Camil Petrescu:
INEDITE LA

„JOCULIELELOFT
„Nu sînt decît un biet scriitor. Nici prin naştere,
nici
prin situaţie socială nu însemn nimic. Ca scriitor chiar, nu
sînt decît
tolerat...
Viaţa asta, pe care o trâim aici, în timpul acesta şi în
locul acesta, şi între oamenii între care o trăim, e urîtă,
vulgară şi meschină. Singurul lucru acceptabil pe care il
poate oferi e doar sforţarea de a o schimba...
M-am încăpăţînat
să le afirm oamenilor că e posibilă
şi altă viaţă, că trebuie sâ năzuim toţi către un liman...
Caut să mă conving, încăpăţînîndu-mă
să
argumentez
necontenit. Şi totuşi trebuie să fie o realitate, sau cel puţin
dorul după altâ
realitate..."
Camil Petrescu — „Cetatea literară",
22.XII.1926

I.
(LUCIDITATE - COMPLICITATE - CARACTERUL ANTIBURGHEZ
AL ACESTOR TEME)
Să asişti indiferent, „să fii deasupra", neutru, negativ, cu aerul absent, la o
nedreptate e să fii complice cu cel nedrept... (cu a e r u l semi absent...) e să-ţi aştepţi
transferată la valoarea grijilor tale cota ta parte de infamie l... Romînul are o vorbă...
„Să închizi ochii"... E tot ce-ţi cere u n asasim.
Această lume abjectă, aprigă, neruşinată şi lacomă.
*

*

*

Gelu împotriva izolaţionismului.
Caracterul anti-burghez. T r ă i m liniştiţi pentru că n u a v e m imaginaţie 2... pentru
că nu ştim ce se întîmplă... pentru că n u v r e m să ştim... Evităm să cunoaştem, fiindcă
nu ne convine să cunoaştem... Oamenii nu pricep decît ceea ce au interes să priceapă.
— A asasinat Sineşti pe cineva ?
* Notele de mai jos reprezintă o foarte mică parte din manuscrisele inedite de însemnări
ale lui Camil Petrescu pentru Jocul ielelor. Gruparea şi ordinea lor (ca şi subtitlurile) ne
aparţin. Semnele de interogare între paranteze reprezintă cuvinte indescifrabile.
Aducem pe această cale mulţumirile noastre actriţei Eugenia Marian, pentru bunăvoinţa
cu care ne-a pus la dispoziţie acest material, cît şi pentru lămuririle preţioase pe care ni le-a
dat ; ţinem să subliniem devotamentul său pios faţă de arhiva rămasă de la Camil Petrescu. (C.T.).
i cf. Jocul ielelor, replica lui Gelu în ciocnirea cu Irena. Actul II, tabloul 7.
' cf. Jocul ielelor, act I, tabloul 4. Replica lui Gelu din finalul tabloului şi răspunsul
lui Praida, idem, act. II, tabloul 7, scena Gelu-Irena.

14

www.cimec.ro

— Ei ?... asasinat... Nu e nevoie să faci crime ca să fii o canalie.
Foarte puţin lucru trebuie să faci o canalie (să izbuteşti, să realizezi). O concesie răului... o carenţă a binelui şi totul s-a falsificat... Totul e să confunzi puţin jocul,
nu e nevoie de gesturi crapuloase ca să faci erori rentabile.
*
*
*
Nu e nevoie să asasinezi... E destul să nu observi un cuvînt într-un conţinut. —
Să fii distrat la socoteală. — De pildă cuvîntul „la vîrtej" 3 . —« Să nu observi cuvîntul
„la vîrtej" într-un conţinut (?). Un m i n u t de destindere. — Alt minut de destindere
cînd primeşti pentru asta un sac de aur. — Sau un post de preşedinte de consiliu de
administraţie cu 30.000 de lei a u r pe an. (Aşa e obiceiul, să se dea aur.) Ca şi „intenţia'". — Cu asta îţi poti permite să fii cinstit 364 de zile pe an, să fii amabil, galant.
filantrop chiar cu măsură.
— Feriţi-vă de demoni şi de filantropi — nu admiteţi reformismul — reformismul este morfina
socială.
(ILUZIA IZOLĂRII - COMPLICITATE)
Nu te poţi izola decît cu complicitatea prostiei.
Lumea asta e atît de abjectă încît a te „izola" de ea înseamnă pur şi simplu a
fi complicele ei, a fi sperjur prin izolare.
Un artist e acceptat numai dacă face concesii adînci, mascate,
amare.
Luchian nu e pictor — Andreescu u n — fost pictor ? Dar de ce nu le-a cumpârat statul luorările cu baini, bani...
(PARTIDELE BURGHEZE = ASOCIAŢII DE BRIGANDAJ SOCIAL)
Dar ce ? sportul acesta necinstit pe care-il practică politicienii noştri este politică ? 4 Aceste asociatii de brigandaj social, partidele acestea fac politică ? — Politica
este conducerea societătii prin cei mai buni ai ei, prin cei mai reprezentativi.
Să ajuti pe cei slabi
să fii o baricadă şi să aperi pe cei buni
să promovezi ştiinta şi artele adevărate
să prevezi şi să asiguri viitorul comun
să nu laşi buruienile să năpădească soiurile folositoare
să pui frîu poftelor
să nu permiţi exploatarea
să rişti în orice clipă fericirea ta personală şi viata pentru fericirea tuturor.
(PERSPECTIVA ORGANIZĂRII MUNCITORILOR = DRUMUL
SPRE ABOLIREA ALIENĂRII)
Viaţa oamenilor e u n lucru prea greu. Asemenea lucruri nu pot fi lăsate la
mi'lostcnia semenilor. In două zeci de ani de organizare, muncitorii din organizatii
a u dobîndit mai muilt decît în 2000 de ani de milostenie 5 . Incă două zeci de ani
de organizare d e aci înainte şi vor deveni oameni, vor reînvia.. vor s e m ă n a cu ader ă r u l la chip şi cu dumnezeu asa c u m e în Biblie.
II.
(DELIMITAREA SITUAŢIEI LUI GELU RUSCANU DIN PUNCT DE VEDERE
IDEOLOGIC, POLITIC, E T I C - MÎLUL COMPROMISULUI)
Mersul actiunii ideologice.
Act. — complicitate — indiferent d e publicarea scrisorii.
■ cf. Jocul ielelor, act. III, tabloul 10. Replica lui Penciulescu.
Vezi nota 1.
cf. Joeul ielelor, act. II, tabloul 7. Replica lui Gelu dată Irenei.

4
1
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Molîii îi recomandă o acţiune : înţelegătoare, de compromis. Justiţia absolută
însăşi e cu ei — pereat mundus.
Durii — acţiune fără crutare.
El nu bănuie cît de adînc el însuşi e prins în mîlul compromisului.
Act. El cedează molîilor crezînd că a cedat justiţiei.
Epilog. Dar justiţia îl împiedică acum de la orice actiune... Acum îşi dă seama
că nici aşa... nici aşa justitia nu e posibilă. Dar el nu poate nici fără ea, căci a văzut
jocul ielelor.
El e abstract — a rămas suspendat. — Nu concepe cum se poate sustrage pedepsei — Sineşti. Contactul cu concretul îl deprimă.

St. Just — de citit rolul kii. 6 „Ce-ar fi făcut St. Just în situaţia asta ?" 7

„Jocul ielelor" e doar un epilog.
a. El a renuntat.
b. Bolcevicii îl dispreţuiesc şi iau campania asupra lor căci e un slab.
c. Menşevicii îl cred însă util... Ei iau lumea aşa cum e — compromisurile
istorice.
d. Dar el nu poate accepta — a văzut „jocul pur al ielelor" —< va fi pedepsit.
Moartea.

Va trebui să fie realizat efectiv într-o scenă imposibilitatea lui morală de a
mai soluţiona ceva social 8 . El nu poate schimba criteriul. Nu poate aplica succesiv
două feluri de măsuri.
Infamia de-a schimba teza — punctele de vedere.

...Apoi va cădea. — Ce importantă are ? Ai o mentalitate burghezo-individualistă. Binele e supra uman, iinuman 9. — Dar sînt un mort. — Totuşi vei fi folositor
cauzei. — Ştii, şi cadavrul meu, mirosul lui, vor fi utile.
(JOCUL IDEILOR - JOCUL IELELOR)

Bratu l0
Nu e beţiv. E abstinent... îi acuză pe toţi că au văzut idei... El face teorie :
„jocul ielek>r". El îi spune lui Gelu numai Saint-Just (Saint-Just marnă, nu mai am
o ţigară). De fapt el însuşi a citit anapoda. Dacă ati fi deştepti, mi-aţi reproşa şi mie
că sînt victima cărtilor citite. Sînt victima replicilor... Boala începe aşa... Omul citeşte
cărţile... Pe urmă după un timp... din cărţi se desprind... după ce ai privit mult timp
fix în ele... Aşa cum privesc fetele în fîntînă să le apară iubitul... apar ideile... atunci
omul vede ideile... Şi e pierdut... Platon e de vină.
• Nota C.P.
7
Replica posibilă a lui Penciulescu.
• cf. Jocul ielelor, act. III, tabloul 12, Scena Gelu-Praida.
• cf. Jocul ielelor, act. II, tabloul 7, replica Gelu : „Dreptatea este inumană".
10
Devine în lucrarea definitivă Penciulescu. Insemnarea va face conţinutul replicii lul
din actul II, tabloul 8.
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III.
(DIVERSE ÎNCERCĂRI DE NUME PENTRU GELU RUSCANU)
Gelu Vareseu
— Dornescu
— Dănescu
— Bădicescu
— Bazaroiu

Donsoru
Dolaţi
Varnescu
Ratescu
Vatinoiu
Damian

Radeş
Tudoran
Barcan
Borcăsiu
Barce
Celarescu
Dima

(PRIVIND PERSONAJUL CENTRAL GELU RUSCANU.
IMPASUL SĂU IDEOLOGIC. CRITICA INDIVIDUALISMULUI)11
Teze
El e abstract. — A r ă m a s suspendat — nu concepe c u m se poate sustrage pedepsei Sineşti.
Contactul cu concretul îl deprimă.
Praida — ai o mentalitate individualistă, tovarăşe... Ai vanitatea convingerilor...
Nu ai sensul politicului... Interesele partidului sînt deasupra fiindcă numai partidul
ne poate duce la victorie... Incredere. Ca să ajungi la Paris mergi, hotărît, înainte —
dar nu drept. — Numai înainte 12.
Penciulescu — Jocul ielelor — Steaua polară.
EA 13 crede că pentru ea.
EL 14 — Totul mă depăşeşte... Nu mai a m nici un punct de sprijin... R e n u n ţ ă la
idealuri.
Praida — încercările ideologice sînt înşelătoare ca apele mari 1 5 ... Nu e bine
niciodată să înoţi singur...
E ceva care nu poate fi c a l c u l a t : substanţa.
a. E apatic, n u ia măsurile lt5.
Scrie — nu poate să scrie (a secat brusc ceva în mine).
II ceartă — Răspunsul la telefon.
b. Vine Vasiliu — Praida în cameră, ce are de făcut.
Agresiv şi dezorganizant.
Praida la a n u n ţ a r e a demisiei. A r a t ă consecinţele.
Penciulescu la a n u n ţ a r e a demisiei. E un măscărici.
c. Vine femeda 17.
Sceptic şi obosit.
Trebuie să urmeze : a n u n ţ a r e a lui Sineşti. — Inlocuirea articolului la tipografie. — Convorbirea cu ea la telefon.
P r a i d a 18 — Teoria lui despre evitarea sacrificiilor inutile.
Politicul este suprema valoare căcd este deasupra individulul.
11
Personajul este investigat în toată complexitatea lui (nu alb-negru), lămurindu-ne :
pentru ce îl iubim (pentru eroismul de a-şi acoperi cuvintele cu viaţa, p e n t r u că nu acceptă
r u p t u r a dintre idee şi viaţă. pentru că nu acceptă compromisurile la care îl tîrăşte existenţa)
şi p e n t r u ce îl criticăm (pentru că nu are instrumentul ideologic apt să rezolve contradicţia
idee-viaţă în mod dialectic, revoluţionar) ; sînt analizate cauzele impasului său.
!
* Revelator element de dialectică în gîndirea lui Praida. Nu apare în textul d e f i n i t ^
15
Ea — Maria Sineşti.
14
El — Gelu Ruscanu.
•* cf. Jocul ielelor, act. III, tabloul 12, scena Gelu-Praida.
" Se referă la Gelu Ruscanu, act. III, tabloul 12.
17
Maria Sineşti.
18
cf. Jocul ielelor, act. III, tabloul 12, scena 1.

2 — Teatrul nr. 2
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Partidul este suprema putere — sociaJ înseamnă ceva deasupra individului.
Puterea este la partid. Partidul nu greşeşte, nu putem greşi 10 .
■

^CRIZA LUI GELU RUSCANU)

Conflictul (?) — Acte... dislocare psihologică.
a. O scenă în care Gelu să apară impulsiv.
b. O scenă în care să apară evidentă imposibilitatea în care se află un suflet
întreg pentru o cauză dreaptă.
c. Toate incidentele actului să se petreacă între : Gelu, Maria, Sineşti, Penciulescu, Praida.
d. De reintrodus scena cu preşedintele tribunalului.
e. Nu mai ia măsuri.
Plecarea de la gazetă... Nu mai primeşte dragostea. ^0
Divaghează (criză ideologică) 21 : — Ceasul minţii mele e detracat, merge anapoda... Cred că... poate că... Un moto : singur în singurătatea ideologică... E periculos.
— Mi-e totul indiferent... obosit. E un fel de ceaţă... A murit cineva în mine...
Cineva care vrusese să rămînă veşnic acelaşi.
Nu e propriu-zis faptă că nu mai publicăm scrisoarea din ordinul partidului —
căci sînt imens fericit că vom da vieţii pe Petru Boruga... Nu... asta... Au mai fost şi
compromisurile amintite de Sineşti... Totul nu mai e cum a fost.

IV.
(FONDUL SOCIAL AL DRAMEI)

Europa fericită — dulce — senină — voluptoasă...
Orice ai spune, Europa e fericită ^2... Trăieşte cele mai plăcute zile din istoria
ei... cele mai poetice... Dacă vreodată se vor întîmpla cele ce spui dumneata, — se va
vorbi cu infinite păreri de rău despre Europa de altădată, despre Parisul şi Viena
de altă dată... Toată Europa nefericită de mîine va avea nostalgia dureroasă a Europei
de altă dată... Peintru că nu au imaginaţie 23 , cei care călătoresc pe un transatlantic
uriaş de treizeci de mii de tone, nu ştiu ce e dedesubt în timpul balului de pe bord...
Nu ştiu de munca celor condamnaţi şi legaţi de cazane jos.
*

*

*

Redactorii plecaţi la „băi" (a găsit hîrtie albastră la geam). Alţii la „parc".
Va duce veselia în toată Europa — Concesii pe 99 de ani (acum evident mote) —
Heidelbergul de altă dată — felurite zile — halba-ţapul — grije de a asigura viitorul
pentru nepoţi — Casă solidă — întîlnirea lui Poincare cu Ţarul — .,Kaizei*ul" 24 —
unul -~> a plecat la Pards cu o femeie fără pasaport — Indignarea redacţiei, a lucră
torilor 2,i ddn parti-d — opoziţia — Mişcare şi Partid — Face parte din mişcarea socialistă. (Tot oraşul are hîrtie albastră la geamuri.) — Tapetele „Adevărului". (La noi
nu se pot tipări placate.)
11
Caracterizări preţioase p e n t r u înţelegerea lui Praida. Nu apar dezvoltate în contextul piesei.
*» cf. Jocul ielelor, ultima scenă din tabloul 12, actul III, unde Gelu refuză dragostea
Mariei Sineşti.
21
Se referă la impasul la care ajunge Gelu în finalul piesei (actul III, tabloul 12).
** cf. Jocul ielelor, act. I, tabloul 3, replica lui Nacianu.
23
Idem, riposta lui Gelu Ruscanu.
u
cf. Jocul ielelor, act. I. tabloul 1.
25
Lotar, unul din secretarii „Dreptăţii sociale".
*! Vezi reacţiile personajului Daşcu — lucrător tipograf — din actul I, tabloul l t
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Rămîne loc pentru Buropa petrece... E Vâduva veselă n.
Va fi regretat acest paradis pierdut. Europa din mai 1914. E posibil... depinde
însă de cine 28 .
*
*
*
Ziarele 5 parale (Banu-i cît roata carului) franţuzismul ridicul bon ton, şic.
(Coneesia lui Sineşti) Mare bătaie de flori2!). (Sîint 3 în luna asta.)
Excrocherie cu ceasornicele de aur Longines — în toată Europa — Bemstein...
Bataille (dreptul la fericire).

(CONDIŢIILE SOCIALE ALE MUNCITORILOR.
PERSPECTIVELE UNEI ALTE VIEŢI PENTRU MUNCITORI)

E necesar să se sublinieze mizeria claselor de jos pînă în 1914... Să se arate
ce e de cîştdgat... (Ce va fi câştigat efectiv pînă mai tîrziu)...
Mila — binefacere — caritate — stupef iante. ^0
t7
Văduva veselă devine în piesă simbolul Europei petrecăreţe, iresponsabile, inconştientă de ce va u r m a .
■ v. finalul tabloului 3 din actul I, ca şi finalul tabloului 9, actul II.
M
Act. II, tabloul 6. scena 1 : Roxana o invită pe Maria Sineşti la o bătaie cu flori la
şosea. Imaginea „bătăii cu flori" a avut un rol declanşator In scrierea Jocului ielelor, după
cum mărturiseşte autorul : «Student, solicitat de toate contradicţiile şi mirajele, mă întorceam pe înserate, într-o sîmbătă din mai 1916, cu obrajii încinşi de invidie şi dezgust, cu
pumnii strînşi de înfrigurare, de la o „bătaie de flori" de la „rondul al doilea" de la „Şosea"... Ultimele echipaje, cu podoabele florale sdrenţuite de la „bombardamente", se întorceau
şi ele, stîrnind curiozitatea pietonilor ; în picioare, pe perne, evantalii de femei tinere şi
fete cu obrajii aprinşi d e bătălie aruncau rămăşiţele coşurilor, garoafe, mărgăritare, bujori...
Zdrobite în picioare, corolele erau împinse spre rigolele trotuarului, amestecate cu resturi
de ziare, pe care privirea ageră a tînărului de douăzeci şi doi de ani putea descifra din
mers, chiar la ora aceea, titlurile ştiute de altfel pe dinafară, despre gigantica măcinare
de la Verdun... Inţelegeam atunci că lumea asta nu e ,,cea mai bună cu putinţă", că Leibnitz
nu avea dreptate. In sîmbăta aceea s-a desprins în mine însumi autorul dramatic şi într-o
săptămînă, lucrînd însetat zi şi noapte, am scris, într-o cameră mobilată de pe lîngă Arsenal, prima versiune din „Jocul ielelor" care trebuia să fie d r a m a imperativului violent si
categoric al „Dreptăţii sociale"...»
'• cf. Jocul ielelor, act. II, tabloul 7.
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Ideea de asigurare : pensie... pentru viitor.
Mizeria din tipografie : sărbătoare naţională — boală — un bătrîn — familie
grea — fetele exploatate.
3 lei, lucrători calificaţi.
Copii exploataţi şi concurenti. Jos în tipografie.
Economii... Dar boala... dar accidentul ? A căzut îm pivnită un lucrător.
Numai organizarea îi poate salva şi nu au voie să se organizeze.
Mai tîrziu va avea votul lui. — Capitaliştii vor găsi mijlocul să ia şi votul
dacă nu vor fi organizati.
Tipografia nu e socialistă. Ea e a unui patron... care ne speculează şi pe noi
şi pe lucrători... De altfel nici lucrătorii nu sînt deocamdată nici jumătate socialişti...
Sînt terorizaţi şi nu se unesc — Socialiştii sînt persecutaţi.
(CE AU MUNCITORII DE CÎŞTIGAT?)
Dar v-aţi întrebat — ce-o să fie în ziua în care vor avea toti muncitorii
o locuintă confortabilă, mîncare cuviincioasă, viaţă sportivă sănătoasă — Odată idealul
realizat —■ şi nu e imposibil... Datorită tehnicei moderne.
— Tehnica modernă e furată de capitalişti.
— Veţi face revoluţie, şi noi vom putea fi fericiţi.
Ce veti face atunci, — Ce alt ideal veti avea.
— Vom lupta să menţinem ceea ce am cîştigat.
Nu ne trebuie mişcare, ci partidul.
Şi generoşii ?
Tocmai, ei nu erau partid, erau mişcare.
Mizeria in tipografie (moarte de accident).
Familii de lucrători atacati de plumb, străzi de atacati... strada ofticoşilor.
Copii de 12 ani, ucenici cu 30 bani pe zi („E o pîine dublă").
Murdari de cerneală — Mirosuri pestilentiale (clei, pap, benzină). (Ea se
sufocă) mănmcă o jumătate de oră la prînz. Dorm toti într-o odaie (pîine cu roşii
şi apă sau brînză care miroase), 10 ore şi mai mult pe zi dacă e nevoie. (în principiu
pîină „termină".)
— De ce nu pleacă ?
— Şi ce să mănînce ?
Libertatea de a muri de foame.
Cînd sînt bolnavi nu sîht ajutaţi.
Zilele
de sărbătoare nu sînt plătite (dar nu sînt zile de sărbători la Crăchxn).
Ea3231 Hai sus. Cum poţi să stai în mirosul ăsta greu... Oamenii ăştia miros...
El Pentru că nu se spală. Spălatul integral e o problemă. Sîmbătă seara
ei nu o au liberă totdeauna.
Apar gazetele şi Dumiinica. Nu e repaos duminical.
Să adune ? Din ce să adune.
La o nastere, la o nevoie se duc toate economiile...

Ea — De unde vine mirosul ăsta ?
De la privată... de unde vrei să vie.
31

Ea — Irena.
" El = Gelu Ruscanu. v. act. II, tabloul 7, unde sînt discutate condiţiile de muncă şl
de viaţă ale muncitorilor tipografi.
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Nu e instalată apa curgătoare ?
Ea — ...Ah mi-e rău.
El — Asta e miros de clei... de la maşini.
Mai miros puţin şi oamenii.

Sclavajul (robia) antică nu a dispărut —> poartă alt nume.
•

•

•

Lefuri 50 bani pe zi — 1,50 pe zi — 3 lei pe zi.
Apă, mizerie, ore d e m u n c ă 10 pe zi, fără dumimică, fără sărbători — fără
concediu — economie de lumină — s-a mai răcorit.

A m ă n u n t e tehnice...
Domnule aţi încheiat sau nu ? e 3'/ 2 ... Aşteaptă oamenii. ^3
Hai domnule treceţi la bătut. (Se aduc pagini b ă t u t e în scenă pentru o corect u r ă : un plan...) (?)
I a r îmi pleacă nevasta la lucru.
Sînt alţii care solicită locuri de lucrători.
Cînd i n t r ă se tot fereşte de unul cu exemă.
Boale sexuale, b ă u t u r a — bube în cap — lipsă de igienă... E o condiţie socială
care duce la igienă.
Nu vor obţine nimic decît organizaţi.
Să înceapă cu o grevă ?
N-au t i m p să citească, să se cultive, să se spele, să se distreze, de aceea au
distracţii brutale, rapide, băutura.
Sînt oameni — nu se corup deci prin predici, ci prin schimbarea conditiilor
lor sociale.
(CHESTIONAR PREZENTAT UNOR MUNCITORI TIPOGRAFI;
ALĂTURI RĂSPUNSURILE)
P r i n 1914
F o r m a de oţel în care
Cît e r a plătit u n lucrâtor 28
se pag. — Ranca
u
u n linotipist 36
Erau amenzi ? Nu
ucenic ? 30 l u n a r ^5
Se plăteau zilele de boală ? Nu
Se plăteau zilele de sărbătoare ? Nu
Exista vreun fel de concediu ptlătit ? Nu
L u c r a u bătrîni ? Da — Copii ? Femei ? Da
Duminica se lucra ? Da plătit
Seara echipa la
Cîte echipe lucrau ? 2
ziare 6—12
Cîte ore pe zi se lucra ? 8—12—2—6 n o r m a l
12—3 dimineaţa
la porţie
Orele suplimentare se plăteau ? Nu se plăteau 20 %
CARE ERAU A L T E NEMULŢUMIRI ? salariile
Ce accidente îţi aduci a m i n t e ? Alunecare cu formă p e scări la maşimă ^6
De u n d e vine mirosul greu în tipograf ie ? uleiuri, cerneluri, benzină
Erau bolnavi de tuberculoză îsn ateliere ? erau
Ce boale dau literele ? intoxicatie antimoniu
E r a u lucrători în partidul socialist ? erau putini
Cum erau considerati d e camarazii lor ? bine
Cum se numeşte forma pe care o face la stereotipie ? m a t r i t ă
Se poate p u r t a această formă ? — da
M
14

Act. II, tabloul 7, scena 1.
Săptămînal ?
•* cf. cu notele supra referitoare la salariile tipografilor.
M
Aecidentul descris în piesă in actul II, tabloul 7.
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Ce este exact un calandru ? — forţa motricâ de presare
Cine aduce matricea de la stereotipie la maşină ? — rotarul
Poate cădea ? — Da
Tot aşa era şi atunci ? Da.

VI.
(CHESTIA ŢĂRĂNEASCĂ)37
Pelagră — sifilis — locuind în bordeie — h r a n ă infamă — mamele nasc în
pătule — mortalitatea cea mai m a r e din Europa.
Va trebui să fie împroprietăriţi ţăranii — Plătiţi în a u r — Vor băga banii
in industrii.
Mătuşa atacă pe Sineşti pe chestia exproprierii.
*

*

♦

Ţi se pare că dai ţăranilor prea mult, te înduioşează propria ta generozitate
faţă de neam, d a r le dai dintr-al lor. Ce vreţi să spuneţi, că sînteti generoşi, că nu-i
lăsati să moară... Le stăpîniţi pămîntul, d a r le daţi o oală cu lapte cînd sînt bolnavi? 38

VII.
(REPRIMAREA MILITANŢILOR MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI)
(Act.

III. Tabloul

VI)
A fost la C.F.R.
A. organizat o grevă
A lovit pe judecătorul
de instrucţie

LA DOFTANA
Ei d o i M — copilul — conduşi de un gardiaai.
Copilul e sfîrşit de durere... Plînge... se vede că face eforturi să nu vorbească.
A. w îl ceartă că n u a r e grije d e m a m ă - s a — ea a fost totdeauna delicată. Au
fel de fel de recomandatii... T a t a abia se abţine înduioşat să n u spuie.
Teribilele vexatii ghicite.
E un asasinat lent.
— Ce p u t e m face Alexandre.
— P e n t r u mine nimeni nu mai poate face nimic...
— Tată, aci eşti într-un mormînt... Vreau să te scot de aci.
Se interesează de mişcare.
57
In versiunea iniţială, există un tablou înfăţişînd lumea care reunea pe Irena,
Lomanescu, Sineşti, cu Gelu Ruscanu. Se discuta, între altele, şi „chestia ţărănească", atunci
la ordinea zilei, în urma promisiunilor de împroprietărire pe care burghezia fusese silită să
le facă în timpul primului război mondial. Se disting poziţiile moşiereşti conservatoare
(Irena) şi burgheze liberale (Sineşti). Acesta preconizează transformarea latifundiarilor,
despăgubiţi în aur pentru loturile expropriate, în acţionari ai industriilor născînde. Ideea
nu mai58 apare în forma definitivă a piesei.
Demistificarea generozităţii moşierilor faţă de ţărani (replică posibilă a lul Gelu)
lipseşte din forma definitivă.
■
Ei doi = Praida şi Ruseanu.
u
A = Alexandru Baican, primul nume al personajului Petru Boruga, deţinut la Doftana, pentru activitate în rîndurile mişcării muncitoreşti.
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