
Volumul de proză scurtă Pascal desenează corăbii*, 
semnat de Radu Niciporuc, mi se pare că a fost un mic
eveniment-surpriză al anului trecut, la categoria debut. De
altfel, cele opt povestiri incluse au şi fost foarte bine pri-
mite, fapt la care au contribuit, din start, mai multe as-
pecte, dincolo de calitatea lor intrinsecă. Genul prozei
scurte cunoaşte o perioadă foarte bună la noi de câţiva ani,
după ce mult timp a fost mai degrabă desconsiderat. Genul
„jurnalelor” (povestirile au la bază personaje şi întâmplări
reale) de călătorie sau de aventuri constituie o realitate
printre genurile literare preferate de prozatorii noştri. Au-
torul vine dintr-un alt domeniu decât cel literar (Radu
Niciporuc este absolvent de Electrotehnică, fost inginer la
Flota de pescuit oceanic şi a lucrat, de asemenea, pentru
mai multe companii de navigaţie occidentale, după cum
se prezintă singur), care domeniu mai este şi unul foarte
exotic pentru cei mai mulţi dintre noi. 

Acţiunea se petrece pe o corabie aflată fie în larg, cu tot
ce presupune asta – distanţă faţă de ţărm şi izolarea unei
mici comunităţi foarte specifice departe de restul lumii,
monotonia peisajului (care mai mult se ghiceşte pe fundal,
decât este descris), sentimentul de atemporalitate, aflat în
tensiune cu cel de provizorat (pentru că, prin prisma
meseriei, inginerul este nevoit să schimbe în permanenţă
navele), sentimentul de instabilitate/relativitate, datorat
tangajului, uneori foarte puternic (scaunele, paturile au
nevoie să fie ancorate, iar sticlele sau paharele sunt aşezate
direct pe jos, la piciorul mesei) vuietul permanent al mării
care însoţeşte vocile şi restul zgomotelor de pe navă şi vari-
ațiile de intensitate ale luminii, înregistrate foarte atent,
care induc inevitabil o stare de melancolie – fie acostează
în varii porturi (unele din ţări instabile politic, cu multe
probleme şi, implicit, periculoase), – prilej de întâlnire cu
noi personaje şi poveşti. 

De asemenea, având în vedere faptul că naratorul (apa-
rent acelaşi în toate cele opt proze) este şi el tot un inginer
de nave, un fel de alter ego al autorului, poate că nu ar tre-
bui să neglijăm nici condiţia lui de intelectual (şi cititor
vorace) printre ceilalţi membri ai echipajului, oameni sim-
pli în majoritatea lor, de natură să-i adâncească şi mai mult
sentimentul de claustrare şi singurătate. Ca să nu mai vor-
bim de situaţiile în care se nimereşte să fie singurul alb
dintr-un echipaj de negri sau singurul străin de pe o corabie
în care echipajul este format în exclusivitate din bulgari.

Radu Niciporuc este un prozator de atmosferă, descrip-
tiv, mai puţin atent la peisajul marin pe fundalul căruia
se profilează navele pe care le tranzitează, şi mai atent la
oameni, la poveştile, gesturile şi trăsăturile lor de caracter.
Perspectiva este una obiectivă, realistă, chiar destul de rece,
fără judecăţi de valoare sau concluzii moralizatoare şi fără
ca vreo urmă de indiscreţie să transpară din partea acestui
narator/martor distant, iar povestirile în sine sunt bine
închegate şi structurate, concise, economicoase, pe alocuri
cu inserţii livreşti etc. Primim practic strictul necesar.
Poate să-şi fi spus aici cuvântul şi pragmatismul care se
presupune că le este specific celor din zona ştiinţelor exacte
şi inginerilor. Sau poate viaţa pe corabie, cu restricţiile ei,
să-şi fi pus amprenta. Inclusiv oamenii, urcaţi pe nave din
toate colţurile lumii, despre care spuneam că se află în cen-
trul acestor proze, sunt mai adesea reduşi la un simplu
portret, mai mult sau mai puţin nuanţat, decât sunt 
surprinşi în mişcare sau acţiune, evitându-se astfel orice
complicaţii. În schimb, ca o compensaţie, li se acordă per-
sonalitate şi navelor, despre care ni se spune că au soarta
legată, „ca şi la oameni, de numele pe care îl poartă”. Altfel
spus, personajele sunt mai degrabă evocări, efigii, amintiri,
decât actanţi. Printre portrete (destul de pitoreşti), coman-
danţii ocupă locul cel mai important: francezul Pascal,
Tata Mare, Vladimir Pencov, bulgarul, Papa Melik, mon-
senior Emmanuel, togolezul). Oameni tăcuţi, aspri, mis-
terioşi, uşor excentrici. Iată-l, de exemplu, pe Tata Mare,
la timonerie, pe vreme de furtună: „Tata Mare stătea la
cârmă legat cu o centură de siguranţă, picioarele-i butu-
cănoase crescuseră parcă direct din podea, era încercănat,
avea o barbă cenuşie şi mi-a făcut semn să dispar” sau pe
ubicuul Pascal, care le ţine marinarilor lecţii „despre
corăbii şi vinuri” şi care, uneori, „cobora în adâncuri, şi
nu ştia nimeni când avea să iasă la suprafaţă. În preajma
lui, aerul devenea greu de respirat, iar negrişorii care
dădeau cu mopul la timonerie se grăbeau să dispară (…)
Abrupte şi vâscoase, tăcerile lui Pascal se terminau întot-
deauna cu un Merde! şi cu o grimasă care îi dezechilibra
figura”. Plus o serie întreagă de „figuranţi”, cum ar fi mari-
narii, veniţi pe vas din toate colţurile pământului, prosti-
tuatele care îi aşteaptă pe marinari la mal, „nişte fete cu
bluze multicolore şi pantaloni scurţi, din material de
blugi”, oficialii şi soldaţii corupţi (corupţia fiind o altă
temă destul de prezentă) de prin porturi etc.
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Naratorul însuşi rămâne până la capăt nemişcat în
unghiul lui de observaţie, discret şi insondabil, neexistând
nici urmă de introspecţii sau sondări interioare, în afara
unor reflecţii, mai degrabă punctuale, asupra unor situaţii
din trecut, în care naratorul se gândeşte că ar fi putut,
poate, sau ar fi fost mai bine, să procedeze diferit, pentru
că, după cum ni se spune în Delfinii, oamenii sunt vic-
timele propriilor lor alegeri. De altfel, trecutul ocupă o
mare parte din preocupările naratorului, după cum o şi
mărturiseşte în povestirea Un bănuţ cafeniu: „Într-o astfel
de noapte, când pardoseala spălătoriei se curbează şi
plăcuţele de gresie plesnesc cu pocnete de armă, când pa-
harele vibrează cu clinchete ascuţite, creioanele se rosto-
golesc în sertare, iar televizorul se smuceşte în legături, nu
fac altceva decât să stau în pat şi să-mi proiectez secvenţe
din trecut. Seamănă cu cele pe care le filmează oamenii la
petreceri, aniversări şi botezuri. Conversaţiile se sting, se
aud râsete înfundate, siluetele se apropie, umbrele lor se
contopesc şi dansează cu mişcări imprecise. Chipuri nă-
duşite se leagănă spre mine, buze răsfrânte se străduiesc
să-mi spună ceva, dar nu apucă pentru că ies din cadru,
iar la reluare dansatorii se rotesc lent, fără muzică, plutind
ca între pereţii unui acvariu”. De vină pentru aceasta fiind
desigur mediul, izolarea, distanţa faţă de ţărm, toate cele
invocate mai sus etc.: „De obicei, distanţa şi mediul în care
trăiesc îmi ascut percepţiile, nu doar prin evocarea unei
primejdii tot mai abstracte, ci şi prin asumarea dezinvoltă
a singurătăţii”. Motiv pentru care, după cum se poate vedea
din anumite pasaje, precum cel din Delfinii, în care se încearcă
descrierea unei scene mai dinamice, la timpul prezent, şi
anume momentul în care inginerul vede că „lunganul”,
cel „cu mişcări descompuse şi fracţionate”, se aruncă peste
bord şi trebuie să acţioneze rapid şi să-i avertizeze şi pe ceilalţi,
Radu Niciporuc nu se descurcă foarte bine când este nevoit
să schimbe un pic ritmul povestirii şi să-l
facă mai alert sau, cu alte cuvinte, atunci
când trebuie să renunţe la tonul evocator.

Singurii care par să mai anime puţin at-
mosfera – poate şi prin faptul că nu sunt
încă deziluzionaţi, ca toţi ceilalţi – sunt
negrişorii care se strecoară pe vapor prin
porturi şi care încep să iasă la lumină la scurt
timp după plecarea pilotului, din „cofer-
damuri şi santine, cu mâinile ridicate şi
buzele pline de-o spumă gălbuie, bâiguind
un singur cuvânt: America!”, tulburând
viaţa navei: „timizi, dar curioşi, manevrau
întrerupătoarele de pe culoare, opreau ven-
tilaţia, declanşau alarme în toiul nopţii,
dormeau pe unde apucau, de preferinţă la
pupa, pe parâmele făcute colac sau îşi lăsau
urmele tălpilor în bucătărie”. Unul dintre
ei este şi micuţul Jimmy – botezat aşa de
echipaj – din Don’t kill me my friend.

În ceea ce priveşte temele abordate, prietenia, care se
poate lega în cele mai neaşteptate locuri sau între oameni
care, la prima privire, nu par să aibă prea multe în comun,
sau cea statornică, veche (vezi prietenia cu Avva din Mari-
narul din Şumen) pare să fie relaţia umană privilegiată, în
volumul lui Radu Niciporuc. În schimb, fără ca asta să
reprezinte vreo surpriză, iubirea se dovedeşte dezamăgi-
toare pentru oamenii mării, incluzându-l aici şi pe nara-
torul celor opt povestiri. Tot în povestirea Un bănuţ
cafeniu, îi vedem pe marinari depănându-şi dezamăgirile
în dragoste (iubitele nu prea se dovedesc în viaţa reală
demne urmaşe ale Penelopei): „Istoriile lor, în tuşe groase,
însoţite de gesturi vulgare şi hohote de râs, nu-mi spuneau
nimic. Erau debitate de oameni iuţi la mânie, ce băuseră
la botezul marinăresc «trotil», amestecul de spirt şi apă de
mare ce consfinţea acolo, pe punte în soarele amiezii, sin-
gura logodnă cu care soarta îi mai putea ademeni. Ajunsesem,
mai târziu, să ghicesc, după chipurile şi glasurile lor poso-
morâte, că fuseseră încercaţi de aceleaşi frământări, că-şi
acceptaseră şi ei, surprinşi, mândriile ulcerate şi că sub
pielea lor roasă de intemperii se ascundeau aceleaşi amără-
ciuni. Poate pândiseră şi ei, rebegiţi de frig, într-o cameră
închiriată, cercetând un trecut devenit între timp mai duc-
til, sau proiectându-şi într-un viitor cât mai îndepărtat ab-
senţa şi resemnarea”. Până şi din iubirea lui Pascal faţă de
Odille (sau de vocea ei) înţelegem mai mult cât de excen-
trici pot fi uneori cei care îşi petrec cea mai mare parte a
vieţii lor pe mare, şi cât de aspră, grea şi ciudată poate fi o
astfel de viaţă. Una peste alta, Radu Niciporuc a scris o
carte frumoasă.

*Radu Niciporuc, Pascal desenează corăbii, 
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2016
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