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The present academic paper aims to present Vasile Voiculescu’ shorts stories from a psychoanalytic point of 

view. Following the psychoanalytic approach, I have taken into consideration the distinctions and 

clarifications of Carl G. Jung, who observed that man keeps, on an obscure level in the collective 

unconscious, the memory of some fragments of knowledge, on the origins sensitized by myths. Furthermore, 

in the collective unconscious there is concentrated the faith in a totemic animal, defined by Sigmund Freud, 

in his study ”Totem and Taboo”. The totemic animal appears in various ways, from fish, as a symbol of the 

aquatic world, to wolf, bear or bull, terrestrial images. These ideas become the key of interpretation for 

Voiculescu's work. A literary universe that continues to feel the attraction of myths in a historical period in 

which the community is predisposed to a profane existence. The reading grid proposed by this work 

emphasizes, on the one hand, the archetypal images and the presence of totemic faith, but on the other 

hand, the broken archetype or the anarchy. 
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