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Rezumat 

 

 

 
Cuvinte-cheie: Titus Popovici, comunism, postcomunism, anticomunism, realism socialist, 

literatura română postbelică, subversivitate, autor concret, autor abstract, ironie, parodie, 

autoparodie, satiră, stilul indirect liber, jocul perspectivelor narative, polifonie, joc al 

limbajului, textualism, postmodernism, literatură memorialistică, metaficţiune 

istoriografică, autoficţiune, etic, estetic, est-etic, revizuiri. 

 

 

 Sufocată vreme de patru decenii de cel mai obtuz regim politic cu putinţă, literatura 

română a suferit mutaţii extreme care i-au schimbat rolul şi rostul, stopându-i şi evoluţia 

firească. Dictatura comunistă le-a suprimat scriitorilor liberul arbitru în actul creator, 

obligându-i să scrie o literatură politică care să promoveze ideologia oficială. Şi pentru că 

ideologia comunistă îşi reformează de mai multe ori viziunile, nu se poate vorbi nici de o 

unică şi unitară traiectorie a literaturii în timpul dictaturii. Ceea ce rămâne o constantă, însă, 

e tocmai cenzura, scriitorii neavând niciodată libertate deplină, iar dacă autonomia 

esteticului s-a manifestat în unele cazuri, a fost cu voie de la partid sau în urma unui 

compromis făcut de scriitor, adică tot pe baza unui pact cu puterea. În acest climat 

exasperant şi acultural, scriitorii au fost nevoiţi să sape tranşee pentru a descoperi oaze de 

libertate în care să-şi manifeste literaritatea, dar şi să găsească metode prin care să 

ocolească sau să submineze doctrina politică, metode ce se cereau mereu reconfigurate. Şi 

totuşi, în cea mai absurdă perioadă istorică a României au trăit şi au scris unii dintre cei 

mai reprezentativi scriitori ai epocii noastre moderne, şi s-au născut şi alţi scriitori, şi s-a 

scris literatură, nu doar manifeste propagandistice, o literatură atipică ce-i drept.    

 Dacă pentru unii aceste mutaţii suferite de o literatură terorizată de factorul politic 

au reprezentant un necesar şi provocator domeniu de cercetare, pentru alţii tot ceea ce s-a 

scris în timpul comunismului trece la rebut, inclusiv literatura necompromisă a unui 

scriitor compromis. Imediat după Revoluţia din 1989 începe un adevărat război discursiv 

cu privire la „procesul” literaturii din timpul comunismului, iar una dintre cele mai vocale 

tabere este reprezentată de adepţii fundamentalişti ai est-eticii promovate de Monica 

Lovinescu. În 18 aprilie 1990, în ziarul „Dreptatea”, se publică o listă cu scriitorii care au 

colaborat cu regimul comunist, întocmită de Gheorghe Grigurcu, ca mai apoi, în 2 martie 

1991, într-un articol din aceeaşi gazetă, vehementul critic să conchidă că „trădarea morală” 
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a acestora a dus la o alterare incontestabilă a esteticului din scrierile lor. Practic, 

susţinătorii revizuirilor est-etice propun lustraţia ca unică soluţie pentru literatura 

compromisă. La celălalt pol, se află susţinătorii principiului estetic al reevaluărilor critice 

şi oponenţii mişcării iniţiate de Monica Lovinescu, pe care o acuză de militanism politic. 

Într-un articol acid, intitulat „Cui i-e frică de Monica Lovinescu?”, apărut în „Adevărul” 

din 15 iunie 1991, Valeriu Cristea o numeşte pe fosta redactor de la Europa Liberă „o Ana 

Pauker a anticomunismului românesc”, susţinând că literatura nu este pentru aceasta decât 

un pretext de a face politică. În acest context polemic, revista „Apostrof” iniţiază la 

mijlocul anului 1991 o anchetă – „Revizuiri şi supravieţuiri în cultura română 

contemporană” –, care vizează necesitate reevalurii literaturii şi metodele prin care aceasta 

s-ar putea realiza. În răspunsurile numeroşilor critici literari, scriitori, intelectuali ai vremii, 

criteriul estetic este cel mai des invocat ca principal factor în judecata critică, deşi se 

propun „n” variante de reevaluare, unele pornind chiar de la stabilirea gradului de 

complicitate al scriitorilor cu partidul. 

 După mai bine de douăzeci de ani de la stârnirea acestei polemici, ai zice că 

lucrurile s-au calmat, că reevaluarea a fost făcută şi că lumea literară şi-a continuat drumul, 

încheind capitolul comunismului. Dar, de fapt, se trăieşte în continuare în postcomunism, 

înţelegând aici prin „post-” nu o depăşire a fenomenului, ci o rămânere în proximitate lui. 

Disputele privind revizuirea literaturii sunt încă nişte constante în paginile revistelor 

cultural-literare, cât şi în orice studiu ce vizează literatura postbelică. În articolul intitulat 

„Revizuirile critice”, publicat în anul 2003, Nicolae Manolescu ajunge la concluzia că trei 

cauze majore au împiedicat în fond revizuirea literaturii scrise sub comunism: procesele 

morale – reevaluarea estetică a fost înlocuită cu cea etică, care ţintea scriitorul ca om, nu 

opera sa; iraţionalitatea pieţei de carte – valoarea estetică nu garantează şi succes în 

vânzări; problema canonului – în vizunea criticului de la „România literară”, revizuirea 

critică înseamnă şi o încercare de a controla evoluţia canonului literar.
1
 Deşi în acest articol 

Nicolae Manolescu pare să se distanţeze de critica est-etică, în practică (inclusiv în Istoria... 

domniei sale) devine un adept (poate mai moderat?) al acesteia.  

 În 2010, sub titlul „Iluziile revizionismului est-etic”, Paul Cernat realizează o 

istorie în trei părţi a procesului revizuirilor, constatând că nu s-a făcut niciun pas înainte, ci, 

dimpotrivă, s-a ajuns la o contaminare a spaţiului cultural postcomunist prin „întreţinerea 

prelungită a unei confuzii deliberate între etic, estetic şi politic”.
2
 

                                                 
1
 Nicolae Manolescu, Revizuirile critice, în „România literară”, nr. 6, 12-18 februarie 2003, p. 25 

2
 Paul Cernat, Iluziile revizionismului est-etic (III), în „Observator cultural”, nr. 541, 10 septembrie 2010, p. 6 
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 În fine, polemica revizuirilor nu s-a încheiat şi tocmai actualitatea ei perpetuă a 

generat şi efecte pozitive: realizarea unor reevaluări critice juste şi atragerea tinerelor 

generaţii spre un imperios şi ofertant domeniu de cercetare. 

 Există numeroase studii care oferă o imagine de ansamblu asupra literaturii române 

din timpul comunismului, care clasifică literatura în funcţie de etapele de evoluţie sau 

involuţie, care clasifică scriitorii în funcţie de rolul pe care l-au jucat în susţinerea sau 

subminarea doctrinei oficiale, care ierarhizează cele mai „dăunătoare” sau cele mai „curate” 

opere literare scrise în comunism etc., studii care, bineînţeles, stau la baza oricărei 

bibliografii critice privind literatura postbelică. Însă lipsesc revizuirile individuale, care pot 

modifica sau nuanţa generalul, acele cazuri particulare care nu au puterea de a schimba 

canonul literar, dar au puterea de a satisface cititorul din orice epocă şi dreptul la o justă 

reprezentare în istoria literaturii. 

  Un personaj controversat, al cărui nume este vehiculat şi azi, dar nu neapărat în 

calitate de scriitor, ci de scenarist prolific al perioadei comuniste, Titus Popovici reprezintă 

un astfel de caz particular, un marginal care intrigă în primă instanţă tocmai prin faptul că i 

se refuză un „proces” critic echitabil. Proza sa, nu foarte vastă de altfel, a fost receptată 

doar cu două măsuri, niciuna bazată pe o grilă autentică de lectură. Pentru că, Titus 

Popovici nu este doar unul dintre scriitorii care s-au manifestat artistic, social şi politic în 

timpul unei dictaturi, ci poate fi considerat chiar scriitorul ei canonic. Dar această 

„canonizare” nu este rezultatul unei ierarhizări estetice, ci al unei judecăţi politice. După 

1989, în urma revizuirilor morale (veritabile reiterări ale proceselor ideologico-literare), 

Titus Popovici devine unul dintre cei mai contestaţi scriitori, fiind aşezat în fruntea listei 

negre a oportuniştilor. Critica postdecembristă îi lipeşte eticheta de scriitor realist-socialist, 

deşi după publicarea celor două romane, „Străinul” şi „Setea”, Titus Popovici nu mai scrie 

literatură aservită, însă devine membru în C.C. al P.C.R. şi acceptă ipostaza de scenarist de 

casă al regimului. Valoarea estetică a literaturii şi talentul prozatorului nu au reuşit să rupă 

bariera impusă de slăbiciunile şi opţiunile politice ale omului, şi astfel, până şi cărţile 

postcomuniste ale lui Titus Popovici sunt citite prin grila est-etică, adică tot dintr-o 

perspectivă politică. Tocmai de aceea, în cadrul acestei cercetări doctorale, am încercat să 

dezvoltăm o recitire, o revizuire critică, nu ideologică, menită să deconstruiască şi să ofere 

alternative interpretative perspectivelor analitice univoce: nici fetişizare a talentului 

scriitoricesc, în stare să transceadă epocile, nici minimalizare a calităţii estetice sub 

vacarmul istoriei. 



 10 

  Prin urmare, lucrarea noastră se bazează pe o interpretarea unitară a prozei lui 

Titus Popovici printr-un proces critic obiectiv şi integrator, care combină studiul tematic, al 

imaginarului artistic şi al viziunii despre lume cu analiza poeticii narative. Abordarea 

cronologică permite nu doar o coerentă recuperare şi sistematizarea a operelor literare, ci şi 

surprinderea evoluţiei creatoare a autorului nostru. Nu întâmplător, teza de faţă este 

structurată în două părţi – „Proza înainte de 1989”, respectiv „Proza după 1989” – şi şase 

capitole ale căror titluri anunţă chiar etapele evolutive ale prozei lui Titus Popovici.  

 Totodată, lucrarea noastră vizează şi configurare unui profil identitar al 

intelectualului Titus Popovici, ce se compune dintr-un destin unic al omului şi un portret 

complex al scriitorului, reconstituite din interpretarea prozei memorialistice, concentrată în 

ultimul capitol al tezei, care întregeşte perspectiva monografică a cercetării noastre. În 

încercarea de a reda o cât mai coerentă imagine a impactului biografic asupra destinului 

literar al scriitorului, am considerat necesară reunirea sub acelaşi capitol a celor două cărţi 

confesive ale autorului, nerespectându-se în acest caz principiul cronologic.  

 Titlul primului capitol, „Literatură «de partid»”, este suficient de grăitor pentru a da 

seama atât de contextul în care debutează scriitorul nostru (1950), cât şi de genul de 

literatură cu care îşi începe cariera. Astfel, analizând schiţele şi povestirile din prima etapă 

a creaţiei lui Titus Popovici, am constat precaritatea lor literară. Fraza brută, expresia 

necizelată, tonalitatea imnică, sentimentalismul patetic, previzibilitatea tramei epice, 

personajele anoste le transformă în triste mostre de literatură de propagandă, fără vreo 

relevanţă estetică. Ba mai mult, cunoscând personalitatea nonconformistă şi spiritul 

batjocoritor al lui Titus Popovici, schiţele aproape că par ironii acide şi de un comic 

delirant la adresa societăţii comuniste şi a scriitorilor ieşiţi de pe băncile şcolilor de partid.  

 Cu totul alta e situaţia romanelor realist-socialiste „Străinul” şi „Setea”, aşa-zise 

„proze fără autor”, publicate înainte de înnoirea literaturii de către generaţia şaizecistă – 

primul în 1955, iar al doilea în 1958. Această constatare nu intenţionează să-l poziţioneze 

pe Titus Popovici în postura unui deschizător de drumuri (nu e cazul), ci să puncteze 

importanţa aparte pe care metoda de creaţie o dobândeşte într-o literatură atipică precum 

cea dintr-un regim totalitar. Tocmai de aceea, un studiu naratologic al celor două romane 

realist-socialiste ale lui Titus Popovici se dovedeşte eficient şi relevant din mai multe 

considerente: utilizând o bibliografie teoretică de actualitate – atât în domeniul naratologiei, 

cât şi în cel al esteticii receptării –, raportul viziune romanescă-viziune auctorială capătă 

valenţe semnificative şi în decodificarea strategiilor de subminare a ideologiei oficiale, cu 

implicaţii nu doar la nivelul conţinutului şi al mesajului, ci şi la nivelul dimensiunii estetice. 
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Aşa se justifică şi titlul celui de-al doilea capitol al lucrării noastre: „Literatură subversivă”. 

Pe de o parte, atât „Străinul”, cât şi „Setea” ar putea servi cu uşurinţă unei demonstraţii 

menite să confirme identificarea, după cel de-Al Doilea Război Mondial, a creaţiei literare 

cu propaganda de partid. Fără prea mari eforturi interpretative, în cele două ample 

naraţiuni se pot identifica pasaje sau strategii discursive manipulatoare, urmărind 

impunerea unui mod de a gândi şi întreţinerea sentimentului de neputinţă, având drept 

consecinţă discreditarea umanităţii autentice prin amplificarea puterii ideologice. Pe de altă 

parte, analizate dincolo de tendenţionismul lor, cu scopul decelării poeticii lor implicite, 

aceste două romane oferă şansa de a nuanţa şi de a relativiza prejudecăţile despre Titus 

Popovici ori despre asumarea totală în scrierile sale a principiilor realismului-socialist. 

Ambele romane cuprind mai multe planuri şi nivele narative decât lasă să se înţeleagă 

critica partinică (post)comunistă. De pildă, în ambele romane, funcţia de personaj-reflector 

este conferită nu doar comuniştilor, ci şi nehotărâţilor şi anticomuniştilor, reprezentanţilor 

vechii orânduiri, burghezilor, chiaburilor etc., iar din acest amalgam de perspective nu se 

impune una anume, iar dacă una e dominantă, cum e cazul străinului din romanul omonim, 

ea nu oglindeşte viziunea politică oficială, ci mai degrabă contradicţiile ei. Implicând 

constant şi cvasi-programatic monologul interior şi stilul indirect liber, precum şi procedee 

aproape experimentale de subiectivizare a perspectivei narative (cum ar fi scrisorile), 

autorul creează tensiune şi incertitudine, o ambiguitate tipică mai degrabă arborescentelor 

proze moderniste, iar nu previzibilelor creaţii ideologizate. 

 Adeziunea la comunism are mereu la Titus Popovici ca preambul o critică a sa. 

Altfel spus, viziunea care condamnă sau aderă la ideologia comunistă nu-i aparţine lui 

Titus Popovici, omul care a făcut parte din C.C în viaţa reală, ci îi aparţine autorului 

abstract. Este nevoie de această disociere pentru o reevaluare imparţială a operei lui Titus 

Popovici, pentru că lustraţia nu este o soluţie, cel puţin nu în cazul unei literaturi în care 

latura estetică devine perceptibilă până şi la cel mai minimal nivel al discursului. În acest 

mod, nu doar că valoarea estetică a romanelor este atestată, ci facilitat este şi un joc al 

ideilor care maschează mesaje subversive în diferitele voci narative, relativizând astfel 

opţiunea ideologică a autorului, care pare a rămâne în aceeaşi stare interogativă ca 

personajele sale. Titus Popovici reuşeşte poate, cu primele două romane, să se impună în 

lumea literară a epocii sale doar prin tratarea unor teme impuse de regimul oficial. Însă el 

depăşeşte forma dictată de aceeaşi ideologie, şi, astfel, fondul este îmbogăţit şi deschis 

nuanţărilor. 
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 Între 1964 şi 1971 are loc dezgheţul ideologic, numit de Eugen Negrici şi „relativa 

liberalizare”, explicabil în linii mari prin politica naţională de „des-” sau „anti-” sovietizare 

începută de Dej şi continuată de Ceauşescu, ce a favorizat şi naşterea unei literaturi 

autentice care nu mai păstrează nicio legătură cu realismul socialist, numită de Ion Simuţ 

„literatură evazionistă”. După publicarea romanului „Setea” în 1958, Titus Popovici 

părăseşte scena literară, dedicându-se cinematografiei, până în 1970, când revine cu nuvela 

„Moartea lui Ipu”, care confirmă că nu toată literatura din perioada comunistă e infestată 

ideologic. Aşadar, prin această nuvelă Titus Popovici descoperă şi profită de autonomia 

esteticului, motiv pentru care am intitulat cel de-al treilea capitol al acestei cercetări 

„Literatură tolerată”. Dar, nuvela „Moartea lui Ipu” nu e doar necompromisă, ci e un 

exemplu de literatură veritabilă, care pune în discuţie problematici etern umane plasate 

într-un imaginar magnetic prin imprevizibilitate şi originalitate. 

 Or, până şi cea mai valoroasă creaţie literară a lui Titus Popovici a suportat prea 

adesea impactul unei grile de lectură minimalizatoare, cauzată de imaginea publică a 

autorului. Detaşându-ne de amintitele prejudecăţi, am încercat să oferim – printr-o decelare 

a tehnicilor narative inedite, a implicaţiilor existenţial-filosofice, a contextualizărilor socio-

culturale posibile – o relectură a capodoperei lui Popovici care să argumenteze înscrierea 

sa printre cele mai importante realizări artistice ale literaturii române postbelice. Prin 

urmare, am constatat că „Moartea lui Ipu” garantează întâlnirea cititorilor cu una dintre 

cele mai subtile şi complexe imagini artistice autohtone a vulnerabilităţii şi falsităţii omului 

confruntat cu abuzul şi nonsensul tiraniei (în cele mai variate forme ale ei, de la aceea 

militară, până la cea socială ori casnică). Reflectori sunt de această dată copilul, care 

reclamă ridiculitatea şi artificialitatea celorlalţi, a societăţii în sine, a lumii de afară, de 

care încearcă să se îndepărteze însă în care este mereu readus de cei care vor să-l 

transforme într-un „om normal”, adică într-unul ca ei, respectiv „nebunul”, căruia nu-i 

rămâne decât să trăiască printr-o foucaultiană înscenare a propriei morţi/înmormântări. 

Aşadar, primul exemplu de literatură necompromisă a lui Titus Popovici este şi o autentică 

operă de artă, deci o mostră din ceea ce ar fi putut deveni autorul în lipsa comunismului. 

Dacă am avea să-i reproşăm ceva autorului nostru, ar fi tocmai faptul că nu a profitat mai 

mult de acest „evazionism literar” din anii dezgheţului ideologic.  

 După publicarea nuvelei „Moartea lui Ipu”, Titus Popovici dispare pentru încă 

douăzeci de ani din peisajul literar românesc, revenind imediat după căderea comunismului 

într-o altă ipostază – cea a denunţătorului regimului dictatorial. În volumele sale confesive 

autorul sugerează că niciodată nu a renunţat la a scrie literatură, ci doar la a o publica, 
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optând pentru literatura de sertar, ceea ce explică într-un fel revenirea sa în chiar anul 

1990 cu romanul „Cutia de ghete”, urmat la un an distanţă de „Cartea de la Gura Zlata”. 

Din păcate, moartea sa prematură şi neaşteptată – survenită în urma unui accident rutier în 

29 noiembrie 1994 – i-a zădărnicit proiectele literare, rămânând în urma sa o operă 

neîntregită. Două romane rămase în manuscris au fost recuperate de Domniţa şi Alex. 

Ştefănescu – „Cartierul Primăverii. Cap sau pajură” şi „Disciplina dezordinii” –, fiind 

publicate în anul 1998 la editura „Maşina de scris”. Dar literatura postcomunistă a lui Titus 

Popovici nu a fost primită cu atenţia cuvenită de critică, dedicându-i-se puţine şi sumare 

comentarii în paginile revistelor sau a Istoriilor şi a Dicţionarelor literare – majoritatea 

predispuse generalizărilor şi prejudecăţilor (est)etice, de aceea şi insuficiente şi ineficiente 

în configurarea specificităţii artistice. 

 Interes major, contrar receptării critice iniţiale, stârnesc şi aceste proze („de sertar” 

sau nu) publicate în primii ani ai postcomunismului, care au fost contestate chiar şi înainte 

de a fi citite, negându-se în acest fel principiul fundamental al criticii şi impunându-se o 

falsă reprezentare a scriitorului şi a literaturii sale în istorie. Romanele „Cutia de ghete” 

(1990) şi „Cartierul Primăverii. Cap sau pajură” (1998) sunt complementare, deoarece prin 

ele se (re)constituie un tablou al comunismului românesc, primul tratând pe un ton grav 

impactul dictaturii asupra oamenilor obişnuiţi – victime ale unui regim aberant –, iar al 

doilea fiind o satiră virulentă la adresa călăilor – a reprezentanţilor partidului unic care au 

instaurat şi întreţinut teroarea şi absurdul. O altă legătură între aceste două romane se 

identifică la nivelul artei narative, lipsa constrângerilor ideologice generând mutaţii 

stilistice şi în proza lui Titus Popovici, care-şi adaptează inspirat stilul la noile direcţii 

literare. O problematică des abordată de Titus Popovici în cărţile anterioare – 

limbajul/scrisul ca manipulare, supunere, vină, ispăşire şi evaziune – devine acum tutelară. 

Folosind în construirea romanului „Cutia de ghete” cam tot arsenalul tehnicilor narative 

postmoderne (defragmentarea, intertextualitatea, ironia, parodia, intervenţiile auctoriale în 

discurs ce întrerup naraţiunea omniscientă, autoreferenţialitatea etc.), Titus Popovici nu 

propune un metaroman propriu-zis, ci, mai degrabă, furnizează mijloacele optime pentru 

scopul în sine al cărţii, şi anume parodierea limbii de lemn şi, prin implicaţie, satirizarea 

societăţii comuniste. Oamenii sunt percepuţi ca nişte marionete ale limbajului şi ale 

mecanismului absurd al comunismului, care le refuză orice încercare de personalizare, de 

depăşire a vidului existenţial. Iar această nonexistenţă creează şi un roman non-epic, un 

roman al vocilor şi al limbajului, motiv pentru care capitolul al patrulea al lucrării noastre e 

intitulat „Literatură textualistă”. La fel, în metaficţiunea istoriografică „Cartierul 
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Primăverii. Cap sau pajură”, integrată în capitolul „Literatură postmodernă”, satira devine 

un fel de balsam terapeutic, un mod de răzbunare de sine, de răzbunare a propriei 

conştiinţe, căci alegerea de a fi unul dintre mercenarii intelectuali ai dictaturii s-a dovedit 

mai curând neavantajoasă: un trai comod şi fără griji într-o epocă cumplită n-a putut 

suplini o conştiinţă neîmpăcată şi un nume pătat. Istoria aici nu se vrea verificată, întărită şi 

mitizată, ci polemizată. Demitizat ajunge comunismul şi, în acelaşi timp, demistificat este 

ceea ce autorul mistificase prin romanele realist-socialiste. Am încercat să demonstrăm, 

deci, că Titus Popovici este un scriitor realist, însă această calitate i-a fost diminuată de 

chingile realismului socialist. Astfel, din parodierea romanului realist rezultă şi o 

autoparodie a celui care, nu întâmplător, a ajuns un marginal, căci nicio categorie nu-l 

revendică, aşa cum nici el nu mai e capabil să i se restituie – complet şi neviciat – vreunei 

ideologii literare sau politice.  

 Ultimul capitol al lucrării noastre – „Literatură confesivă” –, ce integrează două 

volume – „Cartea de la Gura Zlata” (1991) şi „Disciplina dezordinii” (1998) –, se 

concentrează asupra restituirii unei biografii a spiritului creator al lui Titus Popovici. Dacă 

„Disciplina dezordinii” a surescitat întrucâtva interesul criticii, mai mult  pentru 

„îndrăzneala” autorului de a se întoarce împotriva regimului comunist pe care altădată l-a 

servit oportunist şi de a dezvălui indiscreţii din culisele oficiale ale acestuia, „Cartea de la 

Gura Zlata” este amintită doar la index în toate Istoriile şi Dicţionarele literare. Or, 

pendulând între seriozitatea unui studiu documentar-istoric şi senzaţionalismul 

dezvăluirilor unor intimităţi existenţiale, între complexa poetică a dimensiunii literare şi 

complicata textură a dimensiunii psihologice, între pretenţiile de adevăr şi inerentele 

mistificări, literatura confesivă presupune o incursiune critică generoasă şi atrăgătoare, dar 

deloc facilă, având în vedere caracterul hibrid al acesteia. Astfel, studiul nostru încearcă să 

păstreze un echilibru necesar între grila autobiografică şi cea literară şi să ordoneze 

reprezentările într-o panoramă integratoare capabilă să articuleze atât valenţele stilistice, 

cât şi particularităţile care configurează personalitatea lui Titus Popovici şi devenirea sa în 

lume şi în ficţiune. 

 Aşadar, literatura explicit confesivă a lui Titus Popovici conturează un demers – 

destul de exotic în contextul culturii române contemporane – de autoflagelare şi de ispăşire 

publică a unui trecut traumatic din punct de vedere moral. Aici, Titus Popovici oscilează 

între stări contradictorii. Pe de-o parte, îşi doreşte să fie iertat, deşi nu poate susţine cu tărie 

că regretă viaţa epicureică pe care partidul comunist i-a asigurat-o contra serviciilor sale. 

Se remarcă asumarea alegerii unui drum care nu-i (mai) face cinste, un drum totuşi lipsit de 
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griji, care i-a oferit o „epocă de aur”, o „epocă fără judecători”. Pe de altă parte, scriitorul 

realizează cu regret că există posibilitatea ca ceilalţi, contemporani şi urmaşi, să nu-l ierte 

pentru drumul ales în viaţă şi să nu-i ofere niciodată o reabilitare. Titus Popovici optează 

pentru asumare lucidă, ba mai mult, scrie cu o degajare ostentativă despre rolurile 

îndeplinite în partid nu doar de el, ci şi de mulţi alţi oameni de cultură şi nu numai, dintre 

care unii reuşiseră să păstreze aparenţele, declarându-se nepătaţi de mizeria dictaturii. Dar 

cele mai „ruşinoase” aspecte din viaţa lui Titus Popovici au fost întotdeauna la vedere: 

calitatea de membru C.C. a fost oficială şi asumată, la fel ca tezismul în calitate de scriitor 

şi scenarist, deci despre o ficţionalizare a istoriei din aceste puncte de vedere nu poate fi 

vorba.  

 Cu toate că a profitat din plin de beneficiile colaborării cu partidul, nu a crezut 

niciodată în doctrina acestuia, ci, dimpotrivă, era conştient de absurditatea regimului ce 

invita la eşafod orice formă de nesupunere. Însă nici în aceste mărturisiri Titus Popovici 

nu-şi exprimă regretul pentru opţiunile din timpul dictaturii (ar fi căzut probabil în cinism 

şi în minciună, riscând să-şi compromită cartea încă şi mai mult decât o face numele 

autorului de pe copertă) şi nici nu-şi face un ţel din a-şi justifica alegerile (deşi e de la sine 

înţeles că după `89 orice acolit al comunismului a experimentat sentimentul părerii de rău – 

unii pentru că nu au rezistat tentaţiei unei vieţi tihnite şi îmbelşugate, alţii pentru că au 

cedat presiunilor şi ameninţărilor, încă există şi o categorie care a deplâns însăşi căderea 

dictaturii. Indiferent de natura regretelor, fiecare şi-a conceput şi o modalitate de justificare, 

de autoapărare – în faţa acuzatorilor, a opiniei publice, a Istoriei, sau a propriei conştiinţe). 

Cu siguranţă şi Titus Popovici a încercat aceste sentimente, chiar dacă nu le articulează 

explicit, însă el găseşte un alt vinovat, îşi acuză, de fapt, soarta pentru ceea ce a fost, dar 

mai ales pentru ceea ce ar fi putut deveni (adică un scriitor recunoscut) dacă nu ar fi trăit 

cele mai nedrepte şi inchizitoriale vremuri pentru oamenii de litere (şi nu numai).  

 După cum am observat, întreaga literatură postdecembristă a lui Titus Popovici – 

fost membru al C.C. al P.C.R. – se întemeiază pe o critică a regimului comunist, dar 

schimbarea aceasta de viziune abia când pericolele au fost deja depăşite a atras şi oprobriul 

criticilor literari. Or, distopia socială din „Cutia de ghete”, cât şi distopia politică din 

„Cartierul Primăverii. Cap sau pajură”, şi cu atât mai mult mărturisirile din cele două 

volume confesive – nu de puţine ori pline de căinţă – decurg dintr-o conştiinţă încărcată 

căreia i-a mai rămas doar putinţa de a scrie şi speranţa că opera va umbri păcatele 

scriitorului şi nu invers.  
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 Pe tot parcursul acestei cercetări doctorale, am încercat să demonstrăm că Titus 

Popovici nu vrea şi nu are cum să rămână prizonierul propriului trecut regretabil, dar nu 

poate nici să şi-l anuleze, mai ales că în el stă copilăria şi toată tinereţea sa. Şi atunci, 

ajunge să împletească, chiar armonios, registrul ironic, şi adesea trivial, cu cel nostalgic. Şi 

pentru acest motiv, Titus Popovici rămâne unul dintre scriitori canonici ai regimului 

comunist, dar această vină morală nu are cum să-i discrediteze întreaga creaţie artistică. În 

ciuda sentinţelor susţinătorilor revizuirilor est-etice, „nomenclaturistul” Popovici e şi un 

scriitor important al literaturii postbelice, fiindcă, departe de a fi un paradox, cu aceeaşi 

mână a scris şi proze teziste, aservite regimului, şi literatură nu doar evazionistă, ci de-a 

dreptul valoroasă estetic.  
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