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Nota autorului
Ediția de față cuprinde textul volumului „Viața lui V.
Voiculescu”, apărut la Editura Vestala în anul 2008, căruia i‐
am adăugat în partea a II‐a „Voiculesciana”, un substanțial
fragment din cartea „V. Voiculescu, contemporanul nostru”
proiectată să apară în colecția „Contemporanul nostru” a
Editurii Albatros prin anii 1987‐1988, dar care a văzut lumina
tiparului mai târziu, în 1997, sub egida Bibliotecii Județene „V.
Voiculescu” din Buzău.
Publicarea celor două texte între coperțile unuui singur
volum este menită, în concepția autorului, să dea o imagine cât
mai exectă a locului în care se situează marele scriitor în
literatura noastră contemporană.
Am considerat că o analiză mai detaliată a teatrului şi
publicisticii lui V. Voiculescu trebuie să formeze obiectul unor
studii viitoare şi de aceea privirea noastră critică s‐a oprit
numai asupra poeziei şi prozei scriitorului, propunând o
interpretare a acestora dintr‐un unghi inedit.
Florentin Popescu
9 februarie 2013
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