„Eu? rus!“...
„Cum rus? eu vãd cã grãieºti tare frumos
moldoveneºte“.
„Apoi, dã, cum sã nu grãiesc, dacã eu numai
moldoveneºte grãiesc de cînd am venit aici. Ei!... eram
mic!“
„Da, ruseºte ºtii, nu-i aºa?...“
„Da’ nu mai ºtiu nimica, cucoane!... Acum, am
uitat!... ªtiam...“
„Vã-mpãcaþi bine cu moldovenii?“
„Tare bine, cucoane... Ei îs oameni cuminþi, blajini,
ca ºi noi!...“
............................................................................
Eram curios sã cunosc sentimentul public asupra
României.
El se poate manifesta numai în mulþime, acolo unde
nu ai pãrerea rãzleaþã a unuia sau a altuia, dar unde, cu
toþi într-un glas, îºi manifesteazã expresiv adîncul
cugetãrii ºi simþimintelor lor. – N-am putut avea aceastã
ocaziune, deoarece nu mi-a fost dat ca, prin mine însumi, sã-mi dau seamã. Ar fi trebuit sã asist fie la o
reprezentaþie datã de vro trupã românescã, fie la vro
ocaziune, cînd, de pildã, dintr-o momentanã pornire,
mulþimea se manifesteazã. Dacã nu mi-a fost dat sã
asist, în schimb, am auzit.
De cîte ori vro trupã româneascã de teatru se
rãtãceºte pe-aici, oricum ºi din orice elemente ar fi compusã, lumea sã nãpuseºte s-o vadã ºi s-o audã.
„Mai dãunãzi, a fost pe-aici trupa lui Bãrcãnescu.
O! ce multã lume a fost ºi ce bine au jucat!... De-aici
actorii au plecat la Ismail.
ªi acolo le-a mers bine! Numai se zice cã ar fi izbucnit o neînþelegere între dînºii ºi s-au desfãcut. Pãcat!...
Dacã mai dãunãzi, seara, ar fi jucat trupa româneascã,
ne-am fi suit ºi noi, sus, la cazin; dar aºa, ce sã cãutam?
Ah ! ce bine joacã actorii români ºi cît de mult ne
plac...“
„Ce trupe de teatru românesc au mai fost pe aici?“
„Apoi, am mai avut, acum cîþiva ani, o trupã de la
dv., de la Iaºi!...“
„Care?“
„A lui Bobescu ºi Alexandrescu“.
„Ce v-au jucat trupele acestea?“
„Operete!“
„Bine, bine... dar din piesele româneºti?...“
„Baba Hîrca... Iosif in Egipt... Lipitorile satelor...“
„V-au plãcut?“
„Cum sã nu, dacã erau pe moldoveneºte... Lumea
venea nebunã!... Pãcat numai de-un lucru, zãu aºa!“
„De ce anume?“
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„Cã nu vin mai des actori români pe la noi!... Tare
ne plac!“
............................................................................
Sînt funcþionari cari, încã din timpul României, îºi
pãstreazã slujbele. Ei le fac cu credinþã. Se-mpacã bine
cu ruºii, fiindcã sînt oameni acãtãri. Cînd nu ºtiu ei
ruseºte, învaþã, ºi cînd nu ºtiu ruºii moldoveneºte,
învaþã, Ei se duc unii 1a alþii. Ruºii sînt în relaþiuni
strînse, familiare, cu moldovenii. Fetele românce se
mãritã dupã ruºi ºi moldovenii iau în cãsãtorie ruºte!
Sînt totdeauna împreunã. Ei se-mpacã foarte bine unii
cu alþii.
„Bine, dar aceastã amestecãturã n-ar sã aducã dupã
dînsa, ca sã uitaþi, cu vremea, cã sînteþi moldoveni?“
întrebai eu pe conlocutorul meu, cu care, înspre searã,
mãsurãm împreunã, încet ºi gînditori, malurile Dunãrii.
„Dã... ce sã facem, dacã de amu, pentru noi, e
aºa!...“
„Cum adicã, dv. nu sînteþi de pãrere cã trebuie sã
trãiþi ca moldoveni?“
„Ba da, noi moldoveni sîntem, moldoveni trãim ºi
moldoveni vroim sã murim, decît...“
„Decît, ce ?...“
„Nu prea se-ngrijesc ai noºtri de noi!...“
„Care ai noºtri?“
„Ai noºtri, dintre moldoveni! Ei sînt nepãsãtori la
viaþa noastrã! Dacã s-ar îngriji ºi ar cere, ei pentru noi,
ºcoalã moldoveneascã, ei, cari au trecere, socot c-ar
rãuºi... Cum le dã voie grecilor ºi altor naþionalitãþi sã
aibã ºcolile lor în Rusia, ele, care nu sînt de baºtinã deaci?...
Socot cã ne-ar da voie ºi nouã, dar vezi cã deputaþii
noºtri din Dumã se mulþumesc cu aceea cã... sînt deputaþi! Apoi, sã spunem drept... noi înºine am cãzut în
moliciune ºi nepãsare, fiindcã ruºii au gãsit mijlocul sã
ne astupe gura! Prin faptul cã sîntem creºtini ca ºi dînºii,
ei speculeazã creºtinismul! Moldovenii fiind credincioºi
pravoslavnici, ei nu fac nicio deosebire între ei ºi noi, ºi
cu vremea, ce-i dreptul, o sã dispãrem în mijlocul elementului slav. Aici e pericolul cel mare! Am prefera sã
se poarte cu noi cum se poartã ungurii cu românii din
Ardeal!...
Atunci, ar fi sacrificate, ce-i dreptul, cîteva vieþi
moldoveneºti, dar, în schimb, ar izbucni oarecare viaþã
naþionalã, conºtiinþã. Eu nu am încrederea perdutã. Uite,
astã-varã, cînd Regele României a fãcut plimbarea pe
Dunãre!
Þãrmul ista era plin de-o mare de capete. Însufleþirea
era colosalã!... Am trãit cîteva clipe de viaþã entuziastã.
Tot Reniul era pe aici. Toate capetele s-au descoperit,
iar vaporul pe care cãlãtorea Regele, în mintea multora,
lua proporþiile unui mare mîntuitor!
Sã avem încredere!“
Aceste din urmã cuvinte ale lui îmi dãdurã putere.
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Ne reîntoarsem în tîrg, pe amurgite, cînd cele din urmã
raze ale soarelui de-abia mai mijeau, de dupã dealurile
îndepãrtate, pe vîrfurile cãrora se lãsau nori de fum.
Noaptea înainta, ºi înainta cu greu ºi încet, aducînd cu
dînsa toate gîndurile negre ºi apãsãtoare. Cîtã vreme
pãnã-n zorii zilei! Cîtã vreme pîn’ la ziua dãtãtoare de
luminã ºi conºtiinþã!... Ce-aducea ziua vãzusem, trebuia
sã mã mulþumesc ºi cu asta! Dacã nu era nici atît?...
Descurajare-durere, mare mulþumire ºi mare
încredere!... Cînd începurãm, pe cînd ne reîntorceam, sã
ne perindãm în minte ceea ce încercasem ºi ceea ce era
sã mai încercãm; cînd tocmai descurajãrii îi veni locul,
dintr-un foiºor se auzea, de la un gramofon, Marselieza;
iar cînd trecurãm pe lîngã cazin, muzica militarã ruseascã întona, pentru plãcerea celor cari iubesc muzica
naþionalã: o horã; pe cînd de la grãdina lui Chiriac se
auzea, cînd din gramofon, cînd de la niºte lãutari, cîntece româneºti, iar de peste drum, de pe prispa
primãriei, un deseaþchi (sergent), cum cînta aºa cîntã pe
moldoveneºte ce cîntau ºi lãutarii de la Chiriac!... Mi-a
revenit în minte vorba tînãrului „Sã avem încredere“.
Cînd îmi rezumam impresiile încercate, de cînd
intrasem în Basarabia ºi pãn-acum, ele nu erau dintre
acele care sã-mi aducã neîncredere ºi deznãdejde.
Dimpotrivã, cumpãnind atmosfera sufleteascã generalã
de-acum, cu alta de mai înainte, era mult mai aducãtoare de liniºte cea din prezent. Concluzia la care
ajungeam, dupã toate, era cã atît timp cît mulþimea,
marea mulþime, care stã pozderie între Nistru ºi Prut,
rãzleþitã pe toate vãile ºi dealurile; þãrãnimea ceea toatã,
care, inconºtient, ne pãstreazã conºtiinþa; precum ºi
conºtiinþa asta de neam, aºa de rãzleaþã de-altfel, ca
aceea a studenþilor pe cari-i întîlnisem ºi cu care vorbisem, stau de pazã hotarelor gîndului nostru, neamul
românesc mai poate-nfrunta viforniþile timpurilor!
Viitorul se aratã-n zori, ca ºi dorinþa ce o are cineva,
cãrui i s-a pãrut c-a stat multã vreme în întunericul
nopþei ºi doreºte zorile zilei!
............................................................................
A doua zi, înspre searã, pe un cer plin de nouri, eram
pe drumul dinspre Cahul! Credeam cã vîntul ce se pornise îi va-mprãºtia; în loc de aceasta, el îi aduse deasupra-mi ºi... ploaia se porni. Pe podiºul dinspre Reni,
pe unde odinioarã, copil, simþeam fiorii necunoscutului,
precum ºi ai plãcerii, în tovãrãºia acelor douã trãsuri ºi
a lunii aºa de fãþarnice ºi schimbãtoare, ºi sub impresia
tuturor minunãþiilor pe care cei doi prieteni ai mei mi le
tot puneau în faþa, acum, mã gãseam, singur, în lumea
gîndurilor mele de-acum, care se distanþa cu veacuri de
lumea de-atunci. Ploaia torenþialã; cerul întunecat de
mulþimea norilor, cari se rotocoleau; caii, cari înotau
pîn’ la piept în ºiroaie de ploaie; românul, care-ºi mîna,
din greu, cei trei cai de la cãruþa-i, ale cãreia roþi senfundau din ce în ce în noroiul de pe drumul dintre
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lanurile cu popuºoi... ºi...
Cãruþa... mergea mai anevoie; caii se luptau amarnic... ºi þãranul, tot potrivindu-ºi hãþurile ºi îndreptînduºi sumanul ºi cãciula, cînd cu ochii înspre cer... cînd
cãutînd, în depãrtare, o zare de luminã!... ofta din greu.
ªi ploaia curgea!
.... Într-un tîrziu, îmi zise:
Ei! de-acuma ... s-avem încredere!...
Scãpãm.
............................................................................
Aºa ºi neamul nostru, îmi zisei în gînd, merge greu,
deocamdatã, dar, dupã cum lumina, care acum se vede
în depãrtare, semn al scãpãrii... tot aºa, trebuie sã zãrim
odatã ºi lumina salvãrii lui!.. Trece prin multe ºi prin
grele peripeþii; merge cu anevoie înspre luminã, care se
vede în depãrtãri, dar, odatã ºi odatã, trebuie sã ajungem
– s-avem încredere!...
.... Cînd s-a înnoptat, coboram într-un sat: la
Colibaºi!... Cerul se luminase; niciun nor nu-l mai
întuneca, iar luna se ridicase de-o suliþã pe cer ºi, din
deal, lumina ei dulce ºi binefãcãtoare aducea încredere
ºi nãdejde!...
Începînd de la Giurgiuleºti ºi trecînd prin toate
satele pînã la Colibaºi, ºi de aci pînã la Cahul, þãranii
trãiesc bine, cã mai au încã pãmînt. Unii din ei au pînã
la 20 de deseatine, însã mulþi ºi l-au îmbucãtãþit ºi pierdut. N-au cãutare medicalã deloc. Se îngrijesc ca-n timpuri primitive. Fatalismul e în explicaþiunea tuturor
cauzelor, care-i fac sã-ndure orice boalã cu o resemnare,
demnã într-adevãr numai de o înapoietã stare culturalã!
„Aºa a fost sã fie!“ „Dacã o da Dumnezeu, s-o face
bine...“ „Cum o vrea Cel de sus!“...
Acest chip de a fi ºi de a explica toate efectele,
numai printr-aceastã cauzã simplistã, îi fac de cad în
aceastã indolenþã. Acei cari mai contribuiesc încã la
aceastã stare de înapoiare sufleteascã mai sînt ºi preoþii,
cari, pravoslavnici cum sînt, infiltreazã în sufletul lor,
aceastã simplistã cauzã a tuturor cauzelor ºi efectelor.
Preoþii tineri, cari au început sã vie ºi sã preschimbe pe
cei bãtrîni, lucreazã, cît pot, la desrãdãcinarea acestui
fatalism, într-adevãr dãunãtor. Pe lîngã preoþi, ºi unii
învãþãtori, pe unde sînt, contribuiesc în limitele puterilor lor, la emanciparea conºtiinþii din aceastã întunecime în care zace.
Bieþii oameni îþi fac milã. Îi compãtimeºti, cãci alt
mijloc de îndreptare a stãrii lor de suferinþã nu au.
Cuvînt de evanghelie pentru ei e numai Dumnezeu ºi
Împãratu’.
Despre noi, cei din þarã, ei au o pãrere bunã ºi ne rîvnesc în multe. De altfel, despre aceasta am mai arãtat.
Mai tîrziu, o sã mai citez convorbiri cu unii din ei, din
care reiese simpatia ºi pãrerea pe care o au despre noi.

(Text îngrijit de Victor DURNEA)
 27

