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         Cuvinte  –  cheie  existente  în  lucrare:  spaţiu,  metamorfoză,  real  ,  imaginar, 

Yoknapatawpha, inefabil, labirint, dublul, emblemă, emblematic, etc.      

  I. Conceptul de spaţiu literar 

 Am  ales această lucrare pentru a scoate în evidenţă tipurile de spaţiu literar, precum 

şi  unele  spaţii  emblematice  reflectate  în  operele  scriitorilor  români  din  secolul  XX, 

deceniile  VII  şi  VIII.  Lucrarea  îşi  propune  să  analizeze  categoriile  spaţiale  a  cinci 

romancieri   români,  din a  doua jumătate  a  secolului  XX, aceştia  fiind:  Marin Preda, 

Ştefan Bănulescu, Sorin Titel, Dumitru Radu Popescu şi Tudor Dumitru Savu. 

A cunoaşte spaţiul şi oamenii, a călători real sau imaginar prin intermediul literaturii, 

prin toate regiunile ţării, înseamnă a descoperi şi recrea tot atâtea orizonturi spirituale. 

Lectura  metaforelor  spaţiale  şi  descifrarea raporturilor  dintre  fiinţa  umană şi  lume au 

permis definirea unui sentiment al spaţiului. 

La  nivelul  discursului,  coordonata  spaţială  este  solidară  cu  cea  temporală,  iar  la 

nivelul lumii refigurate spaţialitatea are o relativă independenţă şi rămâne o dimensiune 

consonantă  cu  timpul.  Într-un univers  situat  sub semnul  devenirii  spaţiul  nu poate  fi 

numit entitate autonomă ci element subordonat timpului,  teritoriu în care devenirea se 

petrece sau care o reprezintă. 

Din  perspectiva  categoriilor  poetice  ale  spaţiului,  romanul  românesc  din  a  doua 

jumătate a secolului XX îşi evidenţiază încă o dată complexitatea şi forţa. Teritoriu al 

unor  prodigioase  afirmări,  al  deplinei  maturizări  şi  generoaselor  deschideri,  această 

perioadă desfăşoară spectacolul marilor creaţii prin care romanul românesc se integrează 

în orizontul prozei europene. 

      Cuvintele  emblemă şi  simbol  apar adesea sinonime în vorbirea zilnică, fără a 

provoca  confuzii  nedorite.  Separarea  celor  două  ar  părea  inutilă  şi  ceremonială.  O 

emblemă este  un  tipar  folosit  pentru  a  reprezenta  o  idee.  Emblema cristalizează  o 

abstracţiune în termenii concreţi, vizuali: o zeitate, un trib, o naţiune, o virtute sau un 

viciu. O emblemă este un obiect sau reprezentarea unui obiect.  
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      Emblemei ca obiect sau imagine  i se atribuie o anumită semnificaţie, este o figură 

care simbolizează ceva şi este destinată să reprezinte ceva: o colectivitate, o autoritate, o 

meserie,  un  spaţiu  emblematic pentru  viaţa  spirituală  ,  socială,  economică  a  unei 

comunităţi  rurale  sau  citadine  pornind  de  la  monumente  reprezentative  cum  ar  fi: 

biserica, gospodăria, şcoala, poiana, cârciuma, prăvălia, primăria, etc.  

       Caracteristicile  spaţiului  emblematic ar  fi  :  geografia,  topografia  unui  loc, 

comunitatea  imaginară, imaginarul geografic precum şi raporturile complexe între patria 

reală şi imaginară, a unui spaţiu interior şi cel definit ca aparţinând exterioriţăţii supuse 

alterităţii. 

       În operele celor cinci scriitori întâlnim ca spaţii emblematice : spaţiul românesc, 

spaţiul  occidental,  spaţiul  bizantin,  spaţiul  circular,  spaţiul  rural  şi  urban,  spaţiul 

labirintic,  spaţiul  terestru  şi  cel  subteran,  un  spaţiu  fictiv,  fantastic,  o  margine  a 

imperiului şi o fugă spre un axis mundi radial ca şi spiţele unei roţi , etc. 

                     

             II.       Siliştea –Gumeşti un spaţiu emblematic din Câmpia Dunării

Cele două volume ale romanului Moromeţii formează o unitate, ele se susţin şi se 

luminează  reciproc  impunând  o  tipologie  necunoscută  până  la  Marin  Preda  în  proza 

românească.  Întâiul  volum  este  concentrat  asupra  unui  singur  personaj,  întreaga 

desfăşurare epică este subordonată lui Ilie Moromete. Cartea este scrisă într-un stil pe 

alocuri ironic, personajele au timp să gândească şi să se exprime, gesturile lor sunt libere, 

existenţa în orice caz nu-i terorizează. 

De pe stănoaga podiştei sale Ilie Moromete priveşte cu un ochi netulburat oamenii 

care trec pe drum, în adunarea din curtea lui Iocan el citeşte ziarul.

Ritmul  epic  se  schimbă  în  volumul  al  doilea,  existenţa  socială  este  aici  mai 

concentrată, oamenii apar invadaţi de întâmplări, satul aşezat pe tipare arhaice intră într-

un proces rapid de destrămare. Naraţiunea se complică, numărul focarelor epice creşte iar 

sub  presiunea  numeroaselor  paranteze  fraza  îşi  pierde  din  fluenţă,  devine  aspră  şi 

demonstrativă. Din romanul unui destin Moromeţii devine romanul unei colectivităţi care 

este satul şi al unei civilizaţii sancţionate de istorie. 
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 Preda prezintă nişte ţărani inteligenţi şi ironici, complecşi ca structură morală în 

măsură prin aceasta să-şi reprezinte şi să trăiască în modul lor caracteristic marile drame 

ale existenţei. 

Moromeţii reprezintă şi o mare descoperire literară, eroul central al romanului, 

Ilie Moromete, nu seamănă cu nici unul dintre personajele prozei anterioare: rurale sau 

citadine, originalitatea lui vine din modul în care un spirit inventiv, creator, transformă 

existenţa într-un spectacol. 

Alungate  de  istorie  în  alte  locuri  personajele  revin  cu gândul  sau  cu  pasul  la 

Siliştea- Gumeşti, drumurile lor trec totdeauna prin acest spaţiu privilegiat, individualizat 

literar în chipul în care alte spaţii reale cum ar fi Salinas- marea vale din romanele lui 

Steinbeck sau comitatul Yoknapatawpha din romanele lui Faulkner au devenit puncte de 

reper într-o geografie a imaginarului. 

Satul se concentrează în Moromeţii (I) la viaţa unei familii şi numai prin atingere 

la viaţa unei colectivităţi mai largi, însă sonda fixată pe un spaţiu restrâns intră adânc în 

straturile unei spiritualităţi vechi.

Romanul lui Preda analizează dispariţia societăţii tradiţionale, este surprins apusul 

unei lumi, o răspântie a civilizaţiilor, universul micului proprietar agrar piere social deşi 

are o supravieţuire etică asimilată în noi norme de viaţă. 

Siliştea –Gumeşti devine un spaţiu emblematic în opera lui Marin Preda, un spaţiu 

închis,  o  comunitate  lovită  uneori  de  agresiunea  lumii  exterioare,  din  afară  emisarii 

agresiunii  sunt  perceptorul  care-i  terorizează  cu  fonciirea,  primarul,  războiul, 

colectivizarea, etc. Un alt spaţiu devenit emblematic este poiana lui Iocan unde oamenii 

se  adună  duminica  dimineaţa  ca  să-şi  repare  uneltele,  să  citească  ziarul  şi  să  facă 

comentarii politice.

Un loc important ocupă în carte salcâmul , acest arbore devine un simbol,  un axis  

mundi ,  unul  dintre  cele  mai  importante,  salcâmul este  sacrificat  în  cele  din  urmă, 

prevederile lui Moromete nu se îndeplinesc şi într-o dimineaţă salcâmul este doborât, fără 

el  gospodăria  apare  deodată  pustie,  modestă,  arborele  îi  dădea  grandoare,  tăierea 

salcâmului tulbură viaţa familiei,  loviturile de topor sunt ascultate cu spaimă, ca nişte 

lovituri ale destinului.
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         Un spaţiu emblematic complex este viaţa spirituală, socială şi economică a întregii 

comunităţi rurale. 

         Existenţa  rurală românească este localizată  în romanul  Moromeţii în Câmpia 

Dunării, un spaţiu emblematic deschis care are în centrul lui un microgrup care stă la 

baza colectivităţii tradiţionale, familia, în ipostază principală, familia Moromete., iar în 

ipostază  secundară  familia  lui  Victor  Bălosu,  a  lui  Birică,  a  lui  Boţoghină  şi  a  lui 

Ţugurlan. 

  III. Câmpia Dunării spaţiu emblematic în opera lui Ştefan Bănulescu

          Cartea  de la  Metopolis  apare  ca  o  însumare  a  artei  şi  meditaţiei  autorului  în 

direcţia exploatării unor valenţe noi ale meditaţiei şi a formulării unor întrebări asupra 

relaţiei istorice şi existenţiale dintre tradiţie şi modernitate. 

 Cartea  de la  Metopolis  frapează  prin  felul  original  în  care  aparenţa  cea  mai 

superficială este anihilată de substanţa pe care o ascunde.

             Originalitatea ţinutului imaginar pe care-l creează autorul în comparaţie cu alte 

Yoknapatawphe româneşti ale deceniului opt este girată de caracterul mitic românesc al 

geografiei, istoriei şi demografiei sale. Lumea creată de el cu centrul în oraşul Metopolis 

este  aşezată  nu departe  de ,,marele  fluviu”care scaldă cu braţele  sale Insula  Cailor  şi 

dincolo  de  ea  la  marginea  câmpiei  Dicomesiei  sunt  oraşele  Cetatea  de  Lână  şi 

Mavrocordat, undeva spre nord se întinde Transilvania cu Marmaţia de unde soseşte în 

primele pagini ale romanului Glad, un fost puşcăriaş şi tăietor de lemne, el aducând cu el 

o roată de căruţă pe care o va transforma într-o maşină a fabricii de lumânări de seu. 

Aceasta este un simbol al istoriei, al prefacerii lumii de care nu scapă nici Metopolis-ul.

În Cartea de la Metopolis fiecare personaj are povestea lui, romanul fiind de fapt 

înlănţuirea acestor poveşti şi nu punerea în relaţie a personajelor însele. Platforma pe care 

existenţele individuale se leagă alcătuind o lume este mai degrabă povestirea, cuvântul şi 

nu ficţiunea epică propriu-zisă  Imaginarul lui Ştefan Bănulescu se constituie din relaţii 

sociale de tip capitalist dublate de o mentalitate mitică apocrifă şi stil balcanic, toate pe 
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fondul  unei  istorii  şi  al  unei  geografii  mitizate,  fabuloase.  Metopolisul  e  o  lume 

crepusculară,  el  se  agaţă  de tradiţiile  bizantine  ,,nobile”,  ,,pietrificate  de cultură”,deşi 

tradiţiile sale autentice sunt cele dicomesiene, pe care însă le dispreţuieşte.

În Cartea de la Metopolis nu este vorba despre o ,,istorie secretă” ci mai degrabă 

despre un fel  de ,,geografie  secretă”.  ,,Geografia”  lui  Ştefan Bănulescu este  însă una 

spirituală  şi  morală.  Ceea  ce  face  el  în  acest  roman  e  o  sinteză  a  spaţiului  spiritual 

muntean: fabulaţia, ironia, naraţia şi disimularea. E un roman mitic, specie extrem de rară 

la noi.  

Opera lui Ştefan Bănulescu ne prezintă o geografie morală şi spirituală,  dar în 

acelaşi timp şi o geografie şi istorie secretă. Harta imaginară a Metopolisului este la scara 

1/ 1 , toponimia  dă naştere topografiei, treptat din nume de locuri se constituie geografia 

Metopolisului ori a Dicomesiei. Iau naştere spaţii emblematice: Insula Cailor, Cetatea de 

Lână, Mavrocordat, Piciorul Neamţului care e un cot al Dunării. 

Ca  spaţii  emblematice  găsim un spaţiu  deschis  care  este  Câmpia  Dunării,  un 

spaţiu  nesfârşit,  a  cărui  emblemă o reprezintă  fluviul  Dunărea,  care  duce  cu el  toate 

povestirile. Metopolisul este un spaţiu exotic, un Eldorado pentru mulţi dintre locuitorii 

lui.  Generalul  Glad  intră  în  Metopolis  dând de-a  dura  o roată  care-i  va  servi  pentru 

afacerea  sa,  fabrica  de  lumânări  din seu de  oaie.  Roata  crează  un spaţiu  circular   şi 

viziunea lumii reale ca labirint. În acelaşi timp în Metopolis există şi un spaţiu subteran, 

un spaţiu în care zace comoara de nepreţuit a metopolisienilor , marmura roşie. 

Cartea de la Metopolis este epicentrul unui univers cu multe etaje cu semnificaţii 

multiple care practic se construieşte sub ochii cititorului său. Diferenţa sensibilă faţă de 

Faulkner, Sadoveanu, Voiculescu, Marquez şi ceilalţi oficianţi ai realului miraculos sud-

american provine din distanţarea emfatică a autorului faţă de universul fictiv . 

.                    

 IV. Banatul- spaţiu emblematic în opera lui Sorin Titel 

O privire atentă arată că romanele ,,impare” (I şi III) se închid asupra unei vechi 

civilizaţii  ţărăneşti  având drept centru Margina din care pornesc călătoriile  spre Balta 

Caldă, spre Făget şi Lugoj. Sărbătorile şi petrecerile ating apogeul la târguri, tinerii trec 
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prin rituri de iniţiere virilă sau feminină, curgerea vremii e oprită prin ceremonii: nunţi 

sau botezuri, jocurile dau dimensiune ludică existenţei. 

Romanele ,,pare” ( II şiIV ) se deschid spre spaţiul mitteleuropean  şi păstrează vii 

rămăşiţele  mitului  habsburgic.  Cei  doi  stâlpi  ai  monarhiei  chezaro-crăieşti,  armata  şi 

faimoasa birocraţie sunt perpetuate prin personaje emblematice: ofiţerul şi funcţionarul, 

multiplicate necontenit. 

Foiesc în tetralogie soldaţi , ordonanţe şi ofiţeri dar şi oameni mărunţi. Apar în 

număr impresionant artiştii, cei care au înlocuit apusa glorie militară a Imperiului cu o 

revanşă a culturii : acrobaţi şi clovni, tragediene şi cântăreţe, pictori etc. Lor li se adaugă 

medicul,  căci  peste Vesela Apocalipsă a Imperiului pluteşte obsesia artei  şi fascinaţia 

morţii.  

Cărţile lui au ridicat din anonimatul vieţii o realitate care în modestia ei ascunde 

nebănuite  diamante.  Banatul  lui  Sorin  Titel  este  o  Yoknapatawpha,  un  ţinut  în  care 

umanitatea  în  ce are  ea mai  profund se regăseşte  cu  neţărmurita  dragoste  de viaţă  a 

destinelor comune. Dacă în lumea lui Faulkner domină colonelul Sartoris, simbol al unei 

autorităţi apuse, şi Flem Snopes burghezul rapace şi impenetrabil. În ultimele cărţi ale lui 

Sorin Titel există o singură zeitate pozitivă care stăpâneşte incontestabil zbuciumul uman 

înconjurător : mama .

          Cu  Ţara îndepărtată  , Pasărea şi umbra şi  Femeie, iată fiul tău  scriitorul se 

reîntoarce la câteva teme ale literaturii sale anterioare. El reţine nota arhaică a unei lumi 

pendulând între sat şi oraş, între realitatea rurală şi legendele străbunilor.  Dejunul pe 

iarbă  fixa  geografia  locurilor  :  e  vorba  de  un  Banat  încă  patriarhal  în  care  riturile 

căsătoriei,  ale  naşterii  sau  ale  morţii  dau  notă  specifică  unei  lumi  de  o  deosebită 

distincţie.

Ţara îndepărtată  evocă o lume strict determinată în timp şi spaţiu, ne afăm în 

Banat  în  perioada  celui  de  al  doilea  război  mondial,  perioadă  în  care  copilăria 

înregistrează seismele vremii, căci romanul e al unei copilării şi al unei şanse a copilăriei. 

Distingem satul prin prisma acestei  copilării  ceea ce nu înseamnă că realitatea lui  se 

estompează.  Satul  se  poate  constitui  el  însuşi  ca  erou  al  cărţii,  oamenii  lui  vin  (cei 

bătrâni) dintr-o lume străveche cu o anume patină de nobleţe,cu rânduieli încă patriarhale.

Pasărea  şi  umbra  continuă  Ţara  îndepărtată,  prelungirea  nu  e  însă  evidentă 
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pentru cel ce urmăreşte evoluţia personajelor, cursul, creşterea evenimentelor, împletirea 

firelor narative. Dacă în primul roman memoria nu cobora într-o istorie îndepărtată, ea 

reprezentând o formulă a povestirii, în Pasărea şi umbra ea este eroul principal

În Femeie, iată fiul tău câştigă un spaţiu larg tema dublului, oamenii s-au întâlnit 

odată, acum se reîntâlnesc dar le este frică să recunoască, se ştiu din întâmplări vechi. 

.

   V. Spaţiile emblematice din opera lui Dumitru Radu Popescu 

Dumitru Radu Popescu este primul scriitor din a doua jumătate a secolului XX 

care  evocă  satul  demonizat,  aşezat  sub  blestemele  ,,omului  tradiţional”  deposedat  de 

drepturi , avuţie, trecut.  Geografia ,,sudică” oltenească se sprijină în  F  şi  Vânătoarea  

regală în  Duios Anastasia trecea sau  Dor într-un lung şir de piese pe dubla natură a 

simbolurilor.  Pădurile,  Dunărea  pot  fi  deopotrivă  spaţii  protectoare,  paradisiace  sau 

infernale.  Câinii  pot  fi  fiinţele  apropiate,  fraterne,  sau  purtătoare  de  turbare.  Satul 

demonizat,  colectivitatea  care  se  solidarizează  sub  semnul  crimei,  al  torturii, 

complicitatea criminală veselă sunt temele prozelor sale.  

Există  o  frenezie  a  asasinatului  în  aceste  proze  în  care  inconştienţa, 

,,autodistrugerea” descriu o lume ,,pe dos”. 

Alte centre ale acţiunii sunt Lăzărenii şi Alexandru Vodă, satul în al cărui cimitir 

e îngropat Ieremia, absolut toate prezenţele epice au o legătură cu acest spaţiu placentar şi 

cu reprezentanţii lui. Spaţiul naratorului şi al martorului posedă un simbolism cu funcţii 

foarte riguroase, geografia reală mitologizată este barocă prin emfază şi ambiguitate. 

Există în opera lui D.R.Popescu un spaţiu al atrocităţii cum este Ţebea din care 

nu  se  poate  salva  nimeni.  Moartea,  măcelul,  cadavrele  cu  miros  oribil  sunt  expresia 

spaţiului  distrugător  care  nu  îşi  eliberează  prizonierii  .  Spaţiul  paradisiac ,,grădina 

raiului”unde inocenţii  încearcă într-adevăr să se retragă este o imagine compensatorie 

faţă  de  spaţiul  atrocităţii.  Corabia  aberantă  a  lui  Noe  este  expresia  spaţiului  incert. 

Spaţiul exotic ,,aici în Tahiti”înseamnă pentru Don Iliuţă satul său şi este o proiecţie prin 

care se încearcă eliberarea de prostie şi opresiune.Naratorii sau martorii au teoretic acces 

la  toate  aceste  spaţii  cărora  li  se  adaugă  şi  spaţiile  subiectivităţii  ,  spaţiul  romanesc 
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propriu-zis ar fi  central  al întâmplării întâmplate şi  lateral  al întâmplării imaginate sau 

revelate.  

Alături  de geografia  descrisă se mai  poate vorbi de un  spaţiu epic abstract al 

relatării, spaţiul naratorului invitat sau care se invită la rememorare.aşa cum de cele mai 

multe  ori  identitatea  naratorului  se  şterge  complet  prin  discurs  şi  apoi  pentru  că 

personalitatea sa este dată şi măsurată de timpul vorbirii şi spaţiul în care se narează este 

impersonal, fără substanţă. Spaţiul celui ce relatează ar fi dincolo de cel labirintic într-un 

punct supraspaţial,  rememorarea aparent descifratoare şi ordonatoare tinde şi ea să se 

situeze într-un context supratematic şi supraevenimenţial.

                            VI.Cantacuzina – spaţiu emblematic în Delta Dunării 

         Tudor Dumitru Savu aducea în proza românească un stil original deplin conturat,  

delimitând totodată net un teritoriu creat anume şi luat în stăpânire cu acte în regulă. 

T.D.Savu găseşte resurse inepuizabile în vechiul, tradiţionalul ceremonial al povestirii, nu 

renunţă  la  magia  şi  eminenţa  condiţiei  sale  de povestitor  pe care  o  descoperă  liberă, 

generoasă, implicat  autonomă. Lumea pe care a creat-o cu orgoliul  unui Faulkner sau 

Marquez  este  cu  fiecare  povestire  alta  şi  altfel  privirea  fiind  în  cel  mai  înalt  grad 

creatoare. 

         Cantacuzina şi împrejurimile ei, niciodată îndepărtându-se de Marele fluviu decât 

pentru  a  veni  dinspre  pustiul  câmpiei,  al  realului  încă  nerostit  şi  fără  consistenţă 

constituie o zonă în care lucrurile şi lucrările omeneşti ascultă de legi proprii. Pătrundem 

într-o altă lume în care cotidianul pur şi simplu nu are acces, omenescul fiind interogat 

exclusiv despre faţa sa tainică,  misterioasă,  cea în care stăpâneşte simbolul şi pâlpâie 

semnele. Viaţa este un labirint,  orice întâmplare este ,,ca o peşteră”, omul apelează la 

oglinzi  de  tot  felul  pentru  a  alia  drumul  adevărat  şi  este  împiedicat  în  expediţia  sa 

interioară de imixţiunea unei Puteri,  a unei Ordini cazone lipsită de atributul esenţial, 

acela al întâmplării, al povestirii, al lecturii originale a semnelor. 

                 Întâlnim la Tudor Dumitru Savu în primul rând un spaţiu citadin, concretizat 

în oraşul Vama, un oraş în chip de bibliotecă cu un timp labirintic. În Vama, Margareta 
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avea o pensiune astrologică, o pensiune a zodiilor, doar cu 12 mese, una pentru fiecare 

zodie, şi nu te puteai aşeza decât la zodia ta. Margareta mai era şi un fel de oracol al 

oraşului.  Oraşul Vama era dintotdeauna un loc de trecere: din Imperiu spre câmpie şi 

Gurile Dunării, din Orient spre Occident, de la munte la mare.

                           
         Fiind un spaţiu deschis, din Marginea Imperiului se deschid drumuri ca spiţele unei 

roţi  care  duc  spre  Gurile  Dunării,  spre  Orient  sau  spre  Pol,  un  spaţiu  localizabil 

aproximativ în Banatul sudic, un topos al confluenţei imperiilor de altădată, cel vestic 

european  şi  cel  sudic  asiatic  .Spaţiul  oriental devine  un  centripetu  al  fantasticului. 

Marginea Imperiului, spaţiu emblematic,un axis mundi,  în afară de faptul că este capătul 

imperiului, mai e şi un toponim. 

         Spaţii emblematice la T.D.Savu mai sunt marea şi Dunărea. El face o veritabilă 

saga maritimă şi dunăreană. 

                  Opera lui T.D.Savu prezintă un spaţiu uman fascinant, populat cu personaje 

emblematice  cum ar  fi:  Serafim,  care  are  vârsta  fabuloasă  a  lui  Aureliano  Buendia; 

Sosipatru,  Teona,  Efrem,  Patache,  Profesorul,  Mândrucap,  Ionete, 

Ioachim,Policarp,Omufar,Emilian,  Serafim,Rada,  Crysis,  Din  Ţiganul,  inginerul 

Gramatopol etc. Mai apare şi  personajul dictator în persoana lui Ion Leopold Margea. 

Aproape toţi sunt indivizi cu puteri supranaturale. 

         Agachi Gherasim, un alt personaj emblematic, se ocupă cu iscoditul oamenilor din 

Brăila, Chilia Veche, Giurgiu, Nalbant şi până la Severin şi Viena. Ionete îşi conduce 

tovarăşii prin Canale sufocate de brădiş, în labirintul unei lumi fabuloase unde belşugul 

alternează cu scene de apocalipsă. 

                                         VII . Concluzii 

         Operele acestor  cinci scriitori au unele trăsături comune cu opera marelui William 

Faulkner;   aşa  cum el  a  făcut  din străbunicul  său,  colonelul  Falkner  personajul  John 

Sartoris, una din figurile dominante ale vieţii  din Jefferson, capitala comitatului fictiv 

Yoknapatawpha,  în  care  scriitorul  şi-a  plasat  acţiunea  majorităţii  operelor  sale,  şi 
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scriitorul  Marin  Preda  face  din  tatăl  său,Tudor  Călăraşu,  personajul  Ilie  Moromete, 

plasându-l în centrul vieţii satului Siliştea –Gumeşti. 

Aşa cum prin comitatul  Yoknapatawpha, Faulkner prezintă epopeea sudului, şi 

Preda prezintă epopeea moromeţiană, o lume în plină expansiune şi transformare. 

Ştefan  Bănulescu  prezintă  o  lume  în  plină  prefacere  şi  transformare  având în 

centrul ei, ca personaj principal, oraşul Metopolis, cu o geografie proprie. Ca şi Faulkner, 

Ştefan  Bănulescu  pretinde  propriile  titluri  de  proprietate  imaginară  asupra  unei  lumi 

crepusculare şi închise în cercul puterii lui magice. Colonelul Marosin este asemenea lui 

Will  Varner  din  Cătunul ,  lui  Faulkner,  care  împărţise  fosta  Moşie  a  Franţuzului  în 

parcele mici şi ajunsese să adăpostească un întreg cătun. 

Sorin  Titel  reînvie  Banatul  fixându-i  ,,centrul”în  Marginea  sa  natală  de  unde 

porneşte să exploreze ,,marginea Imperiului” iar ca şi Faulkner actualizează alte valori ale 

călătoriei şi anume: metamorfoză spirituală, traseu iniţiatic.

Dacă în lumea lui Faulkner domină colonelul Sartoris, simbol al unei autorităţi 

apuse, şi Flem Snopes burghezul rapace şi impenetrabil,  în ultimele cărţi ale lui Sorin 

Titel  există  o  singură  zeitate  pozitivă  care  stăpâneşte  incontestabil  zbuciumul  uman 

înconjurător : mama. 

În opera lui D.R.Popescu fiecare povestire le modifică pe celelalte câte puţin şi 

avem mai multe versiuni ale evenimentelor. Toţi dau impresia a şti mai mult decât spun, 

dar  fiecare  ascunde câte  ceva.  Unul  dintre  povestitori  a  săvârşit  o  crimă,  altul  ca  în 

Dostoievski  sau  Faulkner  e  bănuit  a  fi  epileptic,  un  al  treilea  e  mitoman,  iar  din 

suprapunerea unor perspective aşa de variate şi de contradictorii rezultă densitatea uneori 

halucinantă a întâmplărilor. 
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