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Ambiguitatea ca paradigmă în romanele lui D. R. Popescu 

 

Rezumat 

 

 
Cuvinte cheie: ambiguitate, simbolism, intertextualitate, postmodernism, focalizare variabilă, 

pluriperspectivism 

 
 Teza de doctorat, Ambiguitatea ca paradigmă în romanele lui D. R. Popescu, a 

urmărit reliefarea caracteristicii definitorii a prozei romaneşti, caracterul „deschis” al spaţiului 

semantic al discursului diegetic, valorificarea valenţelor de semnificare multiplă a sintagmelor, a 

textelor în întregime, mecanismele de producere, formulele epice, tehnicile, procedeele, 

modalităţile lingvistice şi stilistice de realizare a ambiguităţii, precum şi unele interpretări 

competitive propuse de criticii literari. 

Beneficiar a sute de pagini exegetice, a monografii sau studii sistematice, omologat în 

istoriile literare, scriitor de prim rang, apreciat pentru latura mimetică, pentru diversitatea şi 

virtuozitatea scrierilor în proză şi dramaturgie, D. R. Popescu este abordat aici din perspectiva 

unei stimulative grile de lectură menită să vizeze inovaţia, polivalenţa creatoare şi mai ales 

resursele utilizate de autor în vederea înnoirii romanului în literatura română, sincronizarea 

acestuia cu celelalte ramuri ale artei.  

Cuvintele cheie ale lucrării de faţă sunt: ambiguitate, focalizare variabilă, proliferarea 

epicului, nuclee epice, dialogism, anchetă, dezbatere, omul ambiguu, demitizare, remitizare, 

labirint, dedublare, noncronologie, mari şi mici universuri, glisare în fantastic, bestiar, 

simbolism, teatralizare, parodiere, sarcasm, intertextualitate, postmodernism. Subiectul fiind 

vast, punând în dezbatere cele şaptesprezece romane publicate de autor până în prezent, ne-am 

conceput lucrarea în conformitate cu un plan bine definit reunind cinci capitole.  

Prima direcţie în cercetarea noastră, Ambiguitatea – caracteristică a limbajului 

artistic, elucidează modalităţile prin care D. R. Popescu asigură caracterul „deschis” al spaţiului 

semantic al discursului narativ la nivelul opţiunii estetice, al viziunii artistice, al imaginarului 

epic, al lexicului, al sintaxei epice, cât şi la nivelul morfologic şi stilistic. Analiza mecanismelor 

de producere a ambiguităţii e susţinută cu un larg corpus de exemplificări. În acest prim capitol 

am efectuat şi o periodizare a universului romanesc al lui D. R. Popescu: etapa incipientă cu cele 

două romane Zilele săptămânii şi Vara oltenilor cu tematică mai puţin interesantă, măsura 

talentului scriitoricesc fiind dată începând cu cea de-a doua etapă romanescă, cu ciclul F, alcătuit 

din şase romane, remarcabile fiind romanele F şi Vânătoarea regală. Cea de-a treia etapă am 
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numit-o a romanului total, cu ciclul Viaţa şi opera lui Tiron B., respectiv volumele Iepurele 

şchiop şi Podul de gheaţă, nişte metaromane în care se pune în evidenţă modul în care se creează 

o operă literară, fiind enumerate în Prefaţă componentele artistice ale operei, timpul în artă, 

relaţia dintre instanţele narative: narator, cititor, personaj, dar şi referiri la menirea povestirii, a 

literaturii ca ramură a artei şi ca formă a problematizării. În această etapă am inclus şi romanul 

Oraşul îngerilor.  

Următoarea perioadă am numit-o perioada demitizării în care am inclus romanele 

Dumnezeu în bucătărie, Truman Capote şi Nicolae Ţic (romantz), Paolo şi Francesca şi al 

treisprezecelea apostol, Săptămâna de miere. Romancierul configurează un cadru mitologic, 

lăsând să se distingă un proces de rescriere a unor mituri, realizând, de fapt, o deconstruire a 

miturilor vehiculate de puterea politică: mitul pământului promis, mitul christic, mesianic, mitul 

fraţilor vrăjmaşi Cain şi Abel, mitul paradisului pierdut, mitul labirintului, etc., dorind prin 

tematizarea acestora sugerarea distopiei comuniste. 

Ultima etapă o constituie romanul după anul 2000: Falca lui Cain (2001) şi Întoarcerea 

tatălui risipitor (2008). Primul roman face trimiteri evidente la Biblie, prezentând, însă, toate 

caracteristicile romanului postmodern, semnalate, dar mai puţin, şi-n romanele anterioare 

precum: aspectul polimorf, perspectiva multiplă care afectează coerenţa povestirii având drept 

scop menţinerea cititorului în text cu falsa promisiune a descoperirii secretului în final, 

informaţii anodine, eseuri, articole din ziar, dispersarea, fragmentarea subiectului, 

intertextualitatea prin inserarea a 91 de poezii intitulate generic Calendarul nebunilor, a celor 

trei acte ale piesei de teatru Luceafărul porcilor, a eseului Secolul Marx şi a două articole, unul 

dedicat lui Che Guevara, iar altul dedicat tragediei minerilor din Lupeni. Ultimul roman, 

Întoarcerea tatălui risipitor, sub masca demitizării, este un rechizitoriu al societăţii zilelor 

noastre, o radiografiere a tranziţiei care nu se mai încheie şi o redare în cheie ironică a războiului 

ce se mai poartă în diverse colţuri ale lumii şi cu participarea unor militari români.  

În capitolul al doilea, intitulat Formule epice de ambiguizare în romanele lui D. R. 

Popescu, pornim de la o constantă a romancierului, aceea a deschiderii către înnoirile tehnice, 

autentice şi neîntrerupte în transfigurarea artistică a adevărului, a marilor probleme ale lumii 

surprinse prin perspectiva narativă, prin personajul-narator care este când prim, când secund, 

când terţ. Astfel ne-am concentrat asupra tehnicilor narative precum: pulverizarea perspectivei 

narative dublate de dialogism, prin utilizarea monologului interior, înregistrarea gândurilor 

nerostite simultan cu acţiunea, prin focalizarea multiplă a conştiinţei naratorului; suprapunerea 

perspectivelor, proliferarea epicului din punctul de vedere al mai multor „voci” – modalitate de 

producere a ambiguităţii structurale; alternarea perspectivei narative obţinute prin dedublare a 

unor personaje; anticiparea cumulativă prin reluarea unor motive, secvenţe ori personaje care 
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prin amplificare graduală îşi schimbă câmpul semnificant;  circularitatea cumulativă a naraţiunii 

prin reluarea unor întâmplări, personaje din unghiuri şi perspective diferite; utilizarea 

analepselor, a prolepselor; utilizarea unor tehnici din cinematografie, precum flash-back-ul, 

retrospectiva, prim-planul, rotirea destinelor, trecerea alertă de la o idee la alta etc. 

O altă formulă epică de ambiguizare, de sugerare a complexităţii omului ca o infinitate de 

posibilităţi prin structuri amalgamate, insolite, eterogene, constă în aceea că „marele subiect” se 

conturează prin „micile subiecte”, pe care autorul le fragmentează, le dezvoltă independent în 

nuclee epice, astfel că fiecare amănunt, ce pare iniţial neînsemnat, trebuie reţinut, pentru că nu se 

ştie în ce context devine semnificativ şi autorul nu-l repetă pentru a uşura înţelegerea. Marele 

univers se integrează în universurile mici pe care le întâlnim în romane ca fiind fie interogative, 

fie dubitative, imaginative, ritualice. 

Ambiguitatea este amplificată prin pretexte epice precum ancheta şi dezbaterea, glisarea 

în fantastic, bestiarul, demitizarea, remitizarea, teatralizarea, evocarea unor fenomene istorice şi 

sociale, disponibilitatea pentru modalităţi epice postmoderne precum intertextualitatea, aspectul 

polimorf, atomizarea subiectului, introducerea unor elemente de metaroman. Ancheta reluată şi 

aprofundată prin audierea cât mai multor personaje-martori, a cât mai multor voci, determină 

proliferarea epicului ducând la imposibilitatea stabilirii unor puncte clare de reper. Ancheta nu 

este în romanele lui D. R. Popescu un procedeu juridic, rolul ei fiind de a examina statutul 

oamenilor de a înţelege evenimentele, implicaţia indivizilor în asemenea evenimente, devenind o 

interogaţie asupra condiţiei umane, depoziţiile multiplicându-se neîncetat, astfel că ipotezele, 

raţionamentele logice din anumite secvenţe epice devin ilogice în altele. Ancheta în vederea 

descoperirii adevărului devine şi o modalitate de dezbatere a celor mai  importante probleme de 

ordin social, moral, politic şi filosofic. Ca pretexte epice, ancheta şi dezbaterea nu clarifică 

situaţiile, ci au rolul de a-l introduce pe cititor printr-un hăţiş de fapte, evenimente, de  a-i planta 

capcane care să-i năruie ipotezele la care ajunge la un moment dat, determinându-l să caute 

interpretări cât mai competitive. 

Intruziunea fantasticului în realitate conduce spre ambiguizare, spre dereglarea raportului 

dintre semnificant şi semnificat, determinând o ruptură, o discontinuitate a acţiunii, care stârneşte 

o atmosferă angoasantă, de groază. Fantasticul variază de la un roman la altul. Dacă în romanul 

Împăratul norilor întâlnim un fantastic de sorginte folclorică, în F fantasticul este parodic, 

grotesc, în romanele Oraşul îngerilor, Dumnezeu în bucătărie întâlnim un fantastic oniric, apoi 

în Iepurele şchiop, Truman Capote şi Nicolae Ţic e prezent fantasticul thanatic, iar în Podul de 

gheaţă fantasticul mitic. 

De asemenea, introducerea bestiarului concură la reliefarea feţelor adevărului vieţii. 

Simbolistica animalelor e diferită de la un nucleu epic la altul, de la un roman la celălalt. De 
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pildă, calul îşi transmută semnificaţiile şi-şi multiplică sensurile în funcţie de transformările 

sociale şi adânc spirituale ale oamenilor. El va fi pe rând simbol al morţii, al damnării, al 

macabrului, dar şi al vieţii, al inocenţei, al libertăţii şi mai ales al adevărului. Substituirea 

oamenilor cu animalele în anecdote alegorice reprezintă o înfăţişare indirectă a unor fapte, 

evenimente, un bestiar ce implică ambiguităţi pe care lectorul e nevoit să le decripteze. 

Ambiguitatea e sporită şi prin procedeele demitizării şi remitizării. D. R. Popescu 

instrumentalizează mitul ca formă esopică şi ca strategie a disimulării, bazată pe forţa de 

resimbolizare a realului, raportând mitul la contextul politic. Autorul desacralizează miturile şi 

mitizează realităţile prin deturnarea şi inversarea semnificaţiilor originare, iar modul în care 

comunismul ca mitologie ocultată distorsionează sensul cronotopului paradisiac este vizibil în 

romane prin demantelarea unor structuri simbolice. Situaţiile epice poartă amprenta gândirii 

mitice: iniţierea, moartea, naşterea, precum şi personajele care sunt construite prin tehnica             

pre-figurării arhetipale, prin amplificarea eroică şi simbolică a însuşirilor, prin coordonate  

spaţio-temporale, care trădează funcţionalitatea unui tipar al reiterării. De asemenea, asistăm şi la 

un proces de inventare a unor scenarii mitice. Desacralizarea, demistificarea, deformarea, 

disimularea sunt modalităţile proprii scrisului autorului. Acesta apelează la mitologie pentru a 

sugera concepte precum: libertatea, eroismul, binele, răul. Viziunea demitizantă izvorăşte din 

convingerea că numai recunoaşterea şi acceptarea greşelilor ar mai putea salva naţiunea română. 

Teatralizarea, lumea ca circ, evocarea unor fenomene istorice şi sociale sunt modalităţi 

pline de curse prin care lectorul este atras, pentru a descoperi altceva dincolo de ele, într-un 

spaţiu al discursului narativ, totul transformându-se într-un fel de examen de conştiinţă. 

În ultimele romane, utilizarea parodiei, ca citare ironică ori apropriere, folosirea 

intertextualităţii, a discontinuităţii, amalgamul voit al genurilor literare, dar şi al satirei, al 

discursului filosofic, al jocului aforistic, al anecdotei sporesc ambiguitatea şi necesită cititorului 

un efort aproape similar cu cel al creatorului.  

Am intitulat capitolul al treilea Actantul ambiguu şi adevărul incert, în care am 

evidenţiat dualitatea, alteritatea personajelor care joacă două sau chiar mai multe roluri. Autorul 

utilizează tehnici şi procedee specifice genul dramatic precum travesti-ul, incognito-ul, 

quiproquo-ul, schimbarea numelui, confuzia gemenilor, pierderea memoriei, dedublarea, 

răsturnarea ierarhiei şi prăbuşirea unei false autorităţi. Am precizat că autorul utilizează în 

permanenţă un mecanism al contrastelor în construirea personajelor, acestea fiind în acelaşi timp 

călăi şi victime, martiri şi paiaţe, martori şi colportori, delatori şi arivişti, nebuni, măscărici şi 

înţelepţi, o situaţie ambiguă cu eroi prezentaţi în permanenţă între tragic şi comic. Valorificând 

miturile biblice sau elene, precum cel al labirintului, autorul reuşeşte să ambiguizeze personajele 

aflate pe un traseu sinuos în care curajul şi laşitatea, afirmaţia şi negaţia se înfruntă, iar aspiraţia 
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spre eliberare se împotmoleşte. Majoritatea personajelor sunt portretizate prin procedeul 

reflectării poliedrice. În acest sens amintim chipul obsedantului personaj, Moise, din ciclul F, 

unic în literatura română prin trăsăturile sale puternic contrastante. Ahtiat după putere, Moise îşi 

pierde treptat raţiunea, distrugând totul, devorând nu numai duşmanii, ci şi prietenii, familia, 

ajungând până la autodevorare, ca un Uroboros. 

Am prezentat în antiteză personajele romanelor în subcapitolele intitulate Anchetatorul şi 

rezoneurul, Nebunul şi înţeleptul, Martori şi colportori, Trădători şi arivişti, Circarul vizionar, 

Personaje marionetă, Femei malefice, Eroi mitizaţi. Prin acţiunile şi faptele personajelor 

romanelor sale, autorul dezvăluie o situaţie crudă, amară, adevărul esenţial al unui „timp bolnav” 

în care dezumanizarea, degradarea umană, criza psihologică, maleficul au pus stăpânire pe 

universul vieţii.  

În următorul capitol, Dizolvarea timpului şi a spaţiului, am arătat că ambiguitatea e 

sporită şi de suprapunerile temporale, de noncronologie, de utilizarea analepselor şi a prolepselor 

care duc la un amalgam temporal sub forma unui joc ilogic. Pe D. R. Popescu nu-l interesează 

timpul în care se petrec întâmplările, ci conexiunea acestora. Timpul epic este când individual, 

când istoric, când cosmic-universal. Între aceste forme temporale au loc interferenţe care duc fie 

la discontinuitate, fragmentare, fie la dilatarea timpului, generând ambiguitate. Timpul 

individual, dar şi cel istoric sunt percepute diferit de la o unitate narativă la alta, fiind adăugate 

amintiri, interpretări ale unor personaje, nu există o ordine temporală a acţiunilor, fapt care face 

dificilă şi ambiguă receptarea. Chiar şi timpul gramatical este „încurcat”. Sunt secvenţe în care 

alternează timpul prezent al verbelor cu imperfectul şi perfectul compus, de cele mai multe ori în 

acelaşi enunţ. Combinarea timpurilor verbale sugerează simultaneitatea clipelor prezente şi 

glisarea într-o dimensiune grotescă.  

Referitor la spaţiu am considerat ca şi criticii literari Mircea Iorgulescu, Mirela 

Roznoveanu că este confuz, discontinuu, impersonal, alteori imaginar, simţindu-se într-o 

oarecare măsură influenţa lui Faulkner. Am distins mai multe spaţii ale eposului: spaţiul epic al 

naratorului, al martorului, spaţiul imaginar al vocilor şi un spaţiu fizic, geografic. Având în 

vedere felul în care spaţiul şi-a pus amprenta asupra personalităţii celor care l-au locuit, ne-am 

referit la un spaţiu al claustrării, carceral, al atrocităţii; un spaţiul malefic al pedepsei; un spaţiu 

labirintic-itinerant; un spaţiu iniţiatic, sacru şi un spaţiu paradiziac.  

Prin urmare, planurile temporale se confundă şi se suprapun, iar spaţiul este, în general, 

unul imaginar, fapt ce provoacă ambiguitatea şi solicită din partea lectorului atenţie sporită în 

receptare şi înţelegere.  

În al cincilea capitol, pe care l-am intitulat Deriziunea limbajului, am pus în evidenţă 

cum a reuşit autorul printr-un stil stufos, labirintic, uneori prolix şi printr-un limbaj caustic, pe 
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alocuri colorat să dezvăluie adevărurile dramatice ale vremii, deschizând în proză o direcţie 

novatoare. Interferând modurile de expunere, firul narativ este repetat întrerupt, fiind introduse 

monologuri ale personajelor care încearcă să-şi explice acţiunile. Uneori, prin solilocvii, 

personajele îşi evidenţiază dramatismul interior. Dialogul este mult mai utilizat decât naraţiunea 

propriu-zisă, deseori se transformă în schimburi de replici rapide în vederea demonstrării unor 

idei opuse. Dialogul este fragmentat, fragmentare marcată grafic prin punctele de suspensie, fapt 

ce face ca personajul implicat în conversaţie abia să poată percepe frânturi, ecouri din replicile 

locutorului. Când tensiunea se amplifică, replicile devin sarcastice, labirintice, astfel că planul 

dorinţelor se confundă cu planul real. Descrierea utilizată pentru a completa imaginile se 

particularizează printr-un stil retoric, prin imagini hiperbolice, cu enumeraţii şi repetiţii ce induc 

obscuritate, cu termeni literari, alăturaţi celor triviali.  

Incoerenţa, fragmentarea, enunţurile eliptice sunt produse şi de utilizarea semnelor de 

punctuaţie, precum parantezele, punctele de suspensie, ghilimelele, semnul întrebării şi al 

exclamării. Oralitatea limbajului din interiorul parantezelor contrastează deseori cu stilul 

replicilor eseistice sau filosofice. Limbajul trivial, termenii vulgari, îmbinarea de regionalisme, 

cuvinte şi expresii populare alunecă în derâdere şi au menirea de a sugera incultura, violenţa 

maximă ca formă de manifestare a puterii. Deriziunea limbajului constă şi în capacitatea de a 

realiza inovaţii lexicale, jocuri de cuvinte obţinute de autor atât prin mijloace interne de 

îmbogăţire a vocabularului precum derivarea, compunerea, dar şi prin despărţirea, silabisirea, 

repetarea unor silabe, triplarea unor sunete, ritmarea cuvintelor cu efecte incantatorii. 

Interferenţa modurilor de expunere, interferenţa registrelor stilistice, inovaţiile lexicale, 

semnele de punctuaţie utilizate în vederea punerii în valoare a atitudinii locutorilor de la 

accentuarea unui cuvânt până la exprimarea ironiei, indignării, dezavuării, delimitării amplifică 

ambiguitatea, dar sunt mărci evident novatoare prin care autorul demonstrează că nu se mai pot 

imita la infinit înaintaşii, că există procedee, modalităţi şi resurse noi prin care proza să fie 

sincronizată cu celelalte ramuri ale artei. 

În ultima parte a tezei, Concluzii – care are caracter recapitulativ – am precizat 

observaţiile la care am ajuns în urma analizei textelor celor şaptesprezece romane scrise până în 

prezent de D. R. Popescu. Rezistenţa cărţilor din obsedantul deceniu al prozatorilor generaţiei 

ʻ 60 l-a preocupat şi a constituit o dificultate şi pentru D. R. Popescu. Imaginarul epocii 

comuniste, prezent în proza sa romanescă poate fi înţeles bine, dacă e raportat la contextul  

psiho-istoric căruia i se circumscrie. Personajele puterii, semnificate prin destinele călăilor şi ale 

victimelor, sunt conturate în imaginarul romanelor, ţinând seama de scenariile epocii, ce-şi 

asumase o utopie mesianică. În acest sens, romancierul şi-a creat o multitudine de tehnici 

narative de ambiguizare, transformându-le în opera sa în capcane nepermisibile clarităţii şi 
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accesibilităţii, de care s-a temut şi de care s-ar fi simţit intimidat în perioada recent încheiată. 

Pentru reliefarea adevărului în totalitarism şi în vederea dezvăluirii brutalităţii şi cruzimii 

regimului comunist, autorul a apelat la utilizarea unor trasee labirintice în opera sa. Romanele 

rămân drept mărturii despre violenţa transformărilor sociale, politice, morale, despre cauzele 

acestora, constituind, în acelaşi timp, şi trimiteri abile spre vinovaţii atrocităţilor sistemului 

totalitarist. Prin urmare, teama de accesibilitate, de descoperirea prea uşoară a simbolurilor, a 

determinat găsirea noilor tehnici narative ce constituie sursa înnoirii prozei lui D. R. Popescu şi, 

implicit, a literaturii române actuale. Romanele sale demonstrează capacitatea creatoare 

impresionantă în relevarea profunzimii universului omenesc, unicitatea autorului în rândul 

prozatorilor contemporani.  

Luând toate acestea în considerare, putem afirma că Dumitru Radu Popescu este un 

prozator original, deschis permanent la noutate. În abordarea şi redactarea acestei teme de 

cercetare şi analiză am accesat teoria imaginarului, o multitudine de studii critice, de naratologie, 

diverse dicţionare, monografii şi istorii literare. În urma celor constatate am demonstrat în cele 

cinci capitole ale lucrării, punct cu punct, că principala caracteristică a operei romaneşti a lui D. 

R. Popescu, ambiguitatea, nu numai că stârneşte interpretări competitive, dar constituie şi o 

contribuţie esenţială la înnoirea prozei româneşti, la sincronizarea literaturii române cu celelalte 

ramuri ale artei.  

Studiul invită la o considerare deosebită a cotei de care trebuie să se bucure romanul lui 

D. R. Popescu în literatura noastră şi, de asemenea, considerăm că poate satisface exigenţele 

literare ale celor ce-şi propun să cerceteze şi să evalueze şi din alte puncte de vedere opera 

romanescă actuală.  
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