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DOUĂ MOTIVE LITERARE ÎN PROZA LUI ANTON HOLBAN:
MUZICA ŞI MAREA
OFELIA
ICHIM
Între 1932 şi 1934, Anton Holban a semnat cronica muzicală în gazeta
"Vremea"; faptul că i s-a retras, împotriva voinţei sale, dreptul de a mai susţine
aceastărubricăîn ale cărei rânduriîşi trăia cele mai profundeclipe din viaţă, devine
o suferinţă exasperantă,căci, aşa cum nota Şerban Cioculescuîn necrologul din
1937, ,,[Anton Holban] a iubit muzica poate ca pe un refugiu suprem şi s-a
scufundatÎn apele ei, ca într-un leagăn de uitare şi de alin". Şerban Cioculescua
înţeles pe deplin rostul muzicii în existenţatânărului scriitor: ,,[... ] melomaniasa
cată a fi altceva decât pricepere: o dizolvare a fiinţei sale morale în sunet şi
dezlegareanticipativăa suferinţeide a trăi"]. Motivulmuzicii simfonicerevine în
romanele şi nuvelele autorului Jocurilor Daniei ca o modalitate de a filtra
evenimenteleinterioareşi exterioare,ca un pretextprin intermediulcăruia celelalte
personaje capătă contur sau se estompeazăşi râvnita singurătateprimeştevalenţe
nebănuite.O pagină de un 1irism grav, însumândmajoritateatemelor şi .motivelor
literareholbaniene,într-o imaginecu tonuri sumbre,elegiace,creeazăprozatorulîn
nuvela Halucinaţii: "La căpătâiul mormântuluimeu - îşi începe Antn Holban
confesiuneacu tonalităţi eminesciene- să se puie în mişcare patefonul. Să cânte
neîncetat, în timp ce luna va evolua pe cerul înstelat. [... ]. Sunetele s-ar aduna
împrejurulmeu din toate unghiurilelumii şi ar formaîmpreunăo pânză în veşnică
fâlfâire, Asemeni mării, de care m-am simţit odată aşa de aproape". Scriitorul
sintetizeazăîn definiţiisugestiveesenţialulmesajuluitransmisde creaţiilemuzicale
ale compozitorilorpreferaţi:"Bach ar forma valurile negre, puternice,în ritm egal
şi cu rezonanţe profunde. Beethoven, freamătele şi cataclismele. Mozart, apa
liniştită care joacă uşurel, glumeţ, şi în acelaşi timp melancolic la scânteile
soarelui.Wagner,vijeliile.Chopin,plescăitullopeţiila razele de lună. Iar Debussy,
valurilesubţirişi capricioase,uneoriroze, alteoriargintate,lunecândpe maluri şi în
care îşi înmoaienimfeledegetelede catifea".Ambianţamării, a muzicii,a lunii şi a
morţii este explicit asociatăcu prezenţamamei,de a cărei amintireîl leagă un dor
sfâşietor,o tristeţeneţărmurită.Traumatizatdin copilăriede comportamentulbrutal
al tatălui său, Anton Holban a surprinscâte ceva din blândeţeaşi chinurilemamei
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În piesa de teatru Oamenifeluriţi, în Romanul lui Mirel, precum ŞI tn nuvela
Halucinaţii; aici ataşamentul faţă de mamă este exprimat mai pregnant decât
oriunde: "Îţi mai aduci aminte, maică -, evocă prozatorul chipul mamei În
ambiantamării şi a muzicii- de prietenianoastră de odinioară?Amândoisolidari
şi singuripe lume,,2.
Constanta recurenţă a motivului mării in proza holbaniană sugerează
proiecţia subconştientăa sentimentuluimatern pe fondul neimpliniriidragostei
pentru tânăra de lângă el. Iubirea faţă de natură, explică Gaston Bachelard, se
găseşte "la origineatuturor sentimentelor.E un sentimentfilial. Toate formele de
iubire cuprindun elementde iubire faţă de o mamă.Natura este pentru omul adult
«o mamă atotcuprinzătoare,eternă şi proiectatăÎn infinit».În mod special,«marea
este pentru toţi oamenii unul dintre cele mai mari şi mai constante simboluriale
matemităţiix'",
Acestei posibile semnificaţii i se adaugă şi cea de simbol al "stării
intermediare Între virtualităţile Încă informale şi realităţile formale, o situaţie
ambivalentăcare este cea a incertitudinii,a îndoielii,a nehotărârii,situaţie care se
poate încheia bine sau rău. De aici decurge faptul că marea este deopotrivă o
imaginea vieţii şi a morţii'". Sugestiilegeneratede imagineamării se regăsescîn
romaneleşi nuveleleholbaniene,Sandu,alter-ego al scriitorului,trăieşte alături de
Irina clipe de revelare a dualităţii legăturii lor - atât iubire, cât şi cruzime
sufletească- într-o călătoriecu vaporulpe MareaNeagră:"Cu Irina alături,singuri
În noapte, tremurând sub frig am plâns împreună. [... ]. Am plâns mult, pentru
durerile de odinioarăşi pentru cele ce au să vină. Pe cer, din toate părţile, cădeau
stele... "s. Oscilaţiaîntre a o părăsi ori nu pe Irina, între a o iubi ori a o ridiculiza,
precum şi instinctivanecesitate a certitudiniiunei prezente protectoare,regăsite
doar în iubireamaternă,se contopescîn lacrimilecăzute pe valuri. Descumpănirea
la aflareaveştii că Irina a murit este amplificatăde cadrulnaturalÎn care se produce
evenimentul:în Bretania, la ocean. Aici primeşteel vestea prăbuşiriiIrinei de pe
vârful unui munte, la Sinaia. Se proiecteazăreîntoarcereala primordial,la uriaşa
linişteprotectoareasemeneasărutăriitârzii a mamei:"Nu se mai vede nimic.Cerul
s-a apropiatde mare, scoicauriaşă s-a Închis,cuprinzându-mă'".
Dacă, aşa cum am semnalat,În romanul O moarte care nu dovedeştenimic
doar două sunt momentelece evocă marea, următorulroman, ioana, respiră, În
întregime,aerul solitar al mării şi al portului singuraticde la Cavarna. Pe malul
mării sunt ascultate concertelede pe discurile lui Sandu şi tot pe malul mării se
consumă zbuciumulsufletesc al celor doi protagonişti.Sfârşitul romanului,aflat
2AntonHolban,
Opere,voI.2,Bucureşti,
Editura
Minerva.
1972"
p.234,
3Gaston
Bachelard,
Apaşi visele,
Bucureşti,
Editura
Univers,
1997,p. 118.
4J. Chevalier,
A. Gheerbrant,
Dicţionardesimboluri,
vol,2, Bucureşti.
EdituraArtemis,
1995,p. 269.
5AntonHolban,
Opere,vol,1,Bucureşti,
Editura
Minerva.
1970.p. 143.
6Ibidem,
p. 190.

BDD-A1329 © 1999-2001 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.211.79.30 (2023-01-09 03:28:00 UTC)

3

DouA MOTIVE
LITERARE
ÎN PROZALUIANTONHOLBAN
...

211

sub semnulmorţii, nu mai lasă loc speranţeiÎntr-unposibil viitor al relaţiei SanduIoana. Eros şi Thanatos şoptesc premonitor din valurile mării, Percepem aici
simbolismula ceea ce G. Bachelardnumea apa grea: apa curgătoare,cristalină,
"se sfârşeşteîntr-o apă tristă şi întunecată";"ea pune laolaltă schemelevieţii atrase
de moarte, ale vieţii care vrea să moară. Mai exact, [... ] apa oferă simbolulunei
vieţi speciale atrase de o moarte specială"? Thanatos constituie un laitmotiv
esenţial în
Anton Holban.
de a revedea Balcicul, orăşelul
descoperit "pe când Încă. nu-l cunoştea nimeni, când era un minunat colţ de
singurătate", se asociază cu nostalgia faţă de micul
mort pe aceste
meleagurişi îngropat În cimitirul de lângă mare".Tragismul morţii acestui copil
deosebit de inteligentse insinueazăin romanul Ioana, dar şi 'In nuvele precum
Obsesiaunei moarte,
Cu Tanti la Mumcil.Peisajuldominatde
nisip şi
mare emană o vrajă pentru scriitorulsolitar:el iubeşteBalcicul pe vremeacând
"casele turceşti nu se transformaserăîn vile moderne"şi putea "vagabondaîn voie
pe dealurilegălbui".
O moarte este vremea apusă a Balcicului, care "îşi îngăduia toate
melancoliile",precum şi exodul populaţiei turce din satul Mumcil, explorat de
scriitorcu deplinaconvingerecă trăieşteclipe unice,căci nicicândlocalitateanu va
mai fi cum a fost; doar cimitirulva rămânela malul mării. Apoteoticeste resimtit
sentimentul deznădejdii lângă valuri: "mIu de disperare şi singurătate",
mărturiseşteSandu,Cu patefonulîn barcă, ascultă"Concertulal doilea pentru pian
şi orchestră"de Brahms.Simbiozadintre muzicăşi apă.creează un narcoticpentru
necazuri. Convins că fiecare bucată muzicală îşi are decorul
iar tun concert
public o depersonalizează,o abstractizează,"colecţionarulde sunete",găseşte că
acest concertde Brahms"e făcut să fie cântat pe mare, ritmultemelor imită valurile
şi printre note se profilează luna. Reluat la Bucureşti, desigur c;li-şiva pierde
farmecul, şi voi constata chiar că e mediocru,,9"Apetitul pentru muzică
impregneazădeopotrivăromanele, ca şi nuvele precum Scatiul, ColonelulIarca,
Colecţionarulde sunete. în tradiţia celtică se spune că cel care ântă trebuie să
cunoască trei moduri: modul somnului, al zâmbetului şi al lamentaţiei."Modul
somnuluiaparţineLumii de Dincolo;este muzicazeilor care îi adorm pe cei vii în
mod magic; este, totodată,muzica oamenilorşi a mesagerilorlor [... ]"10"Mesageri
simbolici sunt barcagiii Cadâr, Ali şi Hacik, cei care conduc barca - adăpost
vremelnicpentru Sandu şi Ioana. Cadâr este lipsit de personalitate,dar cu Ali se
poate vorbi ore întregi despremoarte,iar Hacik cântă Înduioşătorla vioară. "Apaobservăo. Bachelard-- este adevăratulsuport materialal morţii. [... ] apele irnobile
evocă morţii, pentru că apele moarte sunt ape stătătoare"!'. Revelatoare este
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atmosferacreată de plimbareape mare într-o noapte fără lună; încântarea,plăcerea
se transformăÎntr-oîntoarcerela matriceaprimordială:"Alte impresii,alte tristeţi,
întunericul în straturi groase invăluia pământ şi ape. Seninul apărea sumbru,
presărândfrică,,12.Exemplelemenţionatesunt doar câteva ipostazeale celor două
laitmotive(marea şi muzica)contopitemereu, Într-ounică şansă de a mai smulge
neantului sărutul îndepărtat al mamei ori de a da glas, prin metafore, angoasei,
obsesieimorţii şi a risipirii.
Răspunzândunui interviu,autorulIoanei îşi concentra,Într-unadagiu,scurtul
drum al existenţeiîncercatede timpuriude neşansă:"Socot viaţa prea scurtăşi prea
tristă ca să ţi-o consumiinventând?".
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