LUMEA LUMPENULUI
Motivele pentru care alătur în acelaşi capitol Culcuşul şi Golanii sunt evidente,
încît nu mai sunt necesare argumente în plus. Pentru a face o încadrare tematico-stilistică
şi o raportare la textele învecinate cronologic e necesar să amintesc datele publicării celor
două texte. Culcuşul vede lumina tiparului în nr.5/1910 al “Convorbirilor critice”, iar
Golanii în nr.8/1910 al aceleaşi reviste, condusă de Mihail Dragomirescu. Cele două
nuvele sunt incluse în volumul de debut, Frămîntări (1912), apoi în toate ediţiile
volumului, Golanii (1916). La tipărirea în revistă, nuvela Culcuşul e este însoţită de
următoarea notă a redacţiei (desigur Mihail Dragromirescu): “Deşi nu admitem crudităţile
de termeni pe care autorul e nevoit să le pună în gura eroilor săi, totuşi publicăm această
nuvelă, şi încă la acest loc de onoare fiincă pe lîngă o adîncime de concepţie puţin
comună, e remarcabilă prin pitorescul lumii zugrăvite, prin spiritul de observaţie, prin
energia descripţiei şi mai ales prin originalitatea limbii.”(1) Comentatorii ulteriori au
dezvoltat aceste afirmaţii fie pro, fie contra.
Clicul inspiraţiei şi scrierii celor două proze este considerat perioada de detenţie a
autorului la Văcăreşti şi, apoi, cele cîteva luni la Gyula – Ungaria. Sintetizînd afirmaţii
mai vechi ale criticii şi istoriei literare, Gh. Glodeanu scrie, pertinent şi corect (!),încît am
renunţat la sublinierea unor sintagme: “În prezentarea faunei din Culcuşul şi Golanii,
prozatorul s-a inspirat dintr-o serie de întîmplări din dureroasa experiemţă a detenţiei
sale. În primăvara anului 1910, Liviu Rebreanu a fost întemniţat la Văcăreşti apoi, la
cererea guvernului austr-ungar a fost extrădat şi încarcerat în temniţele din Ungaria
pentru o afacere rămasă neclară pînă azi, motiv pentru care a trebuit să renunţe la cariera
militară. După o perioadă crudă de detenţie de circa şase luni scriitorul se reîntoarce la
Bucureşti, unde cunoaşte lumea periferică a Capitalei, lumea care îi inspiră în cîteva din
naraţiunile sale.”(2) Se cam insistă nejustificat în această idee şi în acest mod. Nu există
document şi nici mărturisire a scriitorului care să probeze cele afirmate. Eu merg pe
supoziţia că momentul biografic evocat e doar împrejurarea care declanşează “inspiraţia”.
“Cunoaşterea temei” este mai mult folclorică şi livrescă, decît experienţă directă. Să nu
uităm că tînărul Rebreanu citeşte şi traduce din Tolstoi, Cehov, Gorki şi alţi scriitori
străini în care a putut găsi ceva asemănător. De ce Rebreanu manifestă interes
scriitoricesc pentru lumea pegrei sociale? În primul rînd, ştie de acum, că această lume îi
poate furniza şi lui subiecte, care va surprinde pe cititori prin ineditul şi pitorescul lor şi
astfel va intra în atenţia criticii literare care îl va “recunoaşte” ca scriitor. În al doilea rînd,
respectiva lume se poate plia pe concepţia sa de scriitor realist “dur” şi obiectiv şi de
respingere a frumosului fabricat.
Culcuşul evocă o “felie de viaţă” din existenţa unui grup de hoţi. La sfîrşitul
fiecărei zile, după ce au scotocit, cerşit, tîlhărit, se întorc în vizuina lor de la “Trei gîşte”
– un pîlc de nuci dintr-un loc izolat, undeva la marginea Bucureştiului de la 1900. La
momentul începerii acţiunii, în vizuină se află doar hoţul Cîntăreanu şi concubina sa,
Didina.Singurul “eveniment”de dinaintea nopţii de odihnă este jocul de noroc cu zarul –
„barbarosa”. Pregătirea pentru joc se face după un adevărat ritual: “Vorbeau puţin, scurt
şi numai despre învîrtelile ce le făcuseră peste zi [schim de experienţă!]. Scotea fiecare

paralele ce le şterpelise de cine ştie unde, le zuruia cu dragoste în găvanul palmelor, le
număra cu multă băgare de seamă de mai multe ori, sau le rînduia în moviliţe de cîte un
leu pe haina care le servea de aşternut, apoi cînd se plictisea sau cînd isprăvea, le
ascundea frumuşel, ca să nu vază nimeni şi întreba pe cei din jur:
- Joci?
Care, la rîndul lor, răspundeau într-un glas:
- Se poate?”
Rezumarea subiectului nu se poate face fără referire la structura compoziţională a
textului. Nuvela începe, în tradiţia prozei realiste tradiţionale, cu fixarea cronotopului.
Întregul text este descrierea spaţiului de refugiu al hoţilor întreruptă de secvenţe epice.,
care dau naraţiunii o oarecare desfăşurare dramatică. Astfe, după descrierea panoramică a
unui spaţiu (privelişte) văzut din aproape spre îndepărtat, la un anumit moment temporal,
urmează scena “dinamică” cu cei doi concubini care se “confruntă” asupra mîncării şi
băuturii. În scena respectivă este de remarcat mînuirea dialogului, dar mai ales limbajul
argotic-trivial care dezvăluie caracterul personajelor. Cîteva extrase sunt suficiente:
Didina şade lîngă trunchiul nucului “încolăcită ca un dobitoc”; Cîntăreanu “sîsîie ceva,
scoate un ţipăt înfundat dobitocesc”; “mormăi Cîntăreanu c-o pîlpăire de zîmbet în colţul
gurii”; Cîntăreanu “se puse să molfăiască singur cu lăcomia unui cîine flămînd […] ochii
îi sticleau de plăcere, iar pe la colţurile gurii i se prelingeau vine subţiri de bale.” După ce
strîng rămăşiţele “ospăţului” şi le ascund în scorbura nucului, cei doi stau la pîndă.
Tîrîndu-se “ca şerpii” prin şanţul şoselei , sosesc ceilalţi locatari ai culcuşului de la “Trei
gţşte”. Urmează o nouă secvenţă epică mai amplă, :jocul de noroc, sîmburele tare al
nuvelei. Zarurile sunt simbolul norocului. Dacă peste zi, în plină “activitate” această lume
declasată îşi trăieşte viaţa în afara legii, cînd se retrage la bîrlog pentru înnoptat, ea îşi
joacă la zaruri cîştigul (viaţa=norocul) de peste zi. Jocul cu zarurile nu este doar un
simplu spectacol sau simplă confruntare în care actorii îşi demonstrează îndemînarea (cf.
Gh. Glodeanu). Norocul e distribuit individual şi temporal. Jocul cu zarul este pentru hoţi
o adevărată invocare (desigur la nivelul lor ) a Fortunei.
La joc Cîntăreanu pierde, lucru care îi provoacă o răbufnire de violenţă asupra
Didinei care, stînd în spatele lui, îi aduce ghinion şi nici nu vrea să-i “împrumute”bani.
Ieşit din minţi, Cîntăreanul îşi stîlceşte în bătaie concubina. Secvenţa bătăii, scenă de
sado-masochinism, este una din puţinile pagini cu adevărat naturaliste din opera lui
Rebreanu.
După isprăvirea jocului, fiecare se tîreşte la locul lui pentru somnul de noapte.
“Într-o parte mai adăpostită, Cîntăreanu şi Didina şopteau încetinel, zgîrciţi unul lîngă
altul, ca doi tineri îndrăgostiţi de curînd. Femeia gîfîia şi acum; carnea ei chinuită tremura
ca o grămadă de piftie […]. Cîntăreanu o mîngăia şi-i şoptea cu milă […]. Didina se alipi
de dînsul ca un copilaş de ţîţă la sînul mamei şi-i şoptea cu o voce tremurată:
Omoară-mă tăticule!... Aş vrea să mor de mîna ta!...”
Într-adevăr finalul este de un melodramatism mediocru. Dar, dincolo de defectul
estetic, trebuie subliniat că o astfel de felie de viaţă din existenţa unor fiinţe cu grave
precarităţi de conştiinţă şi sufleteşti nu putea avea altă finalitate.
Nuvela se încheie, precum a început, cu o descripţie de peisaj. De data aceasta
este accentuată dimensiunea cosmică, dar semnificaţia e ambiguă,naratorul oscilînd între
atitudinea neutră, impersonală de pînă aici şi “înţelegerea” cosmică a lumii evocate.

Împortant este că scriitorul evocă veridic o lume în care lege este instinctul primar al
supravieţuirii şi al puterii, o lume străină total de lege şi conştiinţă, o lume care stă sub
semnul Zarului .
Alternanţa dintre secvenţele descriptive şi cele epice (pasiv – activ) dau
consistenţă estetico-literară textului sau nu? În căutarea răspunsului merg (parţial) pe
mîna lui Liviu Papadima: “ compoziţia binară, contrapunctică” scriitorul nu o stăpîneşte
încă. “Întîlnim în nuvela Culcuşul, de exemplu, descrieri de ambianţă într-un desăvîrşit
contatimp(“contra-sens” ar fi poate chiar mai nimerit) cu dezvoltarea epică, pasaje care,
încercînd să dea materealitate cadrului şi, prin asta, substanţialitate acţiunii, ajungînd să
diluieze atenţia cititorului astfel încît tensiunea epică, cîtă era, rămîne mult păgubită”(3)
Pasajele descriptive, în cazul acesta incipi-ul nuvelei, sunt exemple care arată că
Rebreanu nu este un “pictor de peisaje”. În “tabloul” care deschide nuvela şi care se vrea
anoramic sunt aglomerate în devălmăşie: lanuri, livezi, copaci, şosea. Paragraful
descriptiv următor nu se integrează întru totul imaginii panoramice anterioare: Cîntăreanu
“Stătea sub un nuc pîntecos în culcuşul de la «Trei gîşte», cu privirile pierdute pe pînza
vînătă, limpede şi nesfîrşită, care se rotunjea molatec deasupra pămîntului. Prin frunzişul
nucului se strecura o reţea minunată de ochiuri de umbră şi de soare[…]”; [nu mai
comentăm starea de contemplaţie(!) a personajului şi nici inadvertenţa descrierii]. Prin
ochii personajului naratorul poate vedea totul fiind lîngă el. Oare unde se situa anterior
naratorul pentru a avea imaginea panoramică?! În nici un caz pe o înălţime deoarece
strategic “culcuşul” de la “Trei gîşte” trebuie să fie într-o văgăună, un loc ascus vederii .
S-a observat, cu o nuanţă de reproş, că eroilor din Culcuşul le lipseşte acel
«grăunte de umanitate» al personajelor gorkiene. Nu făcea Rebreanu o gafă estetică
inpardonabilă, şi nu numai, dacă acorda acestei lumi a instinctelor primare şi a golului de
conştiinţă [aşa este văzută de scriitor] “grăuntele de umanitate”? Nu intra Rebreanu în
contradicţie cu viziunea lui “dură” asupra vieţii? Umamitarismul invocat ar fi diminuat şi
mai mult modestia nuvelei, scriitorul alunecînd astfel într-un sentimentalism de prost
gust, ale cărui adieri dau tîrcoale şi în Golanii.
Golanii, nuvelă înrudită cu pecedenta pînă la rangul de fraţi, îi este superioară.
Subiectul nuvelei este dat de confruntarea pentru o femeie, de fapt pentru putere, între
doi rivali, proxenetul Gonea Bobocel ajuns la amurgul “crierei” şi al vieţii, şi tînărul şi
vigurosul Aristică,prin urmare şi o confruntare între bătrîneţe şi tinereţe. Confruntarea
este una … paşnică, deci, şi firul epic este firav şi liniar. La sfîrşitul lecturii îţi dai seama
că nuvela are drept temă o problematică existenţială: bătrîneţea, singurătatea, viitorul
incert. Pornindu-se de la acest adevăr al textului s-a ajuns la o comparaţie cu Camil
Petrescu, afirmîndu-se că interesul scriitorului se mută pe “relevarea crizei personajului.
Ca şi în cazul lui Camil Petrescu, totul e prezentat din perspectiva bărbatului care trăieşte
o dramă pe care nu o poate anticipa.”(4) Paralela treacă-meargă, dar structura sintactică
păcătuieşte de o … inversare temporală. În 1910 Rebreanu cel mult putea să anticipeze pe
Camil Petrescu din 1930, dar în nici un caz să ni-l amintească.
De la prima lectură se reţin cel puţin două aspecte (nu mai pun la socoteală
problematica) care fac diferenţa valorică faţă de Culcuşul: descripţiile şi portretele sunt
mai consistente şi mai pline de înţelesuri. De exemplu, din rîndul descripţiilor este de
remarcat secvenţa în care ploaia o spală pe semiprostituata, Margareta, de vechile păcate
pentru a intra … în altele noi, iar în legătură cu portetul e de subliniat accentul pus pe
latura psihică mai delicată. Unul din defectele nuvelei este prezenţa unor secvenţe care

lungesc inutil textul. Două sunt situaţiile pe care le încriminez: pasajul în care băieţandrul
Teacă [un viitor Aristică?] îl “conduce” pe Bobocel spre dovada trădării Margaretei; şi
secvenţa din partea finală a nuvelei în care Gonea Bobocel e lăsat (pus) să filosofeze
asupra vieţii …de proxenet. Partea aceasta nu numai că lungeşte inutil nuvela, dar crează
o discrepanţă puternică între condiţa socială şi intelectuală a personajului şi apetenţa lui
pentru filosofare. Zicerile filosofice ale lui Bobocel contrazic şi realitatea şi reflecţia.
Cugetările sunt slabe nu mai în conţinut, ci şi în construcţia frastică (cf. Liviu Papadima).
Analizînd foarte pertinent părţile neîmplinite ale celor două nuvele, Liviu
Papadina avansează o indee interesantă, demnă de luat în seamă deoarece pune în lumină
importanţa acestor texte în devenirea scriitoricească a tînărului prozator: “ Rebreanu face
un pas eliberator pe drumul maturizării creaţiei epice. El pare a recunoaşte, acum pentru
prima oară, prioritatea epicului faţă de semnificaţie. […] Tîlcul nu mai preexistă
povestirii. Epicul îşi conţine semnificaţia ca pe un dat structural. Sensul şi evenimentul
devin consubstanţiale. Deocamdată e drept, naraţiunea e încă stîngace,încă ademenită de
supralicitări hiperbolizante.” Observaţiile criticului sunt juste numai că sunt exclusiviste
în sensul că atribuie cîştigul scriitoricesc doar acestor texte (în special nuvelei Golanii)
Or, fenomenul poate fi depistat şi în Răfuiala (1909) şi în Nevasta (1911). Culcuşul şi
Golanii sunt două proze inferioare celor două citate anterior, şi nu numai.
În notele şi comentariile la ediţia critică (vol.2) N. Gheran şi N. Liu afirmă:
“experienţa din Culcuşul şi Golanii contribuie la înlăturarea elementelor romantice
prezente în primele povestiri, la lărgirea orizontului de cunoaştere, la adîncirea procesului
de obiectivare şi prin aceasta la deschiderea unei căi spre creaţiile sale”(p.338) Afirmaţia,
mai ales în prima ei propoziţie, nu terbuie luată ad litteram [în “Răfuiala”, “Proştii” eu nu
găsesc elemente romantice].
Prin universul tematic, prin lumea evocata care există în primul rînd prin limbaj,
un limbaj violent pînă la pragul trivialului, Culcuşul şi Golanii depăşesc orinzontul de
aşteptare al contemporanilor. În puţinile cronici la volumul de debut (Frămîntări, 1912)
s-a acordat atenţie tocmai acestor două nuvele, celelalte, superioare, precum Proştii,
Răfuiala, Nevasta au trecut neobservate. De-a lungul timpului cele două proze au avut
parte de comentarii opuse. De exemplu, Mihail Dragomirescu le considera “capodopere
ale realismului estetic în literatura română.” Distaţîndu-se de tonul triumfalist al autorului
“Ştiinţei literaturii”, Eugen Lovinescu, prin judecata aspră, dar drept, ne aduce cu
picioarele pe pămînt: “ Din germenii modeşti ai unei literaturi caracterizate, dar steril şi
inestetice… din colectarea amănuntului inexpresiv şi trivial din Golanii”, nu se putea
bănui “forţa creatoare ilimitată” din Ion(5) În stilul său unic N.Iorga este drastic, fără drept
de apel: “Un adevărat Gorki, al celor mai şterse mizerii umane din cel mai incolor fond
muced bucureştean, cu o lume de apaşi în formaţie, bălăcindu-se subuman în noroiul
inconştienţei morale.”(6) Verdictul mentorului sămănătorismului ne miră,într-o oarecare
măsură, dacă ne gîndim că cele două proze îi ofereau exemple puternice pentru ideologia
sămănătoristă care condamnă oraşul ca loc al pierzaniei. Ţinînd seama de valoarea
OPEREI lui Rebreanu, în acelaşi an (1934), Şerban Cioculescu răspunde polemic lui
Iorga: “Bucăţi ca Golanii şi Culcuşul, prin adevărul lor moral vrednic de maeştrii ruşi
aduce o notă de verism dur şi, în acelaşi timp, scăldat în omenie”.(7)
Scoase din contextul prozei scurte rebreniene şi privite ca texte autonome, cele
două nuvele impresionează doar prin pitorescul personajelor şi limbajul lor, aspecte prin
care, după cum a mai spus, textele au depăşit mult orizontul de aşteptare al

contemporanilor. Cele două nuvele ne duc cu gîndul spre cei care au găsit în ele un
model: G.M.Zamfirescu şi, mai aproape de timpul nostru, Eugen Barbu. Doar două
exemple din multe altele.
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