
nindu-se fie acasă la unul dintre ei, fie la aceeași „Roată a 
Norocului”. Abil în crearea personajelor, Alexandru Mușina 
construiește câteva chipuri remarcabile din mediul universitar, 
șarjate cumva (binevoitor??) ironic, atât în ceea ce privește în-
fățișarea, cât și spiritul acestora: Teodor Cossiga, Vasile Peteanu, 
Darius Stroescu, Mihail Banciu, Andy Cruceru, Claudiu Țăr-
mure ș.a.m.d. Am reținut atenția acordată gesturilor tipice și 
unor constante ale discursului acestora bine surprinse, dar în-
groșate, credem, până spre limita caricaturalului. Problema este, 
în această zonă a creației, delicată și privește mereu discutabilul 
raport realitate-ficțiune… Un nou „caz” Bietul Ioanide??

Personajul principal, asistentul universitar Florin Ange-
lescu Drăgolea, pe scurt, profesorul FAD, supranumit de către 
cele două studente „jucăușe” Fifi, întruchipează tipul carie-
ristului cumva plafonat, dar care încă nutrește ambiții de re-
cunoaștere unanimă a meritelor sale științifice. Își idolatrizează 
mentorul, „celebra doamnă Aliona Verbinski Simionescu, se-
mioticiană de renume european” și-i invidiază pe cei cinci mem-
bri ai Clubului. „Ochii lui mari, căprui, ușor exoftalmici” și 
„dantura perfectă, îngălbenită de tutun, cu caninii superiori ceva 
mai lungi decât normal în gingiile roșii-roșii” sunt trăsături fizice 
care se reiau obsesiv de-a lungul romanului, evident cu trimitere 
la celebrul personaj aflat la confluența dintre realitate și mit, al 
cărui urmaș se descoperă a fi, în ciuda firii sale pașnice. Printr-o 
bine calculată dozare a evenimentelor, autorul își aduce perso-
najul în situația de a duce o viață dublă: anostă, previzibilă, 
dirijată de alții, în plan real, și spectaculoasă, cu neprevăzute 
perspective de… mărire în imaginar. Numele de familie este 
deformat de teama persecuțiilor comuniste, bunicul este, evi-
dent, urmașul celebrului domnitor, iar Elvis, urmașul robilor 
furnizori de sânge pentru Drăculeștii care nu mai… atacă oa-
meni, ci primesc, periodic, porția de sânge oferit de omul de 
încredere. Cele care, din joacă, provoacă avalanșa evenimentelor 
neprevăzute, sunt Lulu și Bubu, studentele oportuniste care-l 
invită la o cină cu biftec tartar. Succesul neprevăzut al cursului 
profesorului FAD îi intrigă pe cei cinci „magnifici” care-i în-
curajează, în contextul civilizației contemporane, presupusele 
porniri spre vampirism, iar întâlnirea cu Boboieru îi confirmă lui 
Fifi legătura de rudenie cu Vlad Țepeș, ca și conținutul valizei 
păstrate cu sfințenie de mama sa, Eufrosina, până când fiul va 
descoperi singur cine este de fapt. Într-un final oniric com-
pensator, cu o regie (voit) fastuoasă la modul kitsch, vizând 
grotescul și în contrapunct cu începutul, insignifiantul Fifi este 
înscăunat drept „urmaș în linie dreaptă al lui Tihomir și Vlad 
Țepeș, drept jupan ereditar de Perișani, cneaz al Țării Bârsei, 

voievod constituțional al Transilvaniei și rege aleatoriu al 
României, plus Basarabia, fostă Republica Moldova, cu numele de 
Fifi Dracula Întâiul”. Întreaga ceremonie are ca asistență stu-
denții și profesorii facultății de litere, iar maeștri de ceremonie 
sunt universitarii pe care-i invidiază, în plan real, asistentul 
doctor.

Lumea postmodernă a lui Al. Muşina este, de fapt, o lume 
pe dos, care cunoaşte principii şi modele, dar le adaptează… 
condiţiilor contemporaneităţii, personajele au întotdeauna spri-
jin… teoretic în a-şi justifica gesturi şi atitudini cel puţin ab-
surde: comerţul cu sânge, care presupune tratarea cu grijă a 
donatorilor (care trebuie să ofere importatorului sânge pre-
mium!!); vampirul postmodern e un factor de integrare euro-
peană şi mondială (vezi argumentele savante ale celor cinci 
corifei) şi trebuie încurajat în manifestările sale; pe drumul 
european dintre Braşov şi Sibiu elegantul Ferrari roşu circulă cu 
„ameţitoarea” viteză de şaizeci de kilometri la oră; secretara 
devine mijlocitoarea afacerii „sânge contra note” ş.a.m.d.. Verva 
umoristică este, adeseori, înlocuită de şarja deformatoare a 
grotescului, atât în plan real (tentativa de aventură erotică dintre 
Bubu şi Fifi, palatul şi familia Boboieru, disputa pe tema hranei 
sănătoase, de ex.), cât şi în cel fantastic (judecata inchizitorială a 
lui Fifi, înscăunarea ca „rege aleatoriu al României”). În plan 
strict formal, putem observa, în bună tradiţie postmodernă, 
utilizarea unor citate din autori celebri, inventarea ludică a altora, 
mimarea stilului unor personalităţi literare cum ar fi de exemplu 
(doar) Bălcescu ori Kogălniceanu, toate bine armonizate sub-
stanţei epice.

Romanul Nepotul lui Dracula reprezintă o lectură agreabilă, 
amuzantă şi care pretinde, totuşi, din partea cititorului o oarecare 
cultură pentru a-i surprinde subtilităţile, adeseori mult mai savu-
roase decât şarjele comice evidente. Jocul cultural propus de Al. 
Muşina îmbină amănunte dintr-o multitudine de domenii care, 
împreună şi ingenios combinate, oferă satisfacţii estetice aceluia 
care îl citeşte. Credem că nu acţiunea, ci tocmai aceste amănunte 
situate cumva în afara firului epic îi conferă valoare şi succes la 
public. De asemenea, nu e de neglijat că romanul se vrea (decla-
rat) o replică demistificatoare a romanelor cu vampiri atât de 
căutate şi apreciate de cititorul contemporan…, precum cel al lui 
Cervantes la adresa romanelor cavalerești, dar cum Dracula nu 
este este Amadís de Gaula, nici Nepotul lui Dracula nu este Don 
Quijote.

*Alexandru Mușina, Nepotul lui Dracula, Brașov, Editura „Aula”, 2012.

SÎNZIANA-MARIA STOIE

vidiu Moceanu se înscrie în „configuraţia” autorilor 
optzecişti care au lansat pe piaţa prozei autohtone o Obună parte – poate chiar cea mai semnificativă – din 

titlurile ultimului deceniu. Dacă publicarea savurosului roman 
comico-satiric semnat de Alexandru Muşina, Nepotul lui 
Dracula, confirmă, încă o dată, coerenţa opţiunii – asumate – 
pentru scrierea de proză (de calitate) vizibilă în rândul câtorva 
dintre cei mai de seamă poeţi circumscrişi „generaţiei '80” (ro-
mane cu potenţial de eveniment au mai publicat după 2000 
poeţii Mircea Cărtărescu, Octavian Soviany, dar şi Ovidiu 
Nimigean, asimilat mai curând, din punct de vedere cronologic, 
valului „nouăzecist”), Spovedania. Roman cu 30 de ferestre * 
urmează linia contribuţiilor optzeciştilor la proza actuală venite, 
de această dată, dinspre filonul prozatorilor propriu-zişi. În 
mare măsură, aceste observaţii ţin de evidenţă. Totuşi, nu sunt 
lipsite de temeiuri. Ele aduc în vizor aspecte importante ale 
dinamicii câmpului literar actual. Pe de o parte, contrazicând 
eventualitatea epuizării posibilităţilor creatoare, optzeciştii, în-
deosebi cei afirmaţi la vârf ca poeţi, par să mizeze tot mai 
pregnant pe reinventarea proprie. Mai mult decât atât, reuşesc 
recalibrarea şi înnoirea unor şabloane narative şi de gândire ale 
prozei româneşti postbelice, după '89. Pe de altă parte, „vali-
darea” pluralismului şi a diversităţii procedeelor, tendinţelor de 
creaţie, se realizează nu doar în poezia, ci şi în proza contem-
porană, dată fiind şi coexistenţa mai multor direcţii creatoare, 
atât în spaţiul poeziei, cât şi în cel al prozei. 

Suita actualelor orientări prozastice antrenează, în mod 
firesc, forme şi formule romaneşti eterogene. Astfel, romanul lui 
Ovidiu Moceanu şi cel al lui Alexandru Muşina, de pildă, nu au 
reale puncte de confluenţă, în afara câtorva similitudini cu titlu 
de generalitate: ambele reprezintă apariţii editoriale de marcă 
ale anului curent, sunt scrise de exponenţi de prim-plan ai 
optzecismului (întâmplător, ambii universitari braşoveni) şi pun 
în scenă personaje mai degrabă „de nişă”, în contextul literaturii 
autohtone, precum preotul sau vampirul. Apoi, la un nivel mai 
larg, proza lui Ovidiu Moceanu nu se înrudeşte nici cu „mode-
lele” de expresie şi sensibilitate difuzate – desigur, sub diferite 
nuanţe – în anumite zone ale prozei relativ recente. Fără să se 
rupă de convenţiile realismului autenticist, autorul Spovedaniei 
– optzecist prin debut, mai apropiat de realismul modernist ca 

viziune – cultivă problematica moral-intelectuală, cu miez 
deopotrivă psihologic, social şi religios. Romanul nu se mode-
lează din pasta amorfă a autoficţiunii, nu devine sursa emfazelor 
livreşti, nu se constituie din ţesătura biografemelor aşa-zis „mi-
nimaliste”. Poetica propusă este susţinută de o conştiinţă aucto-
rială investigativă, pătrunzătoare, preocupată de ceea ce devine 
sau se relevă drept semnificativ şi major pentru decelarea sen-
sului existenţei şi al lumii, în genere. 

Gravitarea tribulaţiilor sufleteşti ale personajului principal, 
Valer Cărpinişan, în jurul temei centrale a bolii, a alterităţii 
fizice sau morale, laolaltă cu propensiunea naratorului pentru 
confesiune şi (auto)reflecţie sau creditarea ideii de predestinare 
şi destin pot suscita interpretarea romanului în cheie existen-
ţialistă. Particularitate a prozei lui Ovidiu Moceanu, existen-
ţialismul acesteia se pliază pe resorturi vădit creştine. Totodată, 
păstrează o latură hibridă ce nu poate fi devansată până la capăt, 
mixtură de reprezentări ale existenţialismului creştin şi absurd 
de tip camusian. 

Asemenea Străinului lui Camus, Valer Cărpinişan plon-
jează într-un vid existenţial în care evenimentele, imagini pe o 
peliculă voalată, se diseminează fulgurant, mecanic. Aparent, 
fără o logică comprehensibilă, independent de propria voinţă: 
„Totul se desfăşurase fulgerător, de parcă se grăbea cineva să trec 
prin sala de operaţie, apoi pe la reanimare, să ajung undeva, fără 
să ştiu unde. Gândul că un vânător invizibil, iscusit şi necruţător 
mă avusese cândva în vizor mi-a venit repede şi mă vedeam în 
ipostaza unui animal hăituit, fără să ştiu cum aş putea să mă apăr, 
nici măcar de ce a pornit vânătoarea atât de devreme, la nici 40 
de ani”. Semnele hazardului iau forma unei fatalităţi cu atât mai 
vii, cu cât Valer Cărpinişan, paralizat de starea de „somnie”, se 
percepe ca fiind victima unei improvizaţii. Totuşi, friabilitatea 
condiţiei sale este contrabalansată de posibilitatea transfigurării 
pe care i-o oferă insuflarea certitudinii intervenţiei divine în 
destin, de către o sumă de sfătuitori şi duhovnici ce vor jalona 
parcursul evolutiv al devenirii lui spirituale. Divinitatea nu 
reprezintă însă unicul „transcendent” la care se raportează per-
sonajul. Convulsiile societăţii aflate în derivă acţionează într-o 
manieră aproape la fel de inextricabilă asupra vieţii personajelor. 

Cu toate că nu este dificil de încadrat, textul Spovedaniei se 
situează la limita (auto)biograficului. Derularea episoadelor 
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confesive, căutarea experienţei, a autenticităţii de factură onto-
logică se prelungesc constant în imersiunea în mundan şi social/ 
politic, în proiectarea conflictelor sociale colective pe fundalul 
dezechilibrelor istoriei spirituale româneşti antedecembriste. 
Pretenţia la obiectivitate exersată de narator nu face însă mai 
puţin percutantă exhibarea trăirilor-limită ale personajelor, nici 
tuşele care conturează drama individuală trăită de protagonist, 
surprinsă prin lentila tensiunilor existenţiale ce o traversează şi 
incapsulată în cupola sufocantă a societăţii româneşti de tran-
ziţie de la sfârşitul secolului XX.

Abordarea unei tematici forjate pe experienţele politice, 
sociale şi psihologice din intervalul comunist şi din perioada 
imediat următoare, în peisajul prozastic actual, nu constituie 
întotdeauna un atu. Amintind de romanele unor prozatori im-
puşi în anii '60-'70, o atare formulă atrage după sine impresia 
închistării orizontului ficţional şi a desuetudinii generate de 
consumarea temei, decăderea ei în trivial. În ciuda prea deselor şi 
denselor, uneori, digresiuni pe marginea variilor evenimente 
care au imprimat climatul socio-politic de la începutul anilor 
'90 şi a modului cum au rezonat în mentalul autohton schim-
bările politice, autorul Spovedaniei reuşeşte să creeze un melanj 
de ficţiune şi social bine coagulat. Sporind în acest fel ori-
ginalitatea perspectivei şi mizele romanului. De altfel, cartea are 
mai mult o valoare ficţională şi mai puţin una documentară sau 
istorică. Realul dramatism al prozei rezidă nu în agresiunea 
politicului asupra individului, ci în acuitatea procesului de con-
ştiinţă autointentat de protagonist, pe măsura explorării absur-
dului existenţei şi al istoriei.

Intelectual, redactor la o editură importantă din Braşov, 
scriitor şi profesor, Valer Cărpinişan este plasat sub semnul unei 
vine tragice, echivoce, insurmontabile, amplificată odată cu 
concretizarea ameninţării unei boli necruţătoare. Şi, implicit, a 
perspectivei morţii. Vinovăţia, resimţită de personaj cu o inten-
sitate menită parcă să obnubileze orice încercare de restituire a 
integrităţii sinelui, pune în mişcare sentimentul derizoriului 
existenţei şi al propriei identităţi. Din momentul diagnosticării 
bolii, până în proximitatea eliberării spirituale, protagonistul va 
fi angrenat într-un joc dublu: al destinului şi al forţelor politice. 
Acestea din urmă obturează în permanenţă cursul firesc al 
primului. Însuşi procesul degradării nu doar fizice, ci mai ales 
morale a personajului se declanşează pe fondul unui concurs 
straniu de circumstanţe socio-politice, episod-cheie asupra 
căruia Valer Cărpinişan va reveni în repetate rânduri: „Prin 
martie, un martie de început de deceniu '90, când mai stăteam 
încă lipiţi de televizor, stupefiaţi de violenţele de la Târgu-

Mureş, îngroziţi de ceea ce ar putea veni iarăşi peste şi aşa 
multele nelinişti ale noastre, am dat din întâmplare peste o 
umflătură în coapsa stângă, m-am uitat în treacăt la ea, cine 
ştie?, vreun os moale, cum îi zicea mama, şi am continuat să 
urmăresc emisiunea, fără nicio urmă de îngrijorare. Nu ne 
puteam dezlipi ochii de imaginile care se derulau prin faţa 
noastră (...)”. Complementaritatea dintre clinic şi politic am-
prentează întreaga evoluţie oscilantă a destinului personajului. 
Viclenia politicii în tranziţie – exercitată „la proporţii nebă-
nuite până atunci”– şi viclenia bolii, legate printr-un liant ce 
pare să ţină şi de o anumită concepţie a protagonistului despre 
lume şi viaţă, aruncă lumini tot mai estompate şi mai difuze 
asupra traiectoriei sale existenţiale şi asupra istoriei. Făcân-  
du-le aproape impermeabile înţelegerii imediate: „Aveam 
mereu senzaţia că diferite focuri de artificii acopereau lucrări şi 
sco-puri bine fixate, de la care nu se îngăduia nicio abatere”. 
Valer Cărpinişan încearcă reconstituirea sensului existenţei şi 
al vârstelor care îl compun din culoarele imbricate ale unei me-
morii „încăpăţânate să supravieţuiască anumite imagini, după 
raţiuni de nepătruns” şi din fascinante inflexiuni onirice. Re-
miniscenţe ale marasmului realităţilor sociale şi confuziei 
insinuate în stările desprinse din conştiinţa bolii – de la 
umilinţă, revoltă, nedumerire, dezamăgire, spaimă, paralizie, 
nelinişte, mizerie, depresie, la amestecul nedesluşit de tristeţe şi 
bucurie – se reflectă pe suprafaţa neordonată a memoriei per-
sonajului. În subconştientul acestuia se prefac într-o încren-
gătură de obsesii, polarizând semnificaţii vizionare, alegorice. 
O astfel de proiecţie obsedantă, oarecum psihanalizabilă, este 
imaginea bradului crescut prin mijlocul podelei. Axis mundi al 
pulsiunilor interioare ale personajului şi nucleul, simbolic, al 
procesului de catharsis – implicând şi conotaţiile sale medicale – 
pe care îl parcurge personajul. Valer Cărpinişan trăieşte în vis o 
existenţă autentică, inepuizabilă, chiar dacă nu pe deplin elibe-
ratoare. Contemplarea momentelor paterne de duioşie, reîn-
vierea plenitudinii copilăriei, „revizitarea” topos-ului satului îl 
conectează la o sferă arhaică, la un set de valori genuine faţă de 
care sordidul societăţii, ostilitatea modernităţii apar cu atât mai 
dezarmante. 

Suflul evocator trasează o mişcare necesară de respiraţie 
epică. În economia concentrată a romanului, alternarea planu-
rilor temporale, intersectarea vocilor auctoriale, predarea conti-
nuă a ştafetei între naratori care devoalează unghiuri de relatare 
diferite generează, de la un punct, senzaţia uzitării excesive de 
procedee. Ferestrele, această ingenioasă „găselniţă” structurală, 
nu reprezintă altceva decât găurile din zid ale memoriei lui 

Valer Cărpinişan. Reîntregind din mers o serie de povestiri 
disparate, recuperate şi de-formate, totodată, prin filtrul memo-
riei cu bătaie lungă a personajului, cititorul poate sorbi cu nesaţ 
aerul tăios al ficţiunii.

Romanul incită prin componenta iniţiatică. Elementul 
care dă tonul prozei, în plan conţinutistic, este metamorfoza 
spirituală radicală a protagonistului. Produsă pe măsura iniţierii 
acestuia în Taina Spovedaniei. Iniţierea se încheagă dintr-o 
serie de revelaţii personale ale lui Cărpinişan, precum şi dintr-o 
serie de repere fixate de câteva personaje nodale, extrem de 
interesante, chiar atipice: părintele Policarp, greu de prins în 
coordonate accesibile, părintele Ioan Sebeşan, a cărui conduită 
aminteşte de „chipul sufletesc al preoţilor care au trecut prin 
toate ale comunismului”, părintele Natanail Chiroban, oponent 
vehement al ideologiei comuniste, aspru şi intransigent, căruia 
Valer Cărpinişan îi încredinţează jurnalul său. Dar şi părintele 
Sava Deleanu, „din satul de odinioară”. Epilogul dezvăluie forţa 
transfiguratoare a mărturisirii, fecunditatea dialogului: „Lecţia 
pe care o învăţa de la duhovnicul său era a trezirii la 
bucurie. Când se întreba dacă se simţea mai curat acum 
decât altădată, după atâtea spovedanii, nu ştia să răs-
pundă, însă bucuria din suflet, spre deosebire de stările 
create cândva de domnul Tristoiu, era un semn limpede 
al unei schimbări esenţiale, în straturile cele mai adânci 
ale fiinţei”. Într-un sens, parcurgerea iniţierii determină 
vindecarea spirituală a protagonistului, concomitentă 
vindecării fizice, eliberatoare. Într-un alt sens, presu-
pune, prin însăşi depăşirea stării de criză pe care o face 
posibilă, prin consumarea experienţei aşteptării şi a 
căutării, revenirea personajului la starea de normalitate, 
de banalitate confortabilă. 

Nu atât subiectul, cât mai ales construirea unor 
personaje memorabile, puternic individualizate, pito-
reşti, constituie unul dintre punctele forte ale roma-
nului lui Ovidiu Moceanu. Natură meditativ-filosofică, 
Valer Cărpinişan, spre deosebire de colegi de-ai săi de 
redacţie ca Teofil Racoţi sau Dumitru Danciu, este un 
personaj echilibrat şi în existenţa cotidiană, şi în viaţa 
socială şi politică („Nu eram omul care să nu reziste 
unor presiuni de grup, dar nu mă pricepeam la trasul 
sforilor, la manevre de culise, la viclenii şi tertipuri”). 
Totuşi, în structura lui de profunzime, este marcat de o 
oarecare excentricitate: are capacitatea de a „auzi” un soi 
de sunet al lucrurilor, „dialogul secret” dintre obiecte, 
micile zgomote, mirosuri, părintele Natanail vede în el 

un om chemat de Dumnezeu pentru o anumită lucrare ş.a.m.d. 
La antipod, pe o axă a raportului de forţe dintre bine şi rău, se 
situează „Marţela”. Personaj enigmatic, mefistofelic, incarnarea 
vinei şi deriziunii: „Părea îngerul negru care, la vremea judecăţii, 
venea cu înşiruirea vinovăţiilor tale, numai că Marcela mutase 
acea vreme aici, să trăiască bucuria morbidă că te-a compromis 
în faţa lumii şi a lui Dumnezeu”. 

La nivel de ansamblu, sensul esenţial pe care romanul îl 
comunică se identifică cu mesajul bradului din visul premo-
nitoriu al lui Valer Cărpinişan, „despre puterea sufletului care trece 
dincolo de orice neputinţă a minţii”. Sentimentul final este al unei 
cărţi riguros scrise, antrenante, capabile să provoace transfor-
mări vibrante nu doar în conştiinţa personajelor ei, ci şi în cea a 
cititorilor.

* Ovidiu Moceanu, Spovedania. Roman cu 30 de ferestre, Cluj-
Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2012.

Cronica literară: romanCronica literară: roman

8



confesive, căutarea experienţei, a autenticităţii de factură onto-
logică se prelungesc constant în imersiunea în mundan şi social/ 
politic, în proiectarea conflictelor sociale colective pe fundalul 
dezechilibrelor istoriei spirituale româneşti antedecembriste. 
Pretenţia la obiectivitate exersată de narator nu face însă mai 
puţin percutantă exhibarea trăirilor-limită ale personajelor, nici 
tuşele care conturează drama individuală trăită de protagonist, 
surprinsă prin lentila tensiunilor existenţiale ce o traversează şi 
incapsulată în cupola sufocantă a societăţii româneşti de tran-
ziţie de la sfârşitul secolului XX.

Abordarea unei tematici forjate pe experienţele politice, 
sociale şi psihologice din intervalul comunist şi din perioada 
imediat următoare, în peisajul prozastic actual, nu constituie 
întotdeauna un atu. Amintind de romanele unor prozatori im-
puşi în anii '60-'70, o atare formulă atrage după sine impresia 
închistării orizontului ficţional şi a desuetudinii generate de 
consumarea temei, decăderea ei în trivial. În ciuda prea deselor şi 
denselor, uneori, digresiuni pe marginea variilor evenimente 
care au imprimat climatul socio-politic de la începutul anilor 
'90 şi a modului cum au rezonat în mentalul autohton schim-
bările politice, autorul Spovedaniei reuşeşte să creeze un melanj 
de ficţiune şi social bine coagulat. Sporind în acest fel ori-
ginalitatea perspectivei şi mizele romanului. De altfel, cartea are 
mai mult o valoare ficţională şi mai puţin una documentară sau 
istorică. Realul dramatism al prozei rezidă nu în agresiunea 
politicului asupra individului, ci în acuitatea procesului de con-
ştiinţă autointentat de protagonist, pe măsura explorării absur-
dului existenţei şi al istoriei.

Intelectual, redactor la o editură importantă din Braşov, 
scriitor şi profesor, Valer Cărpinişan este plasat sub semnul unei 
vine tragice, echivoce, insurmontabile, amplificată odată cu 
concretizarea ameninţării unei boli necruţătoare. Şi, implicit, a 
perspectivei morţii. Vinovăţia, resimţită de personaj cu o inten-
sitate menită parcă să obnubileze orice încercare de restituire a 
integrităţii sinelui, pune în mişcare sentimentul derizoriului 
existenţei şi al propriei identităţi. Din momentul diagnosticării 
bolii, până în proximitatea eliberării spirituale, protagonistul va 
fi angrenat într-un joc dublu: al destinului şi al forţelor politice. 
Acestea din urmă obturează în permanenţă cursul firesc al 
primului. Însuşi procesul degradării nu doar fizice, ci mai ales 
morale a personajului se declanşează pe fondul unui concurs 
straniu de circumstanţe socio-politice, episod-cheie asupra 
căruia Valer Cărpinişan va reveni în repetate rânduri: „Prin 
martie, un martie de început de deceniu '90, când mai stăteam 
încă lipiţi de televizor, stupefiaţi de violenţele de la Târgu-

Mureş, îngroziţi de ceea ce ar putea veni iarăşi peste şi aşa 
multele nelinişti ale noastre, am dat din întâmplare peste o 
umflătură în coapsa stângă, m-am uitat în treacăt la ea, cine 
ştie?, vreun os moale, cum îi zicea mama, şi am continuat să 
urmăresc emisiunea, fără nicio urmă de îngrijorare. Nu ne 
puteam dezlipi ochii de imaginile care se derulau prin faţa 
noastră (...)”. Complementaritatea dintre clinic şi politic am-
prentează întreaga evoluţie oscilantă a destinului personajului. 
Viclenia politicii în tranziţie – exercitată „la proporţii nebă-
nuite până atunci”– şi viclenia bolii, legate printr-un liant ce 
pare să ţină şi de o anumită concepţie a protagonistului despre 
lume şi viaţă, aruncă lumini tot mai estompate şi mai difuze 
asupra traiectoriei sale existenţiale şi asupra istoriei. Făcân-  
du-le aproape impermeabile înţelegerii imediate: „Aveam 
mereu senzaţia că diferite focuri de artificii acopereau lucrări şi 
sco-puri bine fixate, de la care nu se îngăduia nicio abatere”. 
Valer Cărpinişan încearcă reconstituirea sensului existenţei şi 
al vârstelor care îl compun din culoarele imbricate ale unei me-
morii „încăpăţânate să supravieţuiască anumite imagini, după 
raţiuni de nepătruns” şi din fascinante inflexiuni onirice. Re-
miniscenţe ale marasmului realităţilor sociale şi confuziei 
insinuate în stările desprinse din conştiinţa bolii – de la 
umilinţă, revoltă, nedumerire, dezamăgire, spaimă, paralizie, 
nelinişte, mizerie, depresie, la amestecul nedesluşit de tristeţe şi 
bucurie – se reflectă pe suprafaţa neordonată a memoriei per-
sonajului. În subconştientul acestuia se prefac într-o încren-
gătură de obsesii, polarizând semnificaţii vizionare, alegorice. 
O astfel de proiecţie obsedantă, oarecum psihanalizabilă, este 
imaginea bradului crescut prin mijlocul podelei. Axis mundi al 
pulsiunilor interioare ale personajului şi nucleul, simbolic, al 
procesului de catharsis – implicând şi conotaţiile sale medicale – 
pe care îl parcurge personajul. Valer Cărpinişan trăieşte în vis o 
existenţă autentică, inepuizabilă, chiar dacă nu pe deplin elibe-
ratoare. Contemplarea momentelor paterne de duioşie, reîn-
vierea plenitudinii copilăriei, „revizitarea” topos-ului satului îl 
conectează la o sferă arhaică, la un set de valori genuine faţă de 
care sordidul societăţii, ostilitatea modernităţii apar cu atât mai 
dezarmante. 

Suflul evocator trasează o mişcare necesară de respiraţie 
epică. În economia concentrată a romanului, alternarea planu-
rilor temporale, intersectarea vocilor auctoriale, predarea conti-
nuă a ştafetei între naratori care devoalează unghiuri de relatare 
diferite generează, de la un punct, senzaţia uzitării excesive de 
procedee. Ferestrele, această ingenioasă „găselniţă” structurală, 
nu reprezintă altceva decât găurile din zid ale memoriei lui 

Valer Cărpinişan. Reîntregind din mers o serie de povestiri 
disparate, recuperate şi de-formate, totodată, prin filtrul memo-
riei cu bătaie lungă a personajului, cititorul poate sorbi cu nesaţ 
aerul tăios al ficţiunii.

Romanul incită prin componenta iniţiatică. Elementul 
care dă tonul prozei, în plan conţinutistic, este metamorfoza 
spirituală radicală a protagonistului. Produsă pe măsura iniţierii 
acestuia în Taina Spovedaniei. Iniţierea se încheagă dintr-o 
serie de revelaţii personale ale lui Cărpinişan, precum şi dintr-o 
serie de repere fixate de câteva personaje nodale, extrem de 
interesante, chiar atipice: părintele Policarp, greu de prins în 
coordonate accesibile, părintele Ioan Sebeşan, a cărui conduită 
aminteşte de „chipul sufletesc al preoţilor care au trecut prin 
toate ale comunismului”, părintele Natanail Chiroban, oponent 
vehement al ideologiei comuniste, aspru şi intransigent, căruia 
Valer Cărpinişan îi încredinţează jurnalul său. Dar şi părintele 
Sava Deleanu, „din satul de odinioară”. Epilogul dezvăluie forţa 
transfiguratoare a mărturisirii, fecunditatea dialogului: „Lecţia 
pe care o învăţa de la duhovnicul său era a trezirii la 
bucurie. Când se întreba dacă se simţea mai curat acum 
decât altădată, după atâtea spovedanii, nu ştia să răs-
pundă, însă bucuria din suflet, spre deosebire de stările 
create cândva de domnul Tristoiu, era un semn limpede 
al unei schimbări esenţiale, în straturile cele mai adânci 
ale fiinţei”. Într-un sens, parcurgerea iniţierii determină 
vindecarea spirituală a protagonistului, concomitentă 
vindecării fizice, eliberatoare. Într-un alt sens, presu-
pune, prin însăşi depăşirea stării de criză pe care o face 
posibilă, prin consumarea experienţei aşteptării şi a 
căutării, revenirea personajului la starea de normalitate, 
de banalitate confortabilă. 

Nu atât subiectul, cât mai ales construirea unor 
personaje memorabile, puternic individualizate, pito-
reşti, constituie unul dintre punctele forte ale roma-
nului lui Ovidiu Moceanu. Natură meditativ-filosofică, 
Valer Cărpinişan, spre deosebire de colegi de-ai săi de 
redacţie ca Teofil Racoţi sau Dumitru Danciu, este un 
personaj echilibrat şi în existenţa cotidiană, şi în viaţa 
socială şi politică („Nu eram omul care să nu reziste 
unor presiuni de grup, dar nu mă pricepeam la trasul 
sforilor, la manevre de culise, la viclenii şi tertipuri”). 
Totuşi, în structura lui de profunzime, este marcat de o 
oarecare excentricitate: are capacitatea de a „auzi” un soi 
de sunet al lucrurilor, „dialogul secret” dintre obiecte, 
micile zgomote, mirosuri, părintele Natanail vede în el 

un om chemat de Dumnezeu pentru o anumită lucrare ş.a.m.d. 
La antipod, pe o axă a raportului de forţe dintre bine şi rău, se 
situează „Marţela”. Personaj enigmatic, mefistofelic, incarnarea 
vinei şi deriziunii: „Părea îngerul negru care, la vremea judecăţii, 
venea cu înşiruirea vinovăţiilor tale, numai că Marcela mutase 
acea vreme aici, să trăiască bucuria morbidă că te-a compromis 
în faţa lumii şi a lui Dumnezeu”. 

La nivel de ansamblu, sensul esenţial pe care romanul îl 
comunică se identifică cu mesajul bradului din visul premo-
nitoriu al lui Valer Cărpinişan, „despre puterea sufletului care trece 
dincolo de orice neputinţă a minţii”. Sentimentul final este al unei 
cărţi riguros scrise, antrenante, capabile să provoace transfor-
mări vibrante nu doar în conştiinţa personajelor ei, ci şi în cea a 
cititorilor.

* Ovidiu Moceanu, Spovedania. Roman cu 30 de ferestre, Cluj-
Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2012.
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