comediilor Articolul 19, Situaiia nr. 4 si a
multor altor piese într-un act mi-a oferit
putinţa de a-1 cunoaşte ca pe un scriitor
pentru care comanda socială era un imperâtiv al propriei lui conştiinţe.
Mafea bucurie a anilor lui din urmă a
fost redarea scenică a personajului lui Dic
kens : Mickawber, din piesa David Copper
field, pe care 1-a interprétât de aproape
300 de ori, eu aceeaşi însufleţire.
Nu voi uita niciodată emoţia lui cînd
— fiind pe stradă împreună — a auzit
comentîndu-se : „Uite-1 pe
Mickawber !"
— Ai observât — îmi spunea el eu
emoţia unui débutant — n-au spus Ţăranu, au spus Mickawber...
Din păcate, despre această mare creaţie
actoricească a lui, care a însemnat o adevărată redescoperire a talentului său, s-a
vorbit prea puţin, aproape deloc. Cum s-a
vorbit prea puţin, ori aproape deloc de
bogata lui activitate scriitoricească.
Fireşte, faptul 1-a mîhnit, dar nu 1-a
descurajat. „Nu-i nimic ! Mergem înainte !"
Pînă în clipa în care inima lui fulgerată
a încetat să mai zvîcnească, el a mers
înainte, a jucat, a scris, a ajutat. Cu puţine zile înainte de a cădea pentru a nu
se mai ridica, Ionel Ţăranu, tulburat şi
învăluit parcă de presentimente, 1-a pregătit pe acela care avea să-i urmeze în
rolul lui Mickawber, pe tînărul actor Păunescu. Si tôt atunci a sfîrşit de scris ultima
lui piesă, inspirată din furtunoasele evenimente traite de poporul maghiar în toamna lui 1956 şi care poartă răscolitorul titlu : Marea călâtorie.
Ionel Ţăranu a plecat şi el într-o mare
şi ultimă călătorie. Dar cu plecarea lui,
s-a stins oare zîmbetul lui Mickawber ?
Sufletele noastre înlăcrimate răspund eu
hotărîre : Nu ! Zîmbetul lui
Mickawber,
zîmbetul lui Ţărariu nu se poate stinge !
Ionel Ţăranu trăieşte şi va trăi în gîndul
si inima noastră, aşa cum 1-am cunoscut,
aşa cum a fost, un valoros actor, un
scriitor autentic, un mare şi bun prieten,
un om, un om adevărat...
Stefan TITA

U n dialog / / s u b v e r s i v / / /
représentât în preajma lui 1907
Era prin iarna lui 1906... în comuna
Izvorul-de-Sus, din judeţul Argeş, învăţătorii din cîteva sate s-au strîns — conform ordinelor — la şedinţa publică, lunară,
a cercului lor cultural. Asista desigur şi un
grup de ţărani, care — aduşi, de obicei,
anevoie la asemenea manifestaţii — au
venit, probabil, de astă data, mult mai
bucuroşi, ştiind că va fi şi o serbare data

de copiii lor, la care se va vorbi pe sleaut
si despre unele dureri aie ţărănimii. Serbarea a început. între alte producţii, la un
moment dat, doi elevi au început să spun.i
cu mare haz un dialog intitulât Din cornunele noastre, scris de învăţătorul Gh. Tătaru, de la şcoala din comuna Izvorul-deSus. Tocmai cînd cei din sală se înveseleau mai copios, preşedinteb cercului cul
tural, înspăimîntat de eventualele consecinţe, întrerupe şi suspendă brusc reprezentaţia, declarînd dialogul ca „nefiind potrivit scopului cercului cultural". Pasămite,
dialogul conţinea
„tendinţe
subversive",,
după cum va relata revizorul şcolar în reclamaţia sa către Ministerul Instrucţiunii.
(Vezi Arhivele Statului B u e , 1906, Fond.
Min. Instr. Dir. I — Dosar nr. 819 şi
318.) în ce constau aceste „tendinţe sub
versive" ? Răspunsul îl găsim in aceeaşi
reclamaţie, amintită mai sus : în dialogul
Din
comunele
noastre
„se caută a se'
prezenta proprietarii mari de la ţară şi
arendaşii ca împilatori si spoliatdri ai ţărănimii". Pristanda al lui Caragiale
ar
fi spus : „Curât subversiv !"...
Ce s-a întîmplat insă ? Chiar dacă reprezentaţia elevilor a fost întreruptă (sau
poate tocmai de aceea !), tôt felul de zvonuri „în privinţa cuprinsului acelui dialog"
începură să circule prin judeţ. Prefectul,
revizorul, ministerul s-au sezisat. S-a făcut
o anchetă. Prefectul de Argeş s-a interesat
Personal de cercetările întreprinse. Ca rezultat al anchetei, revizorul şcolar trimiteministerului un amplu raport, în care învăţătorul Gh. Tătaru, din comuna Izvorulde-Sus, este învinuit de doua „crime" grozave : 1) „că a compus un astfel de dia
log" şi 2) „că a căutat să-1 popularizeze
prin memorizarea lui de către elevii săi".
Consecinţa ? învăţătorul Gh. Tătaru
a
fost pedepsit disciplinar şi i s-a re;inut o
anumită sumă din salariu ! Ca să se lecuiască pe viitor să mai scrie, sub forma de
dialog, lucruri „subversive" împotriva marilor proprietari
funciari si a arendaşilor !...
Deşi celé doua copii aie dialogului, anexate la dosare, nu par să fie complète şi
să reproducă fidel originalul (de altfel,.
nici chiar celé doua copii nu corespund,
în totul, una cu alta !), se poate totuşi desprinde tendinta realistă a autorului de aoglindi, în linii mari, conturul vieţii întunecate a ţăranilor din acea vreme. Deoarece autorul a vrut să scrie, însă, undialog glumeţ, prin care mai mult să sugereze aceste realităţi triste din lumea satelor decît să le spună direct, şi-a aies
drept eroi nu doi ţărani, ci doi indivizi din
tagma
„funcţionărimii" comunale de pe
atunci.
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Primul personaj, secretarul comunal, ca
să-şi ogoiască urîtul, îl stîrneste la vorbă
p e Marin, om de serviciu la primărie, care
n u uită, totuşi, că e ţăran şi el şi, ca
atare, légat de grijile şi nevoile ţărănimii
obidite.
Marin dă uneori răspunsuri „pe ocolite",
î n genul lui Păcală, avînd, însă, mult tîlc.
întrebat dacă ştie cine e mai mare „peste
l u m e , de o ţine în rînduială", Marin îl
numeşte prompt pe stràjerul satului,
socotind probabil că, în sat, stràjerul era acela
c a r e trebuia să ţină „rînduiala" ţăranilor
la muncile efectuate pentru proprietari şi
arendaşi ! Râspunsul lui Marin îl face pe
secretar să-i spună, imediat, batjocoritor :
„Şt'ii că o brodişi, măi poznaşule !... Mai,
•dar tu eşti tôt eu degetul în gură !". La
-care, Marin îi dă neîntîrziat replica : „Tôt
e bine, căci eu credeam că sînt eu toată
m î n a !"
Pentru a schimba vorba, secretarul
îi
propune să vorbească amîndoi „oleacă de
politic". Marin refuză catégorie, apreciind
■că aşa-zisa politică era eu totul strainà de
nevoile ţărănimii : „la las-o păcatelor, D-le
sicritar, ce tôt politică, politică !... Noi nu
ne putem vedea de sărăcia noastră şi D-ta
îi dai zor eu politica". Àtunci, secretarul
■comunal îi pomeneşte de Cantacuzino, care
conducea, în anii aceia, guvernul conservator şi avea „atïtea moşii şi aşa de mari
că numai una nu o poţi ocoli călare în
trei zile". Marin îşi exprima pe data regretul că nu e pus mai mare peste o astfel
•de moşie pentru a deveni si el om !... Apoi,
-amintindu-si de învoielile agricole,
Marin
îşi dă eu părerea că, pe moşiile primului
ministru al ţării, n-or fi tôt atît de grêle
■ca pe la ei. Dar secretarul îi risipeşte
repede această iluzie : „Ba învoielile sînt
mai... de zece ori..." (Să se remarce curajul autorului de a aţaca, pe faţă, chiar
p e primul ministru al ţării, unul din cei
mai mari latifundiari.)
în continuare, autorul insista
asupra
faptului că, deseori, logofeţii de la curtea
Doierească înşală pe ţărani în privinţa măsurătorii lotului dobîndit de ei în urma invoielilor agricole neomenoase, pe care, totuşi, sînt siliţi să le primească fiindcă n-au
încotro.
Partea finală a dialogului atacă problema
comportării necinstite a autorităţilor faţă de
ţărani, pe care îi jecmănesc mereu.
Trimis de secretarul comunal în sat, ca
să facă rost de ceva ouă şi pui de găină
pentru masa inspectorului comunal, care
u r m a să sosească, Marin îşi arăiă nemulţumirea : ,,Unde să mai mă duc, D-le si
critar, că ieri am strîns 40 ouă pentru D-nu
•doctor, care ne-a înstrunat copiii, si trei
p u i de găină... Şi i-am strîns degeaba ca
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dînsul a mîneat la h a n si a plătit încă
2,75 lei, apoi a plecat p-aci încolo. Ouïe
şi puii au rămas la nevasta d-tale ; mă due
să le cer Ioanii !"
Secretarul răspunde însă încurcat : „Ce
să ceri, măi, că au fost toate clocite si doi
pui de găină a u scăpat si s-au dus dracului... Du-te mai repede, că ăsta încalecă
pe mine de nu i-oi da de mîneare !"
Deoarece Marin se lasă greu, secretarul,
énervât, îi ordonă să pièce neîntîrziat pen
tru a-i îndeplini porunca, sfătuindu-1 totodată să nu cumva să amintească ceva
inspectorului comunal despre acest lucru,
„că, de nu — îl ameninţă el pe Marin —
te mîntui în amenzi !".
înainte de a pleca, Marin, plin de năduf, îşi exprima nădejdea că aceastâ stare
de lucruri va înceta cît de curînd : „Of !
Of ! Cum o să plătiţi ortul popii si eu
am să dau din leafa mea ca să vă pui la
pomelnic, că strîngeţi ouă pentru D-voastră
pe seama altora !"
Secretarul, furios, îi strigă : „Să nu vorbeşti mai mult..." Dar Marin, fără să se
intimideze, îi aminteşte u n vechi şi dureros
adevăr pentru ţărănimea din acel timp :
„Numai atît : Ca tôt îi mai mari ne tin
în putere !"
Păcat că nu ne-a rămas intégral textul
original ! Dar, chiar în copiile utilizate
mai sus pentru a reconstitui micul dialog
„subversiv" despre viaţa ţărănimii noastre,
scris în februarie 1906, simţi apropierei
marelui uragan al revoltelor ţărăneşti, care
se va dezlănţui în a n u l următor !
I. CREMER

Anotimpul recoltelor
Arta teatrală romînească a intrat in
anotimpul recoltelor : 5 ani de teatru al
Tineretului ; 5 ani de teatru permanent la
Constanţa ; 10 ani de teatru secuiesc la
Tg. Mures — sarbătoriţi eu solemnitate
acum două luni. Inseamnă
că
scenele
noastre tinere încep să aibă o istorie, u n
trecut, o tradiţie, acolo unde odinioară
abia licărea o idée, sîmburele u n u i vis.
La Tg. Mures, ca aproape pretutindeni :
un secol şi jumătate s-au străduit localnicii să dobîndească o scenă a lor, u n
teatru stabil. Regimul democrat-popular 1-a
realizat într-un an. A fost expresia unei
înţelepte politici nationale si a unei ma
ture capacităţi de organizare a culturii.
Locuitorii din Tg. Mures — si cei din regiune — pot fi mîndri şi mulţumiţi : de
10 dni au un teatru care, astăzi, a ajuns
să rivalizeze eu celé mai bune din tara,
inclusiv celé de îndelungă tradiţie.
Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mures
şi-a împlinit, pînă acum, eu cinste meni-
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