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În căutarea adevărului

Pentru spiritul dornic de sistematizare, opera lui Dumitru 
Radu Popescu poate descumpăni prin dimensiunile sale, 
genurile abordate, varietatea formulelor artistice. D. R. 
Popescu a scris enorm: romane, proză scurtă, teatru, ese-  
uri, publicistică variată, de la reportaj la studiul literar, 
a acordat interviuri, și-a prefațat multe dintre piesele de 
teatru, explicând uneori geneza pieselor, făcând referiri la 
ideile, temele, motivele cuprinse sau, dimpotrivă, lansând 
ambiguitatea necesară, fertilă, pentru că majoritatea scrieri-
lor sale sunt „opere deschise”, mai ales problematizarea de 
ordin moral – atunci când există – oferind multiple posibili-
tăți de interpretare. A formulat de multe ori memorabil 
despre propria creație, în special în dramaturgie, făcând 
astfel ca analiza critică să solicite un superior exercițiu 
de imaginație pentru a nu repeta ceea ce spune autorul și 
pentru a-și convinge astfel cititorul. Parcurgând bibliogra-
fiile întocmite până acum, parțiale prin natura faptelor, 
sentimentul este copleșitor. Dar, firește, nu numai cantitatea 
impresionează; impresionează, la D. R. Popescu, felul în 
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care schimbă formula literară de la o carte la alta și, desigur, 
noutatea pe care aceste formule literare sau formele de teatru 
au adus-o în epocă. Nimic nu pare definitiv, metamorfoza este 
chiar cheia sub care trebuie așezată opera sa. Pentru că nimic 
nu este definitiv în viață, prea puține sunt lucrurile asupra 
cărora să nu planeze o doză de incertitudine, chiar și faptele 
catalogate în sertarele istoriei putând fi privite din mai multe 
unghiuri, reinterpretate – și nu întotdeauna cu certitudinea că 
ai aflat despre ele ceea ce doreai să afli. De neclintit rămân, 
poate, doar marile mituri ale omenirii, pe care D. R. Popescu 
le cultivă în forme mai mult sau mai puțin directe, mai mult 
sau mai puțin observabile. 

Ceea ce impresionează de la bun început în proza și 
teatrul lui Dumitru Radu Popescu este, pe lângă schelăria 
de bizarerii comportamentale sau numai ale spaţiului şi 
detaliului, căutarea adevărului. E vorba desigur de adevărul 
„poveştii”, întotdeauna existând fapte de elucidat. Fapte 
de altfel simple, dar asupra cărora pluteşte incertitudinea. 
În Vânătoarea regală, un personaj, Nicanor, spune la un 
moment dat: „Stau între incertitudini. E o formă de existenţă 
incertitudinea, cel puţin în ce mă priveşte. Lenevind, ascult 
şi văd nu doar minunile lumii, ci şi dezastrele ei şi învăţ ceea 
ce ştie dintotdeauna toată lumea că dincolo de bucurie se află 
reversul ei. Lenevind, simt cum cresc şi mă maturizez [...], 
absorb ca un burete o lume care nu este a mea, cum apa nu 
este organic a buretelui, şi aştept să uit sau să împărtăşesc 
altora [...] ce am aflat şi să devin ceea ce ar trebui să fiu cu 
adevărat eu...”

Paralel cu derularea sincopată a poveştii, personajele lui 
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D. R. Popescu caută să afle în mod mai mult sau mai puţin 
voluntar „ceea ce ar trebui să fie ele cu adevărat.” Caută – 
deduc sau numai ating aceasta la capătul unei false iniţieri 
– al unei secrete iniţieri, căci odată cu cercetarea adevărului 
despre un fapt sau altul, de obicei o crimă, un asasinat, 
o moarte misterioasă, apar apele încă neclare ale esenţei 
vieţii, se desprind marile – ultime – adevăruri. Să spunem 
că totuşi această intenţie nu este urmărită în mod expres, nu 
are în ordine retorică relief ostentativ. Personajele lui D. R. 
Popescu trec parcă nestingherite pe lângă marile adevăruri, 
formulează memorabil dintr-un capriciu, acordă atenţie 
detaliului şi derizoriului mai mult decât faptului esenţial. Fac 
totul pentru a scăpa de răspunderea sensului definitiv; din 
când în când rostesc „la a doua mână” adevărul din urmă, ca 
acest ciudat Nicanor: „Dacă vezi om murind, şi mai vezi şi 
mort înviind, nu mai ai nimic de văzut pe lume, îmi zisese 
atunci, vara, Lereu. Alte minuni nu mai sunt.” 

Nu mai sunt în ordinea ontologică la care toţi aspiră, 
fără ca vreunul să ajungă. În ordine pragmatică, lumea în 
care se consumă – şi pe care o consumă – eroii lui D. R. 
Popescu e plină de minuni: bâlciul şi mersul pe picioroange, 
scamatorii de tot felul, scene groteşti şi indivizi ciudaţi, cu 
intuiţii magice, decoruri de carton pentru iluzii netrăite, 
amintiri şi vise stranii, personaje cu rol de bufon, ironie 
macabră şi mai ales un greu previzibil amestec de inocenţă şi 
ticăloşie. O „minune” a acestei umanităţi în care sub aparenţa 
grotescului se simte frecvent pedala gravă a tragediei, este 
săvârşirea ei parabolică. Autohtonizarea miturilor, de care 
s-a vorbit, se petrece în acelaşi cadru al rostirii „invizibile” 
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a adevărurilor fundamentale ale fiinţei umane, al tensiunii 
morale. Dacă în Duios Anastasia trecea s-a văzut o adaptare 
a mitului Antigonei, în Dor personajul principal ilustrează 
tipologic motivul Electrei.

Plăcerea pentru parabolă creează în ciclul romanesc 
început cu F (1969) – Vânătoarea regală (1973), Cei doi din 
dreptul Ţebei (1973), O bere pentru calul meu (1974), Ploile 
de dincolo de vreme (1976), Împăratul norilor (1976) – o 
tensiune simili-mitologică. Umanitatea aceasta umilă tinde 
astfel la înscrierea în universalitate. Dar pactul posibil este 
până la urmă un impact, în ciuda faptului că personajul cen-
tral are atât de multe valenţe ilustrative (simbolice). Pentru 
că traiectul său narativ se ramifică la infinit, el sfârşeşte 
exact în punctul... iniţial. Dimensiunea lui este, se pare, linia  
circulară. Mort într-un roman, Moise revine în celelalte şi 
halucinează imprevizibilul. Coborât din parabolă, el va 
sfârşi tot în parabolă: el vine „de dincolo de vreme”, din 
legenda biblică. Ticălos şi inocent, criminal şi sfânt, Moise 
este proba edificatoare a universului închis, ramificat în 
adâncime. Moise trăieşte fatalitatea de a nu ajunge nicăieri. 
E o formă de a spune că schema fiind prescrisă, adevăruri-
le ultime enunţate, importante rămân structurile căutării. 
Labirintul ei, în care nu o dată întrezăreşti „sensul definitiv”. 
Răspunderea acestuia trebuie însă mereu amânată: din ig- 
noranţă, din şiretenie, sublimând bufoneria ori, dimpotrivă, 
denunţând aparenţele. Este exact ce se întâmplă în romane, 
după ce nuvelele, câteva adevărate capete de serie ale prozei 
contemporane (Ploaia albă, Duios…, Dor, Mireasa din iuli-
e), evitaseră complicaţia epică, atât de firesc necesară ciclului. 
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Romanele lui D. R. Popescu fixează într-o veritabilă 
fenomenologie narativă drama aceasta de factură deopotrivă 
ontologică şi pragmatică. Adevărul urmărit şi, cu atât mai 
mult, greu identificabil în întreaga lui înfăţişare. Pentru 
a sugera atare lucru, realul epic se metamorfozează în 
posibil. Tehnica prozei explicitează aici nu numai viziunea 
auctorială, ci însăşi concepţia scriitorului asupra literaturii. 
„Literatura epică” nu se bazează doar pe arta de a povesti, 
de a servi drept reală în plan estetic o lume imaginară 
relatată, ci pe modul de a te apropia de „povestea” pe care 
o ai de relatat. Universul imaginar e un conglomerat de 
semne provizorii. El trebuie înscenat. Numai că în discurs, 
în relatare, universul imaginar – această arhitectură a 
relativităţii – trebuie transcris după legi diferite, în structuri 
gramaticale (narative) mai mult sau mai puţin încăpătoare. 
Oricum – şi acest lucru devine fundamental – altfel or-
ganizate. Un procustianism de principiu face ca sintaxa 
narativă să se afle mereu în urma structurilor imaginarului. 
Romanele ciclului ascund „povestea” pentru a face evi-  
dente posibilităţile de a te apropia de ea. Senzaţia este că 
în permanenţă autorul, regizor desăvârşit al relativizării, 
„pune în scenă” serii simultane de povestiri. D. R. Popescu 
a dramatizat într-o manieră ingenioasă, singulară, discursul 
romanesc. Seriile posibile vorbesc de o realitate unică,  
structurabilă coerent în jurul a câtorva nuclee epice. Te- 
mele, motivele (atrocităţile frontului, învrăjbirea dintre  
rase, lupta pentru putere, răzbunarea, coerenţa actului re- 
voluţionar, căutarea motivaţiilor unor întâmplări absurde 
pentru bunul-simţ comun, dragostea, nunta, moartea, bi-
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gotismul, laşitatea, credulitatea etc.) ricoşează în neobişnuit 
prin tratarea verosimilă a neverosimilului sau invers. O lume 
măruntă se mişcă într-un spaţiu fizic îngust, dar enorm prin 
proiectare artistică. Amănuntul e îndeobşte colosal. Nu 
contează atât că nodul conflictual există, important e faptul 
că el poate fi. „Poveştile” acestor romane socializează oniric 
întâmplarea. Evenimentul se reverberează în conştiinţe 
diferite care fac publice propriile tribulaţii asertive. Structu-
rile romaneşti sunt la D. R. Popescu rezultate ale unor 
discursuri-anchetă cu caracter serial, rostite de personaje 
individualizate tocmai prin puterea lor de a da la iveală serii 
actanţiale. Povestirea în registru auctorial ocupă un spaţiu 
infim şi este, în ordinea posibilului, needificatoare faţă de 
„epicul vorbit” de umanitatea bizară care populează un 
veritabil triunghi spaţial: Câmpuleţ, Pătârlagele, Turnuvechi. 
Din povestitor, prozatorul modern s-a metamorfozat în 
regizor de discursuri. Vorbitul, ipoteza rostită epic, este 
centrul de greutate al construcţiei. Naratorii acestor romane, 
personaje care vorbesc, nu sunt nici întru totul creditabili, 
dar nici complet necreditabili. Fiecare are dreptatea lui. 
„Vorbitul” dezvăluie şi învăluie. Suma de posibilităţi, toate 
la un loc şi fiecare în parte, înseamnă de fapt obiectivare. 
Sunt, acestea, drepturile romaneşti – consistenţa profundă  
în plan scriptural a căutării adevărului.

Roman mitic, roman parabolic, roman istoric, roman 
politic, roman-cronică a unui eveniment, roman-anchetă, 
roman total (și încă multe asemenea etichetări), toate se pot 
regăsi la rigoare în opera lui D. R. Popescu, dar nici una din-
tre aceste denumiri nu acoperă integral formulele de roman 
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pe care le practică autorul. Mitul este deopotrivă istorie, 
istoria fără politică ar fi greu de conceput. Imprevizibilul 
guvernează lumea și faptul obișnuit devine întotdeauna 
suspect de răsfrângere parabolică. Folclorul românesc se 
interferează cu marile mituri, canalele de comunicare sunt 
uneori ascunse, ceea nu înseamnă că nu există și – este 
convingerea lui D. R. Popescu – ele trebuie aflate, chiar dacă 
„cercetarea” cu mijloacele ficțiunii va da naștere ambiguității. 
Dar ambiguitatea este fertilă în viziunea scriitorului, la fel 
cum fertilă este, din alt unghi de vedere, desacralizarea 
miturilor. 

La patru ani după încheierea ciclului deschis cu F, 
apăreau cele două romane intitulate Viaţa şi opera lui Tiron 
B. (Iepurele şchiop, 1980 și Podul de gheaţă, 1982), care 
anunțau un nou ciclu epic. „Vast roman politic și mitic”, 
„ficțiune totală”, cum au fost caracterizate cele două cărți, 
ele nu erau mai puțin inedite ca formulă epică. Dacă în F 
citim trei nuvele (Ninge la Ierusalim, Boul şi vaca, Cele 
şapte ferestre ale labirintului), a căror legătură este asigurată 
de personajul comun, procurorul Tică Dunărințu, Iepurele 
şchiop include capitole-nuvele aparținând, cu o excepție, 
unui scriitor fictiv, Tiron B., prezentat de autor în prefață ca 
„născut în Aiud, în luna august a primului an din acest secol 
20”. Provenind dintr-o familie de căruțași, a fost funcționar 
la poștă, a lucrat în redacțiile unor ziare, „a călătorit mult și 
în străinătate”, ba chiar a fost rezident prin alte țări. A citit 
„multe cărți, anapoda însă” și s-a hotărât să devină scriitor. A 
scris mult, dar n-a publicat nici o carte. În ipostază de redactor 
al acestui autor fictiv, D. R. Popescu alege spre publicare 
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această scriere a lui Tiron B., care reflectă „un moment 
important al istoriei noastre” (al doilea război mondial, anii 
de dictatură). Nu trebuie să credem că acesta este singurul 
motiv. Ca aproape peste tot în romanele lui D. R. Popescu, 
în proza autorului pe care îl inventează acum, esențial este 
că „timpul nu curge întotdeauna didactic, unele capitole-
nuvele (și prin așezarea lor) desfid cronologia seacă și inutilă 
atunci când importante sunt sensul, mișcarea, istoria întreagă 
(și nu lenea de gândire a cititorilor comozi)”. La vârsta de 
astăzi a literaturii, chiar și vechea convenție a manuscrisului 
găsit din întâmplare și publicat ca o revelație a fost depășită. 
Acum scriitorul se preface că găsește un autor prolific, despre 
care nu aflăm dacă a fost respins de la publicare, dacă e un 
neînțeles ș.a.m.d. Ipoteza ia mereu locul certitudinii la D. R. 
Popescu, autorul e și erou, eroul și autor. Pretutindeni ești 
pândit de ochii celor mulți și pe cât de deschis este, teoretic, 
cercul timpului, pe cât de fantasmagoric se multiplică el, pe 
atât de limitat poate fi, dacă reducem această lume la esența ei.  

Peste ani, D. R. Popescu va relua într-o manieră ușor 
diferită acest experiment în Călugărul Filippo Lippi şi 
călugăriţa Lucrezia Buti (2001), inventând o scriitoare, 
Simonetta Berlusconi și deopotrivă istoria manuscrisului 
pe care, iată, îl editează. Tot o prefață ne „lămurește” (de 
fapt, e o ironie, căci numai de clarificare nu e vorba aici): 
„Extraordinara poveste de dragoste dintre călugărul Filippo 
Lippi și călugărița Lucrezia Buti, semnalată și de Giorgio 
Vasari în Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor, pune în 
discuție, prin manuscrisul descoperit la Viena de catre Cecilia 
Zammit (absolventă a Facultății de Istorie și a Facultății de 
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Istoria Artei de la Sorbona – Paris), fantastica energie a iubirii 
de a fi unica formă a libertății.” În poveste apare și un român, 
Andrei Cârțu (sau Pârțu, e același lucru...), caligraf ajuns la 
Florența, supraveghetor strașnic al călugăriței, mai mult, 
„capabil să fie deasupra legilor statelor, cetăților, credințelor.” 
Evident, totul nu va fi decât o parodie suculentă, în iubirile 
călugărești din secolul al XV-lea transpărând metehnele 
bietei noastre tranziții postdecembriste, limpede formulate în 
piesele de teatru scrise de D. R. Popescu în ultima perioadă 
(Anglia şi vărsatul de vânt, Domnul Fluture şi doamna 
Fluture ș.c.l.). În ultimii ani, scriitura din proza lui D. R. 
Popescu s-a diversificat într-atât încât romanul (cel puțin 
teoretic, roman), cum e Falca lui Cain (2001), cuprinde, pe 
lângă capitole-povestiri, și poezii, unele ordonate ca jurnal 
liric, și o piesă de teatru, Luceafărul porcilor, cu actele 
intercalate în carte.

Dacă s-ar face fie și un sumar inventar al bizareriilor de 
tot felul și al senzaționalului din proza și teatrul lui D. R. 
Popescu, de la cele comportamentale la atitudini și la cele 
de limbaj, ar rezulta un text absolut fascinant, un „circ al 
lumii” apocaliptic, evident o literatură în primul rând vizuală 
sau, dacă vreți, o frescă uriașă în care s-ar reuni nebuniile 
cele mai puțin închipuite. Așa încât a alege un exemplu sau 
altul în analiza critică, pentru a evidenția această dezlănțuire 
funambulescă, nu ar rămâne decât un gest utopic... Fantezia 
autorului pare fără limite numai dacă luăm în considerare 
titlurile și numele personajelor sale. Nu e un fapt comun să 
intitulezi un roman cu o inițială, F, cum majoritatea titlurilor 
de capitole dobândesc în context o multitudine de conotații 
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simbolice: Moartea e un armăsar care nu se mai întoarce, 
Marea roşie, Frumoasele broaşte ţestoase, Orizontul ni se 
pare întotdeauna mai departe decât zenitul, Două sute de 
ardei (din Vânătoarea regală), Cânepa, Intrând într-un 
fulger, În burta cârtiţei (din Oraşul îngerilor) ș.a. Sau 
denumiri ale unor tablouri din piesele de teatru: Maşina 
fericirii, Stele filante, Oglinzi pentru orbi (din Studiul 
osteologic al unui schelet de cal dintr-un mormânt avar 
din Transilvania), Balul criminalilor, Inelul lui Dracula, 
Viaţa ca o sărbătoare sau Hărţuiala fulgerelor, Vântul şi 
Vraja deşertăciunii (din Cimitirul de trenuri) etc.

Cât despre numele personajelor, unele dintre ele apărând 
și în proză, și în teatru, ele reprezintă un veritabil răsfăț 
lingvistic, desigur grotesc: Nicolae Tîrlă, Lăstărel, Miron 
Boboc, Sperdea, Tebeică, Ocheșel, Jamailă, Cămui, Firaiche, 
Bîlc, Vasile Bălul, Celce, Bască, Ciungu, Vînturache, Aburel, 
Ismail Bogdaproste, Bartolomeu Cata-Chițiga, Șchiopu 
Pangratie, Eugeniu Ioan Gingirică, Ioanea Păsulii, Z. Z. 
Puțintelea, generalul Agamnescu Ghearăntoarsă, Țaporea, 
Bășat, Ulă, Buță, Țiclete, Tudorița Bumb, soldatul neinstruit 
Aurelian C. F. R. (Claudius Flavius Romulus Aurelian). 

*
 
Publicată în 1967 la Editura Tineretului, ecranizată, 

scenariul aparținând autorului, iar regia lui Alexandru Tatos 
(capodopera regizorului, afirmă D. R. Popescu), nuvela 
Duios Anastasia trecea este, fără îndoială, una dintre 
capodoperele prozei românești. Pornind de la un fapt real  
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petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial, D. R. 
Popescu imaginează un spațiu la limita dintre real și fabulos, 
construind o intrigă în care se poate descifra, la rigoare, 
mitul Antigonei. De altfel, începând cu primele cronici din 
1967–1968, această idee a devenit curentă la cei mai mulți 
critici. Vladimir Streinu titra chiar așa, O Antigonă locală, 
articolul publicat în „Luceafărul”1, în care remarca faptul că 
„însuși unghiul de patetism, intim, rural și dunărean, care 
dă sens vieții și morții Anastasiei, ajunge să cuprindă între 
laturile lui, prelungite în istorie, situația tragică de la curtea 
lui Creon, tiranul Thebei.” Anastasia, tânăra învățătoare 
dintr-un sat din Mehedinți, de pe malul Dunării, ar fi așadar 
o Antigonă adaptată la spațiul autohton, nu mai puțin încăr-
cat de elemente fabuloase, tributar unui fond tradițional 
străvechi, care dictează psihologia, comportamentul, dar și 
ritmul secret al naturii. Primarul Costaiche este un Creon 
modern, dar duplicitar, fără a fi ferit de frământări și cu un 
gust oarecum bizar pentru scatologic. 

„…tirania – scrie Vladimir Streinu – este o boală ciclo- 
timică a istoriei, care, până să dispară de la sine, fără medici, 
ca o ciumă de ev mediu, urmărește oriunde se declară și 
oricând să suprime mișcările conștiinței la realități, fără de 
care omul nu mai este om. Antic sau modern, despot sau 
dictator, tiranul visează să interzică roitul albinelor, migrația 
păsărilor, rotirea anotimpurilor și toate străvechile rânduieli 
ale sufletului omenesc, pentru care obscura învățătoare 
Anastasia, ca și Antigona, moare ca să le reafirme.”2

1 Nr. 12, 23 martie 1968. 
2 Ibidem. 
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Satul de graniță este ocupat de nemți, oamenii se retrag în 
casă, frica s-a instalat, semnele sunt nefavorabile. Peste tot e 
un „întuneric de cimitir, rece și stătut”. Iapa lui Chifă „geme 
în bătătură” și „plesnește” când fată, „cum mai crăpaseră 
și altele, rămânând pe pământ late.” Acest amănunt este 
reținut în monologul Anastasiei, cu care începe spectacolul 
radiofonic. Noaptea, partizanii sârbi trec Dunărea înot. 
Diversiunile sunt de natură să amplifice sentimentul apăsător, 
pericolele pândesc de pretutindeni. Un partizan împușcat 
de nemți este lăsat ostentativ să putrezească în mijlocul 
satului, la o răscruce. Singura care are curajul considerat 
„nebunesc” de a-l înmormânta creștinește este Anastasia. 
Lașitatea s-a instalat și ea odată cu spaima și Anastasia 
încalcă interdicția în miezul zilei. Bocetul ei, obligatoriu 
pentru a respecta obiceiul străvechi, are valențe de tragedie 
antică, în ciuda elementelor specifice ritualului țărănesc pe 
care apasă prozatorul. Tensiunea psihologică dintre Anastasia 
și Costaiche, aflat permanent într-o stare de pândă cinică 
și încercând să o umilească prin fiecare detaliu adus în 
discuție, devine axa construcției în dramatizarea Pușei Roth 
– o dramatizare considerată perfectă de critici, după audiția 
spectacolului.

Regizorul Cristian Munteanu a urmat până la cea mai fină 
nuanță sugestiile atât de bogate ale dialogurilor, imaginând un 
spațiu care are trimitere subtilă la mitul antic, dar păstrează 
autenticitatea și culoarea locală din nuvela dramatizată, 
refăcând cu migală atmosfera. Astfel, de efect sunt grupul 
femeilor, cu funcție asemănătoare cu cea a corului din trage-
dia antică, folosirea unei voci distincte pentru Anastasia 
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copil, trimiterile la fabulosul autohton prin personajul 
Cătărina, voce interioară a Anastasiei. Finalul de un grotesc 
tragic, cu atât mai terifiant, al nuvelei (Anastasia moare 
prăbușindu-se într-o privată, conform planului diabolic al 
primarului) redă, compozițional, în spectacolul radiofonic, 
această teribilă confruntare între gestul sublim, înălțător și 
efortul abject de a-l macula cu orice preț.

Virginia Mirea face un rol memorabil în Duios Anastasia 
trecea prin gradarea tensiunii, trecerea de la o stare la alta, 
nuanțele bogate, care merg de la energia copleșitoare și forța 
cu care îl înfruntă pe Costaiche la revoltă, de la interiorizarea 
din pasajul fantast la expresivitatea dramatică din bocetul 
atât de natural de la căpătâiul mortului, în care se întâlnesc 
sugestii folclorice specifice zonei mehedințene. Cinic, 
flegmatic, făcând simțită duplicitatea prin inflexiunile vocii 
și schimbând abil registrele, Mircea Albulescu portretizează 
admirabil personajul Costaiche.

Difuzată frecvent de-a lungul anilor care au trecut de la 
premieră (2004), Duios Anastasia trecea a fost primită cu 
entuziasm de la prima ei audiție, care a avut loc cu câteva 
zile înaintea difuzării pe post. A fost, atunci, un veritabil 
eveniment la Centrul de Presă al Radiodifuziunii, cu o 
participare impresionantă, care a întrecut așteptările noastre, 
ale organizatorilor. Erau în acea zi de decembrie peste 160 de 
persoane la Centrul de Presă, spațiul devenise neîncăpător, iar 
comentariile de după audiție, la care D. R. Popescu a făcut 
destăinuiri referitoare la contextul în care a scris nuvela, au 
punctat cu multă aplicație trăsăturile particulare ale acestui 
spectacol radiofonic.
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*

Dacă prozatorul Dumitru Radu Popescu este un scriitor 
de  primă însemnătate, autorul Muntelui este „un dramaturg 
fundamental”, cum l-a definit Valentin Silvestru3: 

„Numesc astfel scriitorul care contribuie decisiv la  
configurarea unei perioade de istorie culturală, e reprezentativ 
pentru întreaga mişcare literară, prin cota de conştiinţă 
critică şi expresivitate originală a scrierilor sale, defineşte 
o direcţie estetică. Dumitru Radu Popescu e iniţiatorul 
unei drame specifice, a idealului purităţii morale violent 
contrariat, generând astfel procese de conştiinţă şi stări 
de spirit favorabile afirmării puternice a adevărului în 
plan social-istoric. Ca expresie, opera dramatică e de un 
neobaroc esenţialmente modern, în alegorizări luxuriante 
şi, deopotrivă, stilizate, cu structuri necanonice, mixând 
atitudinea romantică, realismul fantastic, hiperbolizarea 
grotescă, farsa bufonă, ambiguitatea tragică.” 

De la Vara imposibilei iubiri (1966), prima sa piesă juca-
tă pe o scenă de teatru, Cezar, măscăriciul piraţilor sau 
Capcana sau Cine îndrăzneşte să verifice dacă împăratul 
are chelie falsă (1968), Visul (1968), Aceşti îngeri trişti 
(1969), Piticul din grădina de vară (1972), Pasărea 
Shakespeare (1974) la piesele recente, ca Anglia şi vărsatul 
de vânt (2006)4, acest modernism de factură neobarocă este 
constant în imaginaţia teatrală, alături de motivele subsu-

3 Ora 19.30, Studii critice asupra teatrului dramatic din deceniul 
opt al secolului douăzeci, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983. 

4 Folosim aici datele premierelor absolute ale pieselor. 
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mate „labirintului vieţii ca adevăr absolut, în care negaţia 
şi afirmaţia se confundă şi se complinesc.” (Marian Popa). 
Accentele pot diferi, cercetarea în ordinea ficţiunii poate 
îmbrăca forme diverse, uneori derutante, dar fondul se 
conservă şi iese la iveală adesea surprinzător, ca şi în proză. 
Să ne oprim la câteva exemple. 

Aceşti îngeri trişti a marcat un moment important în 
teatrul românesc postbelic. Piesa apărea în „Steaua”5 și 
în 25 octombrie același an, 1969, era jucată în premieră 
absolută pe scena Teatrului de Stat din Târgu Mureș, fiind 
apoi montată într-un ritm amețitor: numai în 1970 a cunoscut 
încă cinci versiuni scenice. Aveau să urmeze, în perioada 
1971–1987, 19 noi montări. Ne putem întreba acum care a 
fost resortul care a declanșat această răspândire a piesei lui 
D. R. Popescu, popularitatea, succesul ei. Nu numai calitățile 
sale dramatice, senzația că „textul îți arde sub privire, că ții 
în mâini nu pagini de piesă, ci nodul fremătător al unor con-
flicte puternice, autentice și importante”6, ci abolirea con- 
vențiilor, a prejudecăților au făcut-o să cunoască un asemenea 
succes. Spre deosebire de alte piese ale dramaturgului, 
Aceşti îngeri trişti nu apelează la parabolă sau la mit, ea 
pune în mod direct problema purității morale și a aspirației 
spre ideal. 

„Adevărul scriitorului este și adevărul vieții. Nu există, 
sper, decât un fel de adevăr. Altfel riscăm să ne aflăm în-
tr-un turn Babel, unde fiecare strigă propriul adevăr și 

5 Nr. 3, martie 1969. 
6 Natalia Stancu, în emisiunea Rampa şi ecranul, Radio România, 

1 februarie 1984. 
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nimeni nu-l înțelege”, spune D. R. Popescu într-o mărturie 
de creație7. 

Tema cuplului vizibilă în Aceşti îngeri trişti va reveni, 
între altele, în F.M.S.M.L.O (Timpul în doi, 1976), dramă 
conjugală, în care Emilia aspiră să depășească plictisul casnic 
și își găsește un alt partener de viață. Horia, bărbat perfect 
opus soțului ei, este tipul amantului superficial, care toată 
viața „a dormit și a iubit” și care proclamă: „Principalul în 
viață este... de a ocoli un drum fix, ca de cale ferată... de-a ieși 
din monotonie, de-a scăpa cu orice preț de-o legătură, de-o 
promisiune, de-orice fel ar fi ea... atunci când acest contract, 
această angajare devine o capcană care te va distruge... 
Trăiască libertatea!” Visul se năruie repede, experiența se 
dovedește dezastruoasă și Emilia îl omoară pe Horia, care 
„sforăie ca un fluier”, sugrumându-l cu șnurul de la fierul de 
călcat. Cum altfel ar fi putut proceda o femeie casnică?

O bună parte dintre piesele lui D. R. Popescu au mai multe 
titluri, incitante, uneori poetice, adesea încifrate, ajungân-
du-se la un întreg lanț de sintagme, ca Paznicul de la 
depozitul de nisip sau Paznicul de la depozitul de nisip şi 
femeia electrică sau Femeia electrică sau Lebăda sălbatică 
din Islanda; ori Mai suna-vei, dulce corn?... sau Cheia 
fermecată sau Omul de cenuşă sau Rămăşagul. Întrebat de 
Valentin Silvestru de ce dă mai multe titluri aceleiași piese, 
autorul răspundea:

„Fiindcă piesele au mai multe personaje și își propun un 
număr de idei de care eu, neapărat, aș vrea să se țină cont. 

7 Autorul despre teatru, în Teatru, vol. I, ediție îngrijită de 
Silvestru, seria „Teatru comentat”, București, Editura Eminescu, 1985.

Valentin
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Deci ar fi câte un titlu pentru fiecare act în parte; iar uneori 
pentru fiecare din personajele principale; iar câteodată pentru 
fiecare din ideile principale ale piesei. Omul de cenuşă este 
titlul al doilea; întâiul e Mai suna-vei, dulce corn?... Sub 
acest titlu, aș și ruga să se joace, fiindcă personajele principale 
se leagă de nostalgia, cuprinsă în versul eminescian, după 
un timp de altădată, după o amintire pe care o lași și care te 
va rechema din imposibil. Oamenii te vor uita și nu te vor 
cita niciodată; or personajul pledează pentru ceea ce rămâne 
din om și după moarte, ceea ce lasă contemporanilor săi și 
viitorului ca o moștenire, aura binelui făcut de el cu propriul 
său sacrificiu. Iată cornul care va suna pentru el și pentru 
amintirea lui.

Omul de cenuşă este un alt pol al piesei, un alt prototip de 
om care e o urnă pe două picioare și care a ars fără să producă 
nimic alta decât cenușă, un om care s-a autoflambat, ca să 
zic așa, pentru micul lui univers, ce n-a reprezentat nimic și 
pentru care niciodată, niciun corn nicicând nu va suna.”8 

Jucată cu titlul Omul de cenuşă, piesa este dedicată 
academicianului Octavian Fodor, iar faptele, dezbrăcate 
de anecdotică, sunt strict autentice, desprinse din viața 
profesorului Fodor, asaltat și finalmente învins de inșii 
mediocri din jurul său. Astăzi, vorba lui D. R. Popescu, „nu 
se mai asasinează ca în epocile Mariei Stuart și Shakeaspeare 
[…]. Asasinatul cu mâinile curate mi se pare de un venin mai 
grețos și mai murdar decât cel din epocile lui Shakespeare. 

8  Valentin Silvestru, Convorbire cu Dumitru Radu Popescu –  
Despre teatru ca o mare iubire, Teatru, vol. I, ed. cit. 
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Acolo măcar avea o justificare, se vroia tronul Angliei ori 
sceptrul puterii – care devenea implicit al universului la 
modul absolut. Aici se râvnește la mult mai puțin, nu la 
tron, ci la un scăunel, la un scaun, dar care este eficient 
material și moral. Un șef de clinică este mai tare decât un 
rege danez, curg bunurile materiale în magazii și în pivnițe, 
vin în damigene și așa mai departe.”9

Titlul F.M.S.M.L.O rămâne, probabil, de nedeslușit, 
autorul explicând doar primele două inițiale care ar însemna 
Fata Morgana. Iluziile, proiecțiile zădărnicite sunt de altfel 
materie primă a multor personaje din teatrul lui D. R. Popescu 
care, ca formulă, este cât se poate de diversificat: piesă 
istorică, dramă socială, tragicomedie, farsă tragică, dramă 
existențialistă, teatru poetic, poem fantastic, poem tragic, 
parodie scenică, teatru-document etc. 

Muntele, reprezentată într-un spectacol antologic al Tea- 
trului Tineretului din Piatra Neamț (1977), în care Horațiu 
Mălăele făcea un rol de zile mari în Dromihete, este rodul 
unei ample documentări referitoare la regele get din jurul 
anului 300 î. Hr., învingătorul lui Lisimah. Episodul pilduitor 
al festinului simbolic la care Dromihete îl invită pe Lisimah, 
luat prizonier, în timp ce geților li se rezervă o masă modestă, 
nu este însă tratat moralizator, simplist, piesa excelând prin 
elementele folclorice, paremiologice și prin simboluri, în-
tr-un amestec de real și mitologic, rafinat, dar cu senzația, 
pe scenă, a firescului desăvârșit. Țara lui Dromihete e ca o 

9 Cuvântul autorului la Mai suna-vei dulce corn?..., Teatru, vol. 
II, ediție îngrijită de Valentin Silvestru, seria „Teatru comentat”, Bucu-
rești, Editura Eminescu, 1987. 
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casă, regele crește albine, e „și un pic de olar”, deși recunoaște 
că nu are prea mare talent. Firește, în context, albinăritul e 
o îndeletnicire cu valoare simbolică, dar totul este văzut în 
spirit profan, aproape în joacă. 

De la un episod istoric pornește și piesa jucată în 1977, 
Două ore de pace, „temerară întreprindere”, fiind vorba de 
un „război atât de popular”, un „război de unanimitate a 
conștiințelor”10, Războiul de Independență. Subiectul și 
modul de abordare (ca întotdeauna la D. R. Popescu) sunt 
neconvenționale. La Plevna, în septembrie 1877, în cele 
două ore de încetare a luptei, pentru strângerea morților, 
căpitanul Andrei Dunărințu și doi ofițeri turci, Cahir și Ali, 
prieteni în tinerețe, când studiaseră la Paris, se reîntâlnesc. 
Moment de rememorare a unor episoade de altădată și de 
reflecție. Oamenii obișnuiți nu sunt dușmani în situația-limită 
a războiului, de care nu ei sunt responsabili. Compromisul 
propus de turc, chiar dacă atinge fibra cea mai sensibilă a 
ființei umane, nu îl poate face însă pe Andrei să abdice de la 
principii: el refuză târgul propus de turc, care în schimbul 
renunțării la luptă, ar salva viața fiului său, prizonier la turci. 
Al doilea titlu, Cine trece prin Aulis?, cu trimitere la Ifigenia, 
devine astfel cheia înțelegerii piesei.

Titlul lung și în bună măsură deconcertant pentru o 
operă de ficțiune, preluat din articolul unor cercetători care  
descoperiseră la Cicău o necropolă avară, Studiul osteo-
logic al unui schelet de cal dintr-un mormânt avar din 
Transilvania (1981), e dat unei cronici politice cu structura 

10 Radu Popescu, „România liberă”, 16 mai 1977. 



Costin Tuchilã

120   Summa cum laude  Summa cum laude

suitei de secvențe (tablouri) care, ca și capitolele-nuvele 
din romane, au relativă independență. Mirela Roznoveanu11 
observa cu îndreptățire că această piesă-roman este „o replică 
dramatică […] a ciclului F.” Spre deosebire de alte lucrări 
dramatice al autorului, timpul în care se petrec întâmplările 
este mai amplu, din anii celui de-al doilea război mondial 
până, probabil, prin anii ’60. Piesa poate fi înțeleasă și ca o 
dezbatere ale cărei teme sunt, grosso modo, justiția morală 
și socială și revoluția socialistă. Destinul personajelor e în 
spiritul vremurilor. Măria, personaj principal, de fapt cu 
rol de martor, e un simbol al permanenței într-o perioadă 
cumplită a istoriei. Gilu, fost hoț de cai în tinerețe, este o ființă 
demonică, distruge tot ce îi iese în cale, precum odinioară 
călărețul avar. E securistul care „bagă la Canal”. Bască e și 
el un monstru, îl ucide pe Gilu și dă vina pe fiul acestuia, 
dar e deconspirat în final. „Tot ce-ți trece prin cap e numai 
moarte”, îl caracterizează Ilie. Marta, scăpată ca prin minune 
în timpul războiului, dintr-un grup de șapte fete care se 
otrăviseră pentru a nu „se arăta drăgălașe” față de câțiva tineri 
ofițeri germani,  a ajuns anchetatoare. Amestecul de grotesc și 
parodic, derizoriul inflamat semnalizează tragicul. Vocea de 
la difuzor, „hârâită, cu paraziți”, și duioasă, și violentă, vocea 
sinistră care impune prin crimă colectivizarea, alternează 
absurd clișeele epocii cu îndemnuri burleşti la adresa țăranilor 
ascunși de frică: 

„Stimaţi tovarăşi ţărani săraci şi mijlocaşi, am transmis 
pentru dumneavoastră muzică progresis tă... Cine intră în 

11 Dumitru Radu Popescu, București, Editura Albatros, colecția   
„Monografii”, 1981. 
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colectiv va avea masa plină de roa dele pământului şi-i 
va cânta la ureche difuzorul... (Nu e picior de om în jur.) 
Cine vrea să vină cu cererea de înscriere, n-are decât să se 
apropie... Trăim zile mari, zile istorice, am putea spune că 
toate zilele pe care le trăim sînt zile de sărbătoare. Păsulă, ieşi 
de după poiată, te-am văzut... stai cu brăcinarele în mână... 
vino... unde fugi ? O să-ţi cadă găcile, adică indispensabilii... 
Nu-i frumos să fugi de fericire... Avem nevoie de ca dre de 
conducere, de preşedinţi minunaţi în satele noastre, unde 
va străluci în fiecare stâlp lampa lui Ilici... Comunismul 
înseamnă electricitate... Tu, Floare, nu fugi după poiată, 
că-ți cad budigăii... He, he, he, mai glumim și noi... Dar 
vă asigur în mod solemn că puțini vor realiza mai multe 
lucruri concomitent, dacă nu se concentrează... Trebuie să 
vă concentraţi spre fericire, să daţi dovadă de capacitate de 
concentrare mintală, ca să atingeți ţelul visat al omenirii 
de la sate, gospodăria colectivă... Măi, Păsulă, ieşi de sub 
şură... ai curaj, nu spune că nu te lasă tovarăşa ta de viaţă 
să semnezi cererea de fericire... Fii şi tu bărbat! Şi în căsnicie 
trebuie să fie democraţie, desigur, dar şi o conducere fermă... 
Omul şi muierea sa trebuie, ca să fie fericiţi, să se ocupe de 
problemele pe care le pot valorifica, nu de cele pe care, în mod 
obiectiv şi subiectiv, nu le pot rezolva... Omul este cel mai 
valoros capital, el nu e un animal... Pentru oameni, zilele sînt 
sărbători, pentru porci, ele sînt o corvoadă... (Cinci inşi vin 
cu al şaselea între ei. Unul ciocăneşte cu degetul în uşa din 
spate a maşinii.) Care eşti?... Aha... Intră... (Uşa se deschide 
şi cei şase intră în maşină.) Ăsta e banditul cu pistolul?... 
(Se aud buşituri.) Tovarăşi, în continuare vă transmitem o 
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muzică populară de pe So meş... (Muzică. Cu chiuituri. După 
o vreme cei şase ies din maşină. Al şaselea e dus aproape 
ca un sac.) Tre buie să trecem cât mai repede la recoltatul 
legumelor şi al păioaselor. (Măria se apropie de maşină.) 
To varăşi ţărani săraci şi mijlocaşi, fără conştiinţă omul este 
un bou, fără credinţă este tot un bou...”

Și din nou cinci inși îl aduc pe al șaselea, scena bătăii din 
mașină se repetă; și iarăși cinci inși îl aduc pe al șaselea, de 
data aceasta pe Ulă nebunul, cu pieptul plin de decorații, 
acuzat de Gilu că are pistol și pe deasupra a mai furat „și 
un cal de la gospodăria recent întemeiată”. Printre lovituri 
și muzică, un tango („A fost o greșeală tehnică”, notează 
dramaturgul în paranteză, ca indicație...), întrebat retoric de 
„vocea” din mașină dacă e bine în colectiv, Ulă răspunde 
astfel: „În colectiv e ca în rai, / Dacă furi ai tot ce ai...” Și 
primește din nou corecția respectivă, și iar se aude tangoul.12 

Dacă inocența e una singură, ticăloșia nu are limite. 
Asemenea scene la granița dintre o realitate atroce și trata-
rea ei în registru tragicomic, în limbaj suculent, sunt curente 
la D. R. Popescu. 

„Mediocritatea întotdeauna are dreptate, fiindcă nu fa-
ce nimic! Ea roade cu tenacitatea cariilor”, citim în Cezar,  
măscăriciul piraţilor, „piesă dürrenmattiană prin modul  
grotesc și parodic de relativizare a valorilor istoriei”13, în 
care, pe un vas de pirați, un ins autointitulat Cezar are neagra 
fantezie de a-și înscena moartea în Senat. Omul de geniu e 

12 Cf. versiunii publicate în revista „Teatrul”, București, nr. 7-8, 
iulie-august 1979. 

13 Mirela Rozoveanu, op. cit. 
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înlocuit cu circarul, pentru că „istoria, spune autorul, n-are 
neapărat nevoie de Cezar, ci de un măscărici care poate fi 
oricine, cu condiția să joace rolul de Cezar cerut de Istorie.” 
Constatare, dar și amară concluzie pe care o regăsim adesea, 
într-o formă sau alta, în scrierile lui D. R. Popescu.

*

Întotdeauna critica scriitorilor, adică a autorilor care s-au 
dedicat altor genuri decât critica literară, a avut o trăsătură 
spectaculoasă, fie prin ideile exprimate, fie prin felul în care 
ele sunt puse în pagină. Volumele de eseuri și publicistică 
ale lui D. R. Popescu, apărute în anii 1990–2000, acestea 
în primul rând, o demonstrează cu prisosință. Libertatea, 
nonconformismul (deşi termenul este uşor exagerat) confe-
ră textului său un plus de interes, la jumătatea drumului 
dintre proza de idei şi discursul critic propriu-zis, într-un 
stil liber. 

În Dudul lui Shakespeare (2000), în care aflăm și cine 
sunt „titanii faliți”, există un frumos portret al lui Dumi-
tru Fărcaș, cu titlu (eventual) șocant, Un barbar: Dumitru 
Fărcaş:

„Când cântă Mitru Fărcaş peste Transilvania, vântul 
nu mai bate, frunzele nu se mai clintesc. La Cluj, la Alba 
Iulia, la Baia Mare, la Oradea, Braşov, Blaj, Deva, Sibiu, 
în săli de teatru, în case de țărani, când se aude cântecul 
lui Mitru Fărcaş bucuria creşte, suferința e răscolită, urâtul 
şi disperarea se pulverizează. El cântă şi în amintirile 
ardelenilor. El e feciorul, dascălul, bărbatul, soldatul, tatăl, 
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istoria Transilvaniei însăşi. El este anonimul, care cuprinde 
în cântece fantasmele, iubirile, pacea, spaimele, speranţele 
lor. Şi parcă mai înainte de a se mai numi în scripte Dumi-
tru Fărcaş, el este un mit.” 

Asinul etern este un text memorialistic despre Lucian 
Blaga, pe care D. R. Popescu l-a văzut de trei ori. O dată, când 
era student la Medicină, într-un separeu dintr-o cofetărie din 
centrul Clujului. Apoi, pe catafalc la Casa Universitarilor și 
la înmormântare, la Lancrăm. Asociația Scriitorilor din Cluj 
nu binevoise să trimită decât suma pentru o înmormântare 
de clasa a doua, 350 de lei. La înmormântare n-a venit 
„nici măcar o persoană de mâna a doua din  București” 
iar atmosfera de suspiciune, discuțiile referitoare la locul 
înhumării erau o nerozie greu de întâlnit: „Când am auzit 
câte ceva despre ele, din şuşoteli, m-am îngrozit! Se pare 
că nu fusese dorit în Lancrăm! Cică apele freatice erau prea 
înalte şi apa din fântâni putea fi pusă în pericol!...” Episodul 
îi prilejuiește scriitorului o paralelă cu învățatul arab Averroes 
(Ibn Rushd), deshumat din Córdoba natală, „pus pe un mă-
gar și trimis să fie în alt pământ îngropat. Ca lumea din care 
s-a născut să fie purificată de răul uman?”

În Complexul Ofeliei (1998), D. R. Popescu face un 
substanţial comentariu la Hamlet de Shakespeare din unghiul 
personajului angelic Ofelia, care, în viziunea scriitorului 
român, este un amestec de înger şi demon: 

„Trebuie să fie ceva mai puternic decât moartea, o dete-
riorare mai puternică decât moartea! Şi asta nu poate fi 
decât deteriorarea elementului principal al energiei vitale, 
deteriorarea şi putrezirea esenţei vieţii, esenţei verbului 
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a fi, verbul existenței, al vieții – putrezirea sentimentului 
divin al iubirii. Ofelia, sute de ani jucată pe scenă şi tălmăci-
tă ca o fragedă trestie gânditoare şi iubitoare de flori, o flacără 
vie a gingaşelor sentimente, stinsă flacără, cuprinsă, fragedă 
trestie, de nebunia ce-a maculat-o murind cântând, dusă pe 
valuri spre o altă lume. Ofelia-fecioara pură este de fapt o 
bestie! Înger şi demon, într-un trup cântăreţ. Iubirea ei este 
acel ceva, fundamental, putred în Danemarca, între tată şi 
prinţul iubit, între rege şi Hamlet, între fratele Laertes şi visul 
vieţii sale, ea alege termenii primi ai educaţiei, cu puterea 
lor cu tot, şi în loc să-i fie iubitului ei reazim şi să salveze 
Danemarca, moare şi ea, omorând apoi totul în urma ei...”

Shakespeare este preocuparea statornică a lui D. R.  
Popescu, Hamlet în mod special (Bufniţa roşie reimaginează 
tragedia de la castelul Elsinor), iar fragmentul citat mi se 
pare elocvent pentru modalitatea sa de abordare a textului 
literar sau dramatic. Autorul caută şi reuşeşte să evite locurile 
comune. Demersul critic începe exact în momentul în care 
ai posibilitatea de a da la o parte tot ceea ce s-a spus despre 
opere clasicizate. Fără un punct de vedere nou, apropierea 
de operă rămâne o dulce inutilitate. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru privirea aruncată în istoria literară, acolo unde 
valorile s-au sedimentat, iar truismele sunt la ele acasă. Cu 
atât mai incitantă este viziunea lui D. R. Popescu, exprimată 
în doilea capitol al volumului Complexul Ofeliei, Tăierea 
urechilor. Un scurt eseu atrage atenţia, ironic desigur, că 
românii au practicat, pe lângă trasul pe roată, şi „trasul 
urechilor pe roată”: „Se observă cu ochiul liber cum, uneori, 
unui ins cu limba lungă i se scurtează urechile!” Din punctul 
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de vedere al cenzurii de ieri şi dintotdeauna, exercitată în 
toate felurile, este mai util, iar cazurile se numesc în literatu-
ra română Tudor Arghezi, dar şi... Cocrişel şi bacii mioritici. 
În ce-l priveşte pe Cocrişel, acesta ar fi primul scriitor 
român, după D. R. Popescu. Moldoveanul aflat în oastea lui 
Mihai Viteazul şi căzut prizonier la unguri este autor al unei 
epistole considerate „întâia respiraţie a unui scriitor român”. 
Cocrişel era contemporan cu Shakespeare şi Cervantes. 
Este, aşadar, uimitor felul în care s-a maturizat literatura 
română, după trei sute de ani Ion Barbu nefiind deloc mai 
prejos decât Ezra Pound, urmaşul lui Shakespeare. Şi nu 
e singurul exemplu de universalitate a scriitorilor români. 
Aceasta este demonstraţia pe care D. R. Popescu o face în-
tr-un stil şocant tocmai pentru că doreşte să elimine prejude-
căţi. Textele sale critice pornesc chiar şi de la senzaţionalul 
jurnalistic, de pildă ştirea „că nu ştiu cine a mâncat un mort”, 
la începutul capitolului al treilea, Mâncătorii de morţi, în 
care citim pagini despre Platonov, Ion Creangă şi dicţionarul 
personajelor sale alcătuit de Valeriu Cristea, despre Panait 
Istrati, care „propune sinceritatea cu tot cortegiul ei auto-  
devastator drept model literar şi etic”, înaintea lui Céline. 
Scriind despre Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu, 
D. R. Popescu remarcă, în textul intitulat Scăunelul, un 
detaliu de la începutul romanului: grija lui Apostol Bologa 
pentru asigurarea unei execuţii perfecte a sublocotenentului 
Svoboda, al cărui nume înseamnă „libertate”. Din inventarul 
morţii lipseşte scăunelul pe care urmează să fie urcat 
condamnatul. Scena i se pare lui D.R. Popescu similară cu 
replica binecunoscută din Richard al III-lea de Shakespeare, 
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„regatul meu pentru un cal!”. Liviu Rebreanu construieşte 
ca un dramaturg, iar Pădurea spânzuraţilor are amploarea 
unei întâmplări antice. Simetria imaginilor morţii, de 
la începutul şi sfârşitul romanului, marchează tragedia, 
detaliul scăunelului devenind astfel scenografia ei simbolică. 
Texte admirabile sunt cele despre miturile româneşti, fie 
că ele se numesc Mioriţa sau – nu e nimic de râs – Bicilis, 
figura trădătorului, cel care a vândut romanilor secretul 
tezaurului ascuns de Decebal. „Fără Bicilis, comentează   
D. R. Popescu, Traian era un împărăţel oarecare!” Aşa încât 
i s-ar cuveni balcanicului trădător o statuie „sau măcar un 
closet public”. Ironia este necruţătoare şi, mai ales, amară. 
Istoria noastră e plină de tragedii privite batjocoritor, de-ar 
fi să ne gândim doar la faptul că execuţia lui Horea a fost 
tratată ca un spectacol de autoritatea cezaro-crăiască (textul 
se intitulează Sărbătoare princiară). 

Merită să zăbovim, în final, asupra mărturisirii legate de 
întâmplările care i-au inspirat lui D. R. Popescu nuvela Duios 
Anastasia trecea, o proză cu titlul Djarko (Complexul Ofe-
liei, reluată în Dudul lui Shakespeare). Compozitorul Tudor 
Jarda îi povestise pe la începutul anilor ’60 istoria partizanu-
lui sârb Djarko Despotovici, împuşcat în cap de nemţi într-o 
localitate de pe malul românesc al Dunării. Djarko şi ai săi 
câştigaseră lupta, se retrăseseră, dar, aflând că iubita lui, 
care lupta în aceeaşi unitate cu el, rămăsese, rănită, în satul 
românesc, Djarko s-a întors pentru a o salva. Întoarcerea i-a 
fost fatală. Plecat în documentare cu gândul de a scrie o nu-
velă despre Djarko, scriitorul constată o atmosferă de ciudată 
suspiciune. Deşi la marginea comunei locuite de sârbi se 
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înălţa un monument al eroului, nimeni nu răspundea la 
întrebări, spaima nu îi părăsise pe localnici, chiar dacă 
trecuseră atâţia ani. Era, parcă, observată în realitate, aceeaşi 
spaimă care îi face pe săteni, în nuvelă, să se ferească din 
calea Anastasiei. La Moldova Nouă, unde nu exista hotel, 
scriitorul înnoptează „la un fel de casă de oaspeţi a partidu-
lui (două camere și un lighean)”. Întrebată a doua zi despre 
Djarko Despotovici, femeia de serviciu a ridicat și ea din 
umeri. După minute de tăcere, când totul părea încheiat, 
femeia a început să povestească: 

„«Mai știu ceva, mi-a spus, când eram gata să trec pragul 
spre stradă... A, ceva nu cine ştie ce, că nu e cu Djarko... O, 
nu, e ceva petrecut pe-aici, pe malul Dunării... O învăţătoare 
tânără, într-un sat... da, da, o învățătoare... Când a fost 
împuşcat de nemţi un partizan venit din Serbia, împușcat 
şi lăsat... mort... în mijlocul satului, ca o momeală, ca o 
pedeapsă... nimeni să nu se atingă de el, nimeni să nu-1 
îngroape... ei, atunci, învăţătoarea, nepăsându-i de nemţi, 
de nimeni, l-a îngropat... Şi nu era neam cu el, nu era nici 
român de-al nostru, era un biet om străin, omorât... Nici 
nume n-avea...»” 

Djarko Despotovici a fost în acea clipă abandonat. Și iată 
cum un subiect ratat a dat naștere unei capodopere. 
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