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CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN OPERA LUI
VASILE VOICULESCU
1.1. Biografia: o cale de înţelegere a operei
voiculesciene
1.1.1. Satul natal. Copilăria. Personaje memorabile
Biografia unui autor poate adeseori constitui un punct de
plecare pentru cei care îi studiază opera. Uneori detectabile,
alteori nu, datele oferite de viaţa lui socială şi culturală reprezintă
o posibilă prismă a unei interpretări adecvate. Acest mod de
abordare a operei literare presupune rezerve faţă de ideea
autonomiei absolute a textului artistic (considerat doar din
perspectiva receptării şi rupt de contextul în care a luat fiinţă).
Când stilistica apelează la biografia autorului, ea se apropie,
inevitabil, de istoria şi critica literară. În cazul lui Vasile
Voiculescu, biografia nu trebuie ignorată, întrucât ea constituie
fondul profund al „imaginarului” său.
Pornind de la Pârscovul natal, sat de pe Valea Buzăului, ce
găzduia într-o noapte de toamnă a anului 1884 (27 noiembrie,
după actul de naştere) „ivirea în lumină” a unui mare pot,
prozator şi dramaturg român al secolului al XX-lea, vom regăsi
numeroase corespondenţe cu lumea satului imaginat în opera
voiculesciană. Multe din personajele nuvelelor, chiar personajul
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romanului Zahei orbul, au corespondent în copilăria la care
Voiculescu a făcut mereu apel de-a lungul întregii vieţi. Satul
natal, unde mitul se împletea încă la vremea copilăriei cu o
realitate în alte părţi în schimbare, a constituit întotdeauna un loc
al recuperării energiei pierdute, al refacerii sufleteşti, un loc spre
care gândurile autorului s-au îndreptat mereu într-un efort
recuperator. Aici a căutat Voiculescu rămăşiţele unei societăţi
arhaice, de aici a putut începe „nenumăratele itinerare în spaţiu,
în istorie, în etnografie şi folclor”1, şi tot aici a regăsit vrăjitori,
solomonari şi alte fiinţe vechi de a căror existenţă omul modern a
uitat. Dintre personajele imaginate2 după un tipar din copilărie,
unul revine insistent în proza lui Voiculescu: Moş Neculai Floacă.
Este vorba de un personaj pitoresc, aciuat pe lângă familia
autorului, un om în fiinţa căruia se împletesc într-un mod original
ţăranul cu credinţe şi obiceiuri vechi, ca şi insul care, fără să fi
trecut prin şcoli, citise o sumedenie de cărţi. Nu încape nici o
îndoială că Voiculescu „”i-a chemat făptura din amintire”3 atunci
când a scris nuvela Iubire magică. Onişor, ţăranul păstrător al
milenarei îndeletniciri de strângere a pulberii de aur din pâraiele şi
râurile de munte nu este altul decât Moş Neculai Floacă. Subtile şi
fine legături între personajul cunoscut odinioară şi Zahei, eroul
romanului amintit, pot fi detectate fără greutate, dincolo de
aparenţe. Ambele personaje caută mântuirea, absolvirea de un
păcat săvârşit şi pe care trebuie sa îl ispăşească însutit.
1 Florentin Popescu, Pe urmele lui V. Voiculescu, Bucureşti, Editura SportTurism,1984, p.22.
2 Pentru „realitatea artei” şi felul în care datele lumii obiective se transformă în
elemente ale imaginarului artistic, vezi Jan Mukařovsky, Studii de estetică, Traducere,
prefaţă şi note de Corneliu Barborică, Bucureşti, Editura Univers, 1974.
3 Idem, Ibidem, p.38.
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1.1.2. Natura şi folclorul muntenesc
Nu numai personajele, dar şi natura, lumea de la munte, cu
multiplele ei înfăţişări, precum şi împărăţia bălţilor sunt vizibile
într-un strat mai profund al majorităţii povestirilor. În spaţiul
prozei lui V. Voiculescu realitatea se împleteşte cu povestea, cu
mitul, învestindu-se mereu, prin transpunerea ei în sfera valorii
estetice, cu noi înţelesuri. Este o natură misterioasă, fascinantă,
adăpostind întâmplări neobişnuite, „de dincolo de fire”. Ceea ce
scăpa înţelegerii copilului Voiculescu, va fi reclădit, reconstruit,
pentru a fi transferat celor care, moderni fiind, nu mai pot face
legătura cu arhaicitatea, cu timpul primordial al tuturor
începuturilor4.
Adevărata vocaţie a lui V. Voiculescu este poezia naturii.
Înfiorarea în faţa ei este autentică şi profundă. Plecat din lumea
satului de munte, poetul a rămas cu nostalgia naturii, iar
restabilirea contactului cu aceasta, ca şi cu folclorul, va fi realizată
totdeauna cu voluptate.
Solidaritatea cu spiritul popular, o raţiune fermă a actului
artistic, i-au întreţinut vocaţia creatoare netulburată. Absorbirea
folclorului, de preferinţă muntenesc, se explică prin aceea că
Voiculescu creşte direct din spiritualitatea populară, recunoscândo de la început ca a sa: „Sunt născut la ţară — mărturiseşte el cu
mândrie — ceea ce socotesc că e cel mai mare noroc din viaţa

4

Cf. Cornel Ungureanu, Proza românească de azi, Bucureşti, ECR, 1985,

p.324.
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mea…Trăiam o viaţă autentic rurală, ritmată de datine şi străvechi
obiceiuri”5.
Transfigurarea folclorului în scrieri deosebit de originale
este, desigur, semnul livrescului, dar simpatia şi înţelegerea se nasc
din cunoaşterea profundă a acestor surse inepuizabile.

1.1.3. Tradiţionalismul ca fatalitate a substratului
Opera lui V. Voiculescu se naşte dintr-o viziune panteistă
asupra naturii în care omul trăieşte pe deplin ordinea acesteia, se
supune ritmurilor ei, o idealizează, iar când o pierde, se zbate
dramatic să o regăsească.
Întoarcerea spre trecut este, de asemenea, frecventă în
opera voiculesciană, însă ea nu trebuie confundată cu o viziune
tradiţionalistă în sensul doctrinar al termenului, definit ca
„ataşament de regulă necritic, excesiv, faţă de valorile trecutului,
văzute global şi în opoziţie cu cele noi. În artă şi în literatură
tradiţionalism semnifică negarea procedeelor şi a valorilor
moderne”6.
Întrebat de Ion Valerian dacă este cu adevărat tradiţionalist,
Voiculescu a răspuns că tradiţionalismul e o fatalitate, scriitorul
fiind tradiţional prin simpla forţă de atracţie a substratului7.
Aşadar, autorul nu şi-a negat apartenenţa la o atare categorie, deşi
tradiţionalismul programatic i-a repugnat: „Tradiţionalismul se
naşte nu se face […]. Cine s-a născut şi-a crescut la ţară, a prins
de mic în urechi melodia duioasă a colindelor, a fost la clacă şi a
Ion Valerian, Cu scriitorii prin veac, Bucureşti, EDP, 1967, p.240.
DTL, p.144.
7 Cf. Cornel Ungureanu, op. cit., p. 325.
5
6
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ascultat cu ochii atenţi basmele noastre, nu poate să fie altfel.
Oricât s-ar amăgi, inconştientul e mai puternic decât raţiunea.
Scriitorii nu se pot abate de la această regulă comună, dar de aici
şi până la o şcoală tradiţionalistă mai va: sunt împotriva ei. […]
N-aş refuza inspiraţiei mele un subiect cu caracter tradiţionalist,
dar nu înţeleg să abuzez”8.
Vorbind, în cazul lui Voiculescu, despre tradiţionalism,
surprindem două aspecte, două componente a căror înţelegere
favorizează o încadrare justă a operei sale în contextul literaturii
române.
Avem a face, pe de o parte, cu o atitudine spirituală, constantă
în creaţia sa, şi numai într-un plan secund cu un factor de
solidaritate cu orientările literaturii tradiţionaliste. Scriitorul s-a
format în lumea satului din punct de vedere spiritual, sub
influenţa culturii folclorice şi într-o familie în care credinţa era o
valoare absolută. Personalitatea sa a fost, astfel, structurată în
jurul unei credinţe statornice în valorile etice. Se poate afirma că
prima parte a operei voiculesciene este tradiţionalistă în chip
spontan, firesc, fără vreo adeziune teoretică la programul
sămănătorist sau poporanist.

8

Ion Valerian, op. cit., p. 241.
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