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Cu origini în spațiul geografic și cultural francez, boema literară și artistică s-a 

răspândit în afara acestui teritoriu printr-un proces de transfer determinat de o serie 

de circumstanțe. Caracterul cosmopolit al Parisului, capitală a republicii literelor, loc 

de atracție pentru artiștii de pretutindeni și, prin urmare, locul în care boema a 

cunoscut maxima eflorescență, este unul dintre factorii determinanți ai procesului de 

difuziune culturală a boemei. Etapa exportului este, însă, precedată de un proces de 

fixare și de legitimare a boemei literare și artistice ca model de organizare social-

literară, proces realizat pe cale discursivă. Este vorba despre un discurs despre 

propria existență și despre propriile personaje, un discurs aparținând boemilor și 

celor care au luat contact cu ei, situat la limita dintre realitate și ficțiune. Difuziunea 

fenomenului presupune și o selecție intrinsecă a elementelor care îl constituie la 

origini. Culturile destinatare vor opera o triere a acestora, adaptând fenomenul la 

propria stare socio-culturală și spirituală. Pentru o prezentare a boemei conturate în 

spațiul românesc, este necesară o schițare a fenomenului originar, a procesului 

legitimator care a determinat și difuziunea acestuia. Matricea mitului boemei se află 

în romanul autobiografic al lui Henri Murger, Scene din viața de boem, care va oferi 

modelul pentru „personajul” boem de pretutindeni și va prescrie elementele 

imanente vieții acestuia și ale comunității de care aparține. Plecând de la această 

sursă, se evidențiază o serie de invarianți care definesc stilul boem de viață (Seigel 

2010): artistul marginal, neintegrat social, care se opune ordinii oficiale, fiind 

totodată refuzat de aceasta, rebelul pentru care valorile supreme sunt libertatea și 

autenticitatea, personaj constant al lumii cafenelelor, aflat mereu în impas financiar, 

artistul fără operă pentru care existența cotidiană se confundă cu arta, devenind 

operă de artă în sine.  

Pentru ca fenomenul boemei să poată prinde rădăcini în mediul destinatar, 

este nevoie ca acesta din urmă să constituie un univers social și spiritual favorabil, 

chiar și în condițiile unei adaptări și nu unei adoptări integrale. În ultima treime a 

secolului al XIX-lea, în lumea literară românească a fi scriitor devine o profesie de 

sine stătătoare, iar literatura capătă statut de bun comercial. Numărul tinerilor 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 13–14 iunie 2019. 
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
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scriitori și artiști în devenire crește, iar scena literar-artistică românească de la acea 

vreme nu este pregătită să facă față acestei noi realități. Tinerii doritori de consacrare 

se îndreaptă majoritar spre București. Instituțiile care să îi suporte financiar pe acești 

tineri nu sunt destul de dezvoltate, situația politică este incertă, publicul cititor este 

redus numeric. Constantin Dobrogeanu-Gherea, într-un articol din 1894, Artiștii 

proletari culți, analizează situația tinerilor scriitori și artiști aspiranți la un loc pe 

scena literaturii. În contextul unei societăți moderne burgheze adoptate din Occident, 

dar prost organizate, „proletarii intelectuali” nu își află locul și se confruntă cu 

„absoluta nesiguranță a zilei de mâine” (Dobrogeanu-Gherea 1976: 335), ceea ce 

determină, conform criticului, tonalitatea „pesimistă” a creațiilor lor. Eminescu este 

reprezentantul de prim rang al acestui „curent”, în ciuda recunoașterii sale de către 

gruparea centrală, junimistă, urmat de Vlahuță. Tonul elegiac al creațiilor epocii, 

precum și amploarea pe care o ia direcția simbolist-decadentă sunt puse de Gherea 

pe seama condițiilor socio-economice cu care intelectualii se confruntă zilnic, cărora 

le este complementară direcția în care merg filosofia și științele în epocă. Dacă toți 

acești potențiali scriitori și artiști sunt ignorați de forurile oficiale, ei nu pot decât să 

caute alternative, ceea ce în cazul scriitorilor înseamnă să se orienteze spre 

jurnalism. Creșterea numărului de scriitori și de artiști, lipsa condițiilor socio-

economice care să le asigure acestora o existență prin practicarea meseriei la care 

aspiră, precaritatea mijloacelor materiale, lipsa de garanție în privința îmbunătățirii 

acestei situații, dar și o tendință generală, un „efect de generație” (Heinich 2018: 

159) în rândul acestor tineri, pot fi punctate drept cauze ale refugiului lor în viața 

boemă. În acest mediu marginal vor găsi atmosfera de sociabilitate, spiritul colectiv 

și libertatea de care au nevoie.  

Mitul geniului romantic și mitul scriitorului boem sunt ambele asociate 

tinereții și ideii de creație. Boema ca mit a fost supusă viziunii despre artă și despre 

artist instaurate odată cu epoca romantică prin celebrarea exacerbată a figurii 

individuale a scriitorului, viziune care s-a impus pe termen lung în conștiința 

publică. Astfel, boema punctează trăsăturile care o plasează în sfera vocațională a 

ocupațiilor, așa cum apare ea proiectată idealizat: talent înnăscut, chiar geniu, și nu 

deprindere prin învățare, inspirație în dauna muncii regulate, inovația și 

experimentul preferate direcțiilor canonice, celibatul în dauna vieții de familie, 

evidența unei feminități a creatorului și nu a unei masculinități specifice omului de 

acțiune (Heinich 2018: 48). Refugiul în sfera vocațională ajunge, în cazul boemului, 

să reprezinte și o justificare a marginalității sale, o modalitate de a-și pune 

eventualul insucces pe seama societății. Sociologul francez Nathalie Heinich 

constată ca stând la baza nașterii unui mit al boemei o lectură a fenomenului din trei 

perspective, care, privite în ansamblu, oferă cadrul general al elementelor din care a 

rezultat mitul corespunzător: una a realului, una a imaginarului și una simbolică. 

Primul nivel vizează forța de atracție exercitată de Paris, care, în calitate de capitală 

a republicii literelor, devine supraaglomerat, iar afirmarea pe scena literară fiind 

îngreunată, iau naștere, în spații precum cafeneaua, numeroase grupări alternative, 

majoritatea dedicându-se jurnalisticii. Tinerețea ca vârstă specifică boemului, vârstă 

a revoltei și a nevoii de a se face remarcat, aparține deopotrivă cercului primei 

perspective. Fixarea în scris a fenomenului reprezintă acțiunea care a contribuit 

intensiv la legitimarea și, implicit, la mitizarea boemei. Scrierile ficționale, 
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memoriile ficționalizate, legendele, anecdotele, biografiile constituie materialul celui 

de-al doilea nivel, și anume cel imaginar. Această colecție de scrieri furnizează o 

perspectivă colectivă asupra boemei, reprezentări ale acesteia împărtășite de 

colectivitate, care constituie ansamblul unei „istorii literare anecdotice” percepută 

drept marginală. Procesul de mise en texte în ansamblul său conferă coerență 

semantică și unitate fragmentarului. Se constituie, astfel, un destin-feuilleton al 

boemei (Wagneur 2010), care stă la baza elaborării unei mitobiografii a fenomenului 

atât la nivel individual – un mit al scriitorului boem –, cât și la nivel colectiv, ca 

mitizare a unei forme de sociabilitate literar-artistică. Dimensiunea simbolică 

vizează semnificațiile mai mult sau mai puțin conștiente conferite fenomenului de-a 

lungul timpului de diverși interpreți. 

Caracterul neștiințific și subiectiv al scrierilor care alcătuiesc acest ansamblu 

textual mitizant determină, în ciuda calității de martor sau de personaj a 

povestitorului, inexactitatea lor din punct de vedere empiric, fapt care aduce un plus 

de valoare legendei. Dimensiunea reală și cea imaginară ca perspective de abordare 

a boemei nu se exclud reciproc, ci se află într-o relație de interdeterminare. În aceste 

condiții, nu doar realitatea este un punct de plecare pentru configurarea mitului, ci, 

la rândul său, mitul devine „fondator de statut”, „constructor de vocații” și „creator 

de realități” (Heinich 2018: 48). Este, de altfel, una dintre condițiile care îi asigură 

perpetuarea dincolo de granițe temporale sau chiar geografice, indiferent dacă își 

păstrează numele sau dacă va lua diverse forme adaptate noilor condiții 

socio-economice și culturale2. Mitizarea este determinată și de contradicțiile pe care 

definirea boemei le ridică. Imposibilitatea de a stabili un tipar de necombătut este 

soluționată astfel prin înscrierea sa în categoria miturilor culturale. Acest statut 

conferă fenomenului în ansamblu și scriitorului individualizat legitimitate, devenind 

modele în istoria literară, pasibile a fi copiate, adoptate și adaptate de generații care 

le urmează în același spațiu cultural, precum și în alte coordonate spațiale. 

Odată fixat un tipar, se impune etapa transferului boemei spre alte spații decât 

cel francez, deși Murger susține că boema este posibilă doar în capitala Franței. 

Fiecare generație a boemei a trăit cu impresia că este ultima, că schimbările 

socio-culturale nu vor mai permite conturarea unei adevărate boeme, că generațiile 

care urmează nu sunt capabile să înțeleagă și să ducă mai departe atmosfera care i-a 

motivat și i-a format pe cei care i-au aparținut. Calificativul „adevărat” însoțește 

cuvântul în multe dintre textele memorialistice care vizează o etapă încheiată a 

fenomenului. „Adevărata boemă” este doar cea pe care autorul unui discurs despre 

ea însăși a trăit-o sau căreia i-a fost cel puțin martor. Astfel, discursul este marcat și 

de o notă melancolică, peste el planând nostalgia după un timp trecut pentru autorul 

textului pentru totdeauna – de aici și impresia de text in memoriam. Victor Eftimiu 

rememorează, de exemplu, ceea ce el numește „ultimele zile ale frumoasei boeme 

bucureștene” (Eftimiu 1965: 397). Cauzele acestei atitudini care proclamă moartea 

unui fenomen pe care memorialiștii săi îl reînvie prin scris conferindu-i, astfel, 

consistență, se află în depășirea momentului de către aceștia, în credința lor că 

generațiile care le urmează nu sunt capabile să înțeleagă și să trăiască cu aceeași 

2 În a doua jumătate a secolului XX va fi cunoscut drept „contracultură” sau „cultură 

underground”. 
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frenezie ceva similar celor trăite de ei. Pentru același Eftimiu, ca și pentru alți 

contemporani ai săi, războiul este principalul factor care a perturbat viața de cafenea 

a boemei. O astfel de perspectivă determină și conturarea unei viziuni complet 

idealizate asupra acestei vieți și asupra personajelor sale, cum întâlnim în Cartea 

mea de aduceri aminte a Claudiei Millian, care descrie cu pietate viața lângă Ion 

Minulescu, atmosfera pe care acesta o creează în Bucureștiul începutului de secol, 

anturajul poetului și întâlnirile de la Terasa Oteteleșanu. Boema trăită astăzi devine 

obiect al nostalgiei de mai târziu. Privirea retrospectivă idealizată este determinată și 

de întreruperea bruscă a acestui stil de viață, de perturbarea brutală a existenței 

cotidiene a acestor oameni. În realitate, boema își continuă existența și în alte spații 

și în alte timpuri, chiar dacă în alte forme și sub alte denumiri. 

Nostalgia Parisului 

În culturile destinatare boema nu va fi copiată; fenomenul va fi adaptat 

condițiilor socio-culturale ale acestora, precum și propriei spiritualități. Mediatorii 

transferului sunt oameni, instituții, opere. O condiție a posibilității difuziunii 

fenomenului boemei în alte spații presupune contactul mediatorilor cu Parisul, oraș 

prin excelență al boemei. Boemii români nu se dezic de la această realitate. 

Memoriile lor conțin impresii ale primului contact cu marea capitală europeană, 

nostalgia după viața trăită boem în aceasta sau, în rarele cazuri în care Parisul nu a 

fost o destinație trăită la modul empiric, ci doar livresc, se exprimă dorința de a 

ajunge în capitala republicii literelor. Pictorul Camil Ressu cunoaște lumea 

cafenelelor pariziene frecventate de boemă încă dinainte de a ajunge propriu-zis la 

mesele lor din picturile artiștilor boemi francezi. Odată ce ajunge să experimenteze 

direct această viață, el nu încetează însă de a o trece printr-un prim filtru livresc:  

Îmi plăcea să trăiesc farmecul boemei Cartierului latin, al Panteonului zugrăvit 

de Puvis de Chavannes [...]. În celălalt cartier se aflau music-hallurile unde Toulouse-

Lautrec desena atitudinile dansatoarelor, cântărețelor și spectatorilor (Ressu 1967: 

36–37). 

Pentru tinerii scriitori și artiști, Parisul nu reprezintă capitala Franței cu 

aceeași intensitate cu care își exercită rolul de capitală a lumii culturale. Proclamarea 

libertății ca valoare supremă o transformă într-o destinație atractivă pentru scriitorii 

și artiștii de pretutindeni. Parisul este, prin excelență, perceput drept „capitală 

intelectuală, arbitru al bunului-gust și locul de naștere al democrației politice [...], 

oraș idealizat unde poate fi proclamată libertatea artistică” (Casanova 2016: 34). 

Acest fapt îl face să fie un punct de atracție pentru scriitorii și artiștii care doresc să 

se afirme, fie că rămân aici sau se vor întoarce în țara natală, unde se vor remarca 

prin intențiile de modernizare a lumii culturale, prin inovații și prin importul de 

forme literar-artistice. Ion Minulescu descrie această atmosferă impregnată de 

libertate ca pe una salutară în parcursul său literar. El regăsește în cafenelele 

pariziene o spiritualitate cu care rezonează și a cărei manifestare nu are un loc încă 

în mediul literar românesc: 

Vă închipuiți dar, ce impresie avea să-mi facă, încă din primele zile ale sosirii 

mele la Paris, contactul, deocamdată numai vizual cu acești oameni pe care imaginația 

mea îi vedea cu totul altfel decât pe toți ceilalți cu care venisem până atunci în contact 
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literar. Abia atunci mi-am dat seama ce-aș fi pățit dacă aș fi rămas în țară. N-aș fi 

găsit pe nimeni care să mă fi admis așa cum eram, adică un om în toate mințile. Toată 

lumea m-ar fi socotit scrântit la minte; la Paris însă, aveam să mă simt fericit, fiindcă 

găsisem ocazia să trăiesc în mijlocul unor oameni al căror ideal în viață era să nu fie 

sănătoși, dar să poată suferi de aceeași boală ca și mine (Minulescu 1983: 575). 

Odată realizat contactul cu lumea culturală a Parisului, are loc o dislocare a 

scriitorului din mediul familiar românesc, o dezrădăcinare dorită însă, echivalentă 

nevoii de noutate în plan estetic (Glinoer 2018: 257). Întors în țară, Minulescu 

devine unul dintre mediatorii acestei atmosfere, transportând-o cu sine dinspre 

cafenelele și lumea literară pariziene spre cele bucureștene. Victor Eftimiu 

rememorează momentul întoarcerii lui Ion Minulescu de la Paris și impresia pe care 

acesta o lasă în Bucureștiul începutului de secol. Nu doar ideile și stilul său 

reprezintă o oarecare noutate pentru lumea literară românească, ci și aerul pe care îl 

emană prezența sa impregnată de viața cafenelelor pariziene:  

Exuberant, familiar, cu gesturi largi, dezordonate, cu țipete stridente, cântărețul 

Romanțelor de mai târziu năvălea ca un torent din metropola de care era plină 

imaginația noastră, spre care tindeau toate aspirațiile sufletului nostru nostalgic... 

Aducea amintiri și cântece din Cartier, din Montmartre și de la „Noctambules”, 

cântate de Paul Delmet, Maurice Boukay, Xavier Privas, Vincent Hispa, Maurice 

Legay, pe care, după doi-trei ani, i-am auzit și noi. [...] În atmosfera saturată de 

rusticism, de opinci și crâșmărițe, el aducea un vocabular nou, sonorități magnanime, 

o muzicalitate generoasă, o inspirație bogată, care nu mai erau motivele sămănătoriste 

(Eftimiu 1965: 143–144).  

Nu atât noutatea poeticii lui Minulescu pare a fi cea care frapează, cât faptul 

că el răspunde nevoii tinerilor de schimbare a peisajului și de afirmare. Ei visează la 

străzile Parisului cu exuberanță, sunt nostalgici după un spațiu pe care îl cunosc la 

modul livresc, din cărți, din presa culturală franceză și din poveștile altora. Toți 

acești tineri prezintă simptome ale unui „complex al Parisului”3. Aflați la începutul 

carierei, cu dorința de a se consacra, tinerii îl vor privi pe Minulescu cu admirația 

invidioasă față de cel care s-a bucurat de celebra atmosferă de libertate creatoare la 

care, la rândul lor, râvnesc. Eftimiu va ajunge și el în Paris după câțiva ani, 

eveniment marcat ca o supremă realizare: „Parisul, însuși faptul că puteam trăi în el, 

era un liman, împlinirea unui ideal, suprema cucerire” (Eftimiu 1965: 325). Va 

păstra amintirea din „primul meu Paris” cu religiozitate, astfel încât, când va reveni 

după un deceniu, nu va mai recunoaște „orașul pitoresc al tinereții”, pe care îl 

percepe acum pervertit de război și de modernizarea alertă. Victor Eftimiu resimte 

„nostalgia Parisului” de la 1909–1910 de această dată (Eftimiu 1965: 312), vizat 

fiind locul în care și-a petrecut parte din tinerețe. Obiectul nostalgiei se dovedește a 

fi, astfel, nu orașul fizic, ci orașul ca simbol al unei etape a vieții sale în care i se 

conturează aspirațiile de a deveni un mare autor dramatic, un nou Shakespeare, 

statut pe care, în specifica-i lipsă de modestie, nu neagă a-l fi atins. De altfel, ceea ce 

îi determină pe cei care au experimentat viața boemă în tinerețe, la începuturile 

carierei, să reînvie în scris această perioadă este tocmai depășirea ei. Devine astfel 

cu atât mai mult relevant ecartul temporal dintre timpul rememorării și timpul 

3 Identificat de poetul Pedro Salinas în cazul lui Rubén Dario (apud Glinoer 2018: 258). 
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rememorat. Dimitrie Karnabatt publică Bohema de altădată, volum în care surprinde 

primele valuri boeme românești din ultima treime a secolului al XIX-lea, primii 

mediatori ai fenomenului dinspre mediul parizian spre cel bucureștean, în 1944. 

Aceeași perioadă de timp o vizează și Al. Obedenaru în Amintirile unui poet 

decadent, pe care le citește la radio și le publică în foileton între 1932 și 1935. 

Confesiunea memorialistică a lui Ion Minulescu, Nu sunt ce par a fi..., apare în 

1941, în „Revista Fundațiilor Regale”, iar memoriile lui Victor Eftimiu, vizând 

aceeași atmosferă a începutului de secol, sunt publicate între 1940 și 1944. Textele 

despre viața literară interbelică semnate de Vlaicu Bârna apar abia în anii '90.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea identificăm primele manifestări în 

spirit boem pe teritoriu românesc. Atunci, ca și la începutul secolului XX, Parisul 

exercită aceeași forță de atracție pentru tinerii aspiranți la un loc pe scena literaturii. 

Dintre figurile care incarnează boema artistică emergentă în peisajul românesc, 

bucureștean, la sfârșitul secolului al XIX-lea, concludente sunt două cazuri. 

Scriitorul C. A. Nottara și caricaturistul Constantin Jiquidi, a căror „parisianizare” 

este evidentă odată plasați într-o societate aflată încă în proces de modernizare, sunt 

surprinși în memoriile lui Dimitrie Karnabatt în rolul de mediatori ai unui stil de 

viață cunoscut celor mai mulți scriitori și artiști români de la acea dată exclusiv din 

presa, la rândul ei, pariziană. Astfel, scriitorul C. A. Nottara, văr al celebrului actor, 

întors de la Paris se expune „[...] parisianizat ca înfățișare, ca exhibiție vestimentară 

[...], parisianizat în vorbă” (Karnabatt 1944: 24). Mai mult decât adaptat realității cu 

care a luat contact, el transplantează cu sine în mediul bucureștean al cafenelelor și 

al promenadelor pe Calea Victoriei o întreagă lume și reprezintă pentru tinerii epocii 

sale confirmarea existenței acestui mediu, altfel perceput doar în legendă:  

[...] aducea în mijlocul nostru viziunea și parfumul turburător al cartierului 

Montmartre din acea vreme, cu poetica, legendara lui bohemă de poeți, pictori, 

muzicanți, midinete, dansatoare, din care unii și unele luaseră proporțiile și caracterul 

unor celebrități europene, a căror faimă ajunsese până la noi (Karnabatt 1944: 192). 

Figură metonimică a întregii boeme pariziene, Nottara reușește să boemizeze 

atmosfera bucureșteană, vindecând cel puțin pentru moment setea tinerilor de lumea 

pariziană, aceștia fiind, de asemenea, suferinzi de „complexul Parisului”: „Era o 

arătare din Montmartre – din Montmartre: de poezie, sentimentalism și fantezie ale 

acelei epoci a cărei faimă și ale cărei ecouri ajunseseră până în București” 

(Karnabatt 1944: 191). În aceleași note este perceput și caricaturistul Constantin 

Jiquidi, la rândul său întors din capitala Franței. Acesta, precum congenerii săi, 

printre care însuși Karnabatt, văzuse în Paris posibilitatea afirmării, locul tuturor 

posibilităților. Elogiul cartierului boemei, pe care simpla prezență a lui Nottara și a 

lui Jiquidi îl provoacă, sugerează aceeași dorință arzândă de a-l locui, de a-l 

experimenta, de a-l reproduce măcar în Bucureștiul de final de secol al XIX-lea. 

Pagini memorialistice precum cele ale lui Karnabatt contribuie la perpetuarea 

mitului boemei pariziene și în afara spațiului originar. Ele se conjugă cu alte scrieri 

de tipul său (memoriile lui Al. Obedenaru, ale lui Victor Eftimiu, ale lui Ion 

Minulescu ș.a.), precum și cu documente epistolare rămase din epocă, cu articole de 
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presă, cu scrieri care ficționalizează fenomenul4, conturând o serie de destine 

foileton din ansamblul cărora să rezulte legitimarea fenomenului și în spațiul 

românesc. Din acest conglomerat de istorisiri care dau unitate unui fenomen și din 

reprezentările comunităților care populează viața literară se reliefează o serie de 

personaje principale, care ies în evidență din mulțimea boemilor. Există câteva nume 

care revin în toate paginile memorialistice axate pe dimensiunea populară, de 

cafenea a vieții literare. Scrierile care se raportează la ultimul sfert de secol al 

XIX-lea amintesc toate de Al. Macedonski, de I.L. Caragiale sau de publicistul 

Bonifaciu Florescu. Începutul secolului al XX-lea este marcat în principal de figura 

lui Ion Minulescu, urmată de Al. T. Stamatiad, de D. Anghel și Șt. O. Iosif ș.a., în 

interbelic principalele figuri care revin fiind cele ale lui Oscar Lemnaru, Ion Vinea, 

Emil Botta, pictorul N. Tonitza, Al. O. Teodoreanu ș.a.  

Scriitorul-jurnalist 

Memoriile despre viața boemei literare și artistice surprind și relevă atât o 

conduită individuală, a unor artiști, cât și practicile grupurilor de la care aceștia se 

revendică. Ies la suprafață la o privire de ansamblu o serie de invarianți care oferă un 

tablou al boemei românești, rezultat din conlucrarea dintre realitate ca punct de 

plecare și imaginație ca mijloc de filtrare a celei dintâi. Raportarea la mediul 

parizian este un prim loc comun al amintirilor foștilor boemi. Fascinația pe care 

capitala europeană o exercită asupra tinerilor scriitori se explică prin faptul că 

Parisul înseamnă o mai mare șansă a consacrării în țară, în ciuda anonimatului în 

care un artist ajuns acolo s-ar înscrie. Pe teritoriu românesc, mai ales în ultimul sfert 

de secol al XIX-lea, neapartenența la grupul junimist, reprezentând centrul lumii 

literare românești, înseamnă totodată marginalizarea în câmpul literaturii. Plasarea 

aceasta în contra programului central conferă boemei un aer „extrateritorial” 

(Wagneur 2010). Este atestat cu enormă gratitudine – v. Obedenaru, Karnabatt ș.a. – 

sprijinul pe care Al. Macedonski, la rândul său un marginal, însă unul nelipsit de 

notorietate, îl oferă tinerilor care urmăresc consacrarea. Afilierea acestora la 

„Literatorul” le determină pe termen lung statutul de marginali. În aceste condiții, a-

și face o situație din actul scrisului devine o provocare, astfel încât aderarea la viața 

boemă este asigurată. Dacă practicarea literaturii nu reprezintă un mijloc viabil de 

trai, jurnalismul este forma cea mai accesibilă pentru acești aspiranți ai literelor de a 

se întreține din scris. 

Rolul presei în fixarea fenomenului boemei și în difuziunea sa extrafranceză 

este neîndoielnic. Însăși publicarea în foileton în ziarul „Naționalul” a „romanțului” 

lui Pantazi Ghica este un eveniment pentru procesul de import al boemei literare și 

artistice, constituind și unul dintre primii pași în conturarea unui versant românesc al 

fenomenului. Vorbind despre debuturile sale în lumea culturală, D. Karnabatt își 

amintește că apar în acel ultim sfert de secol XIX publicații periodice românești care 

sunt construite după modelul celor franceze, urmându-se „sugestia ziarelor 

pariziene” (Karnabatt 1944: 211) în structurarea acestor periodice. Modelul nu va fi 

4 Un exemplu în acest sens este romanul lui Pantazi Ghica, Un boem român (1860). În secolul 

următor se remarcă romanul lui Cezar Petrescu, La Paradis general, în care este evocată boema ieșeană 

de la începutul secolului XX. 
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înlocuit nici în primele două decenii ale secolului următor. Claudia Millian își 

amintește că în biroul de redactor al lui Ion Minulescu existau colecțiile publicațiilor 

franțuzești (precum „Akademos” și „La Plume”), prin intermediul cărora scriitorii 

din jurul său se puneau la curent cu noutățile Occidentului literar și artistic (Millian 

1973: 269). Ziarele de tipul celor despre care vorbește Karnabatt sau reviste precum 

cele scoase de Minulescu („Revista celorlalți” în 1908, respectiv „Insula” în 1912) 

aparțin unui câmp marginal al lumii jurnalistice, care nu se ocupă de problemele 

majore ale societății, precum presa de mare tiraj. Sunt publicații având în general 

caracter non-politic, care vizează aspectele secundare ale societății și care nu se 

adresează publicului larg. Un astfel de ziar era, în spațiul francez, „Le Chat Noir”, 

apărut sub auspiciile cafenelei cu același nume. Dimitrie Karnabatt își amintește de 

un astfel de periodic, „Pressa” (1895–1897), înființat de tânărul Eugen Vaian, „un 

ziar zilnic, în genul ziarelor pariziene de pe acele vremuri, publicând cronici literare, 

schițe și nuvele, chiar poezii în fiecare număr” (Karnabatt 1944: 89–90). Multe 

dintre aceste publicații nu se bucură de o viață foarte lungă, chiar cele două reviste 

ale lui Minulescu, care au rămas în istoria literaturii pentru rolul lor în promovarea 

noilor idei în literatură, numără fiecare câte trei apariții. Orientarea tinerilor spre 

viața jurnalistică le oferă posibilitatea de a-și face un nume, ei capătă un spațiu de 

exprimare. Se relevă legătura dintre viața boemă și aceasta, asemeni jurnalistului, 

boemul fiind lipsit de un statut definit în lumea culturală. Astfel, el este 

scriitorul-jurnalist prin excelență (Wagneur 2010), ziarul asigurându-i existența. De 

altfel, tot în presă își popularizează și literatura. Vlaicu Bârna, în anii '30, urmărește 

debutul și consacrarea tot din redacția unor ziare și reviste de acest fel. Frecventând 

„Sburătorul”, el face cunoștință cu tineri colaboratori ai „unor publicații tinerești: 

«Răboj», «Bobi», «Litere», «Discipolul», «unu» și altele” (Bârna 2014: 17), alături 

de care devine un client fidel al cafenelelor. Caracterul colaborativ al jurnalismului 

determină ca presa să poată fi privită, asemeni boemei, ca un mediu al sociabilității. 

Scriitura jurnalistică este rezultat al unei continue interacțiuni în cadrul comunității 

de scriitori-jurnaliști.  

Cafeneaua literară și boema 

Boema este un fenomen specific marilor orașe, în care se adună forțele 

literare, unde afluxul tinerilor care visează la glorie determină o stratificare, făcând 

acest stil de viață posibil. Strada, redacțiile ziarelor, cafenelele devenite literare sunt 

spații prin excelență ale boemei, care își relevă în acest mod caracterul expansibil, 

acaparându-le. La acest nivel se remarcă, din nou, nevoia adaptării fenomenului 

boemei la mediul destinatar, românesc și nu doar al adoptării lui dinspre spațiul 

francez. Întors în București, C. A. Nottara aduce cu el și obiceiul de a flana pe 

străzile orașului. Însă capitala autohtonă nu îi oferă „spațiul, perspectivele, 

varietatea, pitorescul delicat și mai cu seamă acea dispoziție de spirit specifică 

mulțimilor parisiene” (Karnabatt 1944: 24). Boema românească își atinge însă 

eflorescența în spațiul cafenelei, loc comun al literaturii încă de la sfârșitul secolului 

al XIX-lea. Nu atât consumul, cât ideea de întâlnire, de aducere laolaltă a unor 

spirite asemenea (deși diferite) este ceea ce îi atrage pe scriitori în cafenea. Obiectul 

artistic devine, în acest context, nu atât motivul principal al întâlnirii, cât pretext al 
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acesteia. Dacă nu toți frecventatorii cafenelei sunt dedați vieții boeme, cea din urmă 

presupune în mod explicit viața de cafenea, cu versantul ei nocturn5. Cafeneaua a 

existat înainte de a exista boema, ea nu este un spațiu exclusiv al boemei, ci unul 

boemizat6 (Glinoer 2018: 190). Acest proces este rezultat al practicilor care au fost 

atribuite în timp acestui mediu, practici proprii boemei literare și artistice, care prin 

caracterul invaziv a găsit în cafenea un „domiciliu” potrivit specificului propriu, 

manifestărilor în spiritul libertății și autopopularizării.  

Diversitatea orientărilor literare face din cafenea un loc potrivit dezbaterilor 

fructuoase și polemicilor pe teme literar-artistice, dar chiar și socio-politice. 

Cafeneaua este spațiul în care raportul individual – colectiv capătă o altă consistență. 

Se relevă apartenența la un grup oficial sau nu, orientarea literară, preferințele. 

Memoriile surprind aceste repartizări în cadrul amplasărilor indivizilor în spațiul 

cafenelei. Se vorbește despre o reprezentare agonală a spațiului, în care polemica se 

poate desfășura amical sau poate rezulta în disensiuni serioase7. Cei din jurul lui 

Macedonski ocupă o masă anume la cafeneaua Fialkovski. Vlaicu Bârna descrie 

atmosfera din cafenelele bucureștene interbelice surprinzând și poziționarea 

scriitorilor și a artiștilor la mese în funcție de afinități, de prietenii, de orientarea 

literară. În cafenea se discută marile probleme ale lumii literare: se desfășoară din 

acest punct de vedere o variantă a marilor direcții culturale asociată artistului și 

scriitorului din spațiile empirice și simbolice ale peisajului urban, ca alternativă la 

legile din centrul câmpului literar, în fața academismului și a intransigenței criticii 

oficiale. Cafeneaua literară este cunoscută drept „academia liberă a scriitorilor”, iar 

confruntarea dintre tradiționaliști și adepții noilor curente moderniste de la începutul 

secolului XX românesc, cu infiltrații încă din ultima parte a secolului anterior, își are 

astfel și varianta „populară”, de cafenea: 

[...] la cafeneaua Kübler, boemii erau împărțiți în două tabere, gata de luptă în fiecare 

oră, fie ziuă, fie noapte... Unii erau așa-zișii «tradiționaliști», iar alții așa-zișii 

«moderniști». Singura deosebire dintre ei era o simplă aparență. Tradiționaliștii erau 

siniștri, iar moderniștii erau caraghioși. Fiecare tabără însă își avea mesele ei unde se 

discuta tot așa de zgomotos și se consuma tot așa de timid (Minulescu 1983: 580). 

Minulescu, căruia îi aparțin rândurile de mai sus, se bucură de altfel de succes 

în mediul cafenelei, romanțele sale având ulterior și succes în fața publicului. Este 

însă privit cu scepticism de critica literară instituționalizată, fiind constant criticat și 

respins în calitate de reprezentant al unei școli respectabile.  

Păstrarea locurilor la mese este o regulă nescrisă a conduitei de cafenea, 

scriitorii luând în posesie spațiul (Glinoer 2018: 224), care devine din public privat. 

Mesele cafenelei au, în reprezentările textuale ale acestui mediu, personaje fixe. În 

ajutorul acestui tip de discurs, susținându-l, vine un altul, pictural. Tablourile 

5 Dacă în Parisul sfârșitului de secol al XIX-lea iau avânt cabaretele frecventate de artiști, în spațiul 

românesc acestea nu reprezintă o realitate atât de răspândită. Vlaicu Bârna își amintește însă de un bar 

de noapte din anii '40, „Rai”, unde o parte dintre obișnuiții cafenelelor literare își continua discuțiile. 

Printre aceștia se regăsesc Al. O. Teodoreanu, Emil Botta, Oscar Lemnaru ș.a. (Bârna 2014: 262–263). 
6 „Boemii și-au ales cafeneaua drept templu” (Minulescu 1983: 440). 
7 În capitolul Bătălia de la cafeneaua literară din amintirile lui, Al. Obedenaru povestește despre 

atacul fizic suferit de Macedonski în urma epigramei antieminesciene, episodul nefiind unul la care 

memorialistul să fi fost martor, însă el a fost povestit de însuși Macedonski în presă. 
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artiștilor care au frecventat, la rândul lor, cafeneaua, dintre care unii au cunoscut în 

tinerețe boema chiar în forma sa pariziană, sunt aduse în atenție de memorialiști ca 

sprijin și validare a celor povestite. Captarea în imagini a ceea ce ei încearcă să 

surprindă în cuvinte conferă o doză de credibilitate în plus acestora din urmă. 

Tabloul cel mai des invocat este Academia (de la) Terasă de Camil Ressu, în care 

Minulescu este reprezentat ca șef de masă, înconjurat de Tudor Arghezi, Corneliu 

Moldovanu, pictorii Iser și Szatmary și compozitorul Alfonso Castaldi. Recurente 

sunt și instantaneele lui Iosif Iser. La fel cum există șefi de masă, există și șefi de 

cafenea. Ion Minulescu este adesea invocat ca figură reprezentativă pentru cafeneaua 

și boema începutului de secol, „stâlp de cafenea” la Kübler, la rândul său invocând 

localurile pariziene prin cei care patronau în acestea: Paul Verlaine la Vachette, Jean 

Moréas la Steinbach și Paul Fort la Closerie de Lilas. Victor Eftimiu își inventariază 

activitatea jurnalistică a tinereții prin mesele de cafenea la care ea s-a desfășurat: 

[...] viața mea e străbătută de o procesiune de mese de cafenea, lespezi de marmură 

sau dreptunghiuri de lemn, acoperite cu piele verde sau mătase vișinie, călimări de 

toate desenurile și dimensiunile, penițe de toate formele și de toate capriciile, 

cerneluri cu toate culorile curcubeului în reflexele negrului sau violetului lor amar 

(Eftimiu 1965: 134). 

Masa de cafenea devine simbol al tinereții și al unei etape în care se resimte 

libertatea, în ciuda constrângerilor materiale. Spontaneitatea care se opune rigorii pe 

care biroul unei redacții o presupune conferă o doză în plus de autenticitate actului 

scrierii. Păstorel Teodoreanu publică în presa anilor '20 o serie de Inscripții pe o 

masă de cafenea, reprezentând aforisme spontane, rezultate dintr-o privire sinceră, 

lucidă asupra societății care îl înconjoară. Pentru Ion Minulescu terasa sau masa de 

cafenea este un punct de observație și de analiză cu rezultate garantate în scrisul 

ziaristic. Chiar și când intră în cafenea pentru relaxare, scriitorul rămâne scriitor, el 

este mereu în timpul lucrului pentru o nouă carte, pentru un nou articol. Dacă 

muncitorii intră în cafenea pentru a se elibera după munca unei zile, scriitorul o face 

chiar în timpul muncii, lucrând chiar și când socializează. Conform lui Roland 

Barthes, scriitorul „Fiind un fals muncitor, tot fals este și când se află în concediu” 

(Barthes 2015: 38), când se află în așa-zisul timp liber. Tinerii jurnaliști își scriu 

articolele la mesele cafenelei, își caută subiectele în acest mediu, cafeneaua fiind 

sediu al atâtor redacții de ziare și reviste. Ea este apropriată și ca domiciliu de către 

boemi. Astfel, se relevă multipla semnificare a unui astfel de spațiu social:  

[...] pentru artiști, care ades nu aveau nu numai un salon, dar nici măcar un domiciliu, 

cafeneaua rămânea în vremurile trecute un tragic înlocuitor al căminului, al atelierului 

și al libertății (Ressu 1967: 48). 

Cafeneaua este sumă a tuturor acestor reprezentări, este produsul unei mărturii 

colective și, totodată, individualizate asupra sa, devenind, prin aceasta, un „loc al 

memoriei” în accepția pe care Pierre Nora o oferă sintagmei. Spațiu al sociabilității, 

cafeneaua este cadrul preferat în care memorialiștii își plasează poveștile, astfel încât 

nu este doar „loc al memoriei”, ci și „loc al memoriilor” (Hewitt 2000: 462). Din 

acest mediu, de altfel, pornesc cele mai multe dintre amintirile care vizează existența 

boemei literar-artistice. Pentru a „reintra în posesia” acestui timp trecut este nevoie 

ca amintirilor despre el să li se confere un cadru de desfășurare, să fie plasate într-un 
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spațiu familiar. Cafeneaua este astfel recuperată pe cale discursivă de o serie de 

scriitori lipsiți de popularitate, dar care au trăit aceste amintiri, și reinvestită cu noi 

semnificații. Spațiu de socializare pentru majoritatea indivizilor, cafeneaua este 

apropriată de scriitori și de artiști, grup marginal în cadrul social larg. Medierea între 

sociabilitatea propriu-zisă și reprezentarea ei este condiționată de relația 

memorialistului cu acest mediu, cu personajele sale. Se poate constitui o tipologie a 

autorilor de memorii privind boema literară și artistică și implicit, viața cafenelei. În 

Franța, cei care au emis un număr considerabil de astfel de mărturisiri sunt boemi 

minori, autori cu popularitate redusă, care au trăit în preajma marilor scriitori de mai 

târziu. D. Karnabatt, Al. Obedenaru, Camil Baltazar, Vlaicu Bârna reprezintă, la 

rândul lor, această categorie. Amintirile pot veni și dinspre autori care s-au 

intersectat cu acest mediu, fără a-l trăi plenar, deși își asumă apartenența la el, cum 

este cazul lui Victor Eftimiu. Boemii în spirit, care au cunoscut succesul, sunt mai 

degrabă refractari consemnărilor memorialistice. I. Minulescu scrie cele câteva zeci 

de pagini care alcătuiesc confesiunea Nu sunt ce par a fi... la propunerea lui D. 

Caracostea, ca parte a unei rubrici a „Revistei Fundațiilor Regale”.  

Boemul – de la realitate la legendă 

Transformarea vieții boeme într-una de legendă numără printre factorii 

determinanți suprapunerea care se realizează între viața cotidiană a boemilor și viața 

de artist, ajungându-se chiar la suprapuneri și confuzii între viață și operă. 

Cercetătorii vorbesc despre „co-ficționare” (Pavel 2018), în condițiile în care are loc 

un transfer între moduri de existență diferite – Laura Pavel utilizează sintagma în 

sensul pe care Bruno Latour i-l conferă. Astfel, viața boemului ajunge să fie supusă 

unui proces de ficționalizare, se transformă în legendă, devine parte a operei, așa 

cum elemente din operă pot pătrunde în viață. Este vorba nu doar de a trăi pentru 

artă, ci de a adopta cu dedicare o ținută, o conduită, a avea „sentimentul estetic al 

vieții” (Marino 1967: 715), în cuvintele lui Adrian Marino cu privire la Al. 

Macedonski. Boema poetului poate fi explicată și prin poziția sa pe scena literară, cu 

alte cuvinte, prin raportarea sa la societatea junimistă ca centru de forță al literaturii 

române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Macedonski este unul dintre 

primii autori semnificativi care se plasează în contra direcției centrale (junimiste) în 

literatură și propune o nouă poetică coerentă. Situarea sa în acest raport de forțe 

atestă excepționalitatea artistului boem. Această poziție opozitivă vine din nevoia de 

a se individualiza în contextul lumii culturale contemporane lui. Macedonski dorește 

să ofere o alternativă canonului din vremea sa, să stabilească o nouă ordine literară 

în care el și gruparea pe care o conduce să ocupe prim-planul, în continuarea unei 

tradiții care își află germenii în pașoptismul heliadesc. Individualizarea figurii 

scriitorului capătă amploare prin plasarea sa în cadrul unei colectivități, ca director 

al cenaclului „Literatorului” și mentor al tinerilor scriitori aspiranți la un loc pe 

scena literaturii, precum și prin adeziunea sa spirituală la un stil de viață boem. 

Macedonski și revista sa reprezintă un spațiu de lansare pentru tinerii care vor să se 

facă remarcați în literatură. D. Karnabatt subliniază că în jurul scriitorului „roiau 

debutanții și tinerii poeți” (Karnabatt 1944: 89), fiind lipsit de pedanteria pe care cei 

de la centru o manifestau față de marginali și față de eforturile lor de a atinge 

103



succesul. Astfel, printre colaboratorii din deceniul 1880–1890 ai „Literatorului” îi 

regăsim pe tinerii D. Teleor, Mircea Demetriade, Traian Demetrescu, Al. 

Obedenaru, Iuliu-Cezar Săvescu, ș.a., cărora li se adaugă în deceniul următor nume 

precum Radu D. Rosetti sau Cincinat Pavelescu. 

Conturarea unei figuri macedonskiene legendare ne apare ca rezultat al unui 

demers colectiv, la care contribuie portrete realizate de cei care l-au cunoscut sau 

care i-au fost contemporani, cărți de amintiri cuprinzând anecdote care îl vizează, 

publicarea de documente inedite, care pot legitima poveștile aflate deja în circulație, 

urmate toate acestea de lucrări ale specialiștilor, care dau coerență celor dintâi. Se 

construiește astfel o „persona” a scriitorului boem, rezultat al acestor reprezentări 

textuale (Glinoer 2018: 107). Însă primul care participă la acest proces este chiar 

Macedonski, el însuși contributor la germenii constituirii unei legende în jurul său. 

Acest statut a fost, în contemporaneitate, în dezavantajul popularizării operei. 

Aristocratismul poetului, alimentând o atitudine bovarică, este susținut de adoptarea 

unei maniere de a se comporta, a unui stil vestimentar, a gesticii prețioase, de modul 

în care privește existența, trădând un hedonism iluzoriu. Discursul macedonskian în 

sens larg – comportamental, literar, instituțional – stă la baza unui proces de 

„autocreație” auctorială prin care poetul își individualizează figura în câmpul 

literaturii (Meizoz 2007: 30–31). Postura macedonskiană apare drept o strategie de 

revendicare a unui loc despre care poetul consideră că i se cuvine, el însuși dă glas 

excepționalității pe care consideră el însuși că o întrupează. Aristocratismul, 

viziunea romantică asupra Poetului, bovarismul se fac simțite și în maniera ritualică 

în care se desfășoară ședințele „Literatorului”. Amintirile celor care au făcut parte 

din cercul său sunt impregnate de fascinația pe care omul Macedonski, directorul de 

grupare literară, și apoi scriitorul o exercită asupra anturajului său: 

Costumele mirobolante ale maestrului, redingota și jobenul cenușiu, jiletcile, 

cravatele de mătase grea și multicoloră petrecute de câteva ori în jurul gâtului, 

țigaretul de chihlimbar, inelele mari, bastoanele de fildeș, mustața răsucită, unsă și 

țepoasă ca un spin, dinții stricați, râsul său sardonic, polemicile sale, tot acest aparat 

exterior impresiona pe cei care, în loc să-i cerceteze opera, se agățau de aspectul fizic 

și de tribulațiile fanteziste ale poetului damnat (Eftimiu 1965: 185–186). 

Macedonski face parte din „elita spirituală” (Marino 1967: 721), el întrupează 

un stil, o „manieră de a exista” (Macé 2016: 23), avându-se în vedere procesualitatea 

trăirii, viața ca fenomenalitate. Sociocriticul francez Marielle Macé, pe urmele lui 

Barthes, subliniază că stilul nu trebuie perceput exclusiv ca rezultat al unui anume 

mod de a trăi, ci vizează însăși trăirea, este despre cum se trăiește (Macé 2016: 21). 

Boemii incarnează această procesualitate a curgerii unei existențe. 

Analizând structura volumelor memorialistice dedicate vieții boeme franceze, 

Anthony Glinoer surprinde câteva constante în strategiile autorilor, în condițiile unei 

abundențe onomastice specifice amintirilor care vizează viața culturală (Glinoer 

2018: 238). Astfel, numele cu rezonanță ale epocii, indiferent de raportul de 

proximitate ale autorului față de ele, vor avea consacrate un capitol întreg, în care se 

surprinde tocmai acest raport și se povestesc câteva momente esențiale împărtășite. 

Al. Obedenaru dedică un astfel de capitol momentului în care îl întâlnește pe 

Eminescu, iar D. Karnabatt scrie un text amplu despre cum l-a cunoscut pe 
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Caragiale. Boemii mai puțin celebri, dar cu care autorul s-a aflat în relație de 

prietenie sunt o prezență recurentă, revenind de la un capitol la altul, având parte de 

o portretizare atentă, minuțioasă. Pe lângă aceștia, vor exista întotdeauna boemii 

care alcătuiesc fundalul povestirii, dar a căror prezență este esențială în logica 

textelor, întregind ideea de comunitate, având un aport considerabil la constituirea 

unei imagini credibile, legitime a boemei literare. Importanța figurilor aparent lipsite 

de însemnătate, a numelor fără rezonanță postumă, a fost constant subliniată. În plus, 

boemii obscuri, lipsiți de popularitate au constituit un material considerabil pentru 

tematici precum ratarea sau autodistrugerea8. Lumea boemă capătă astfel 

dimensiunile unui univers omogen, în care fiecare „personaj” ocupă un loc esențial. 

Deși individualitățile nu contenesc să se remarce, boema este înainte de toate o 

comunitate. Ansamblul scrierilor memorialistice atestă această comunitate culturală, 

îi conferă coerență. Dintr-un discurs fragmentar rezultă o construcție unitară la a 

cărei analiză se reliefează locurile comune ale unei boeme românești. 
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Representations of the Literary and Artistic Bohemia  

in Romanian Memoirism 

At the same time with its perpetuation within the French society and culture, the 

literary and artistic bohemia, as a vibrant phenomenon of the nineteenth century, experienced 

the process of becoming a cultural myth. As a result of its popularity, it has also been 

transferred toward other cultural spaces, wherefore it served as a model of sociability – it was 

copied and/ or adapted. The phenomenon reached its legitimacy through the discourse that 

was generated around its own existence. Thus, it became a cultural myth by means of written 

word, such as journalistic texts, fictional writings that concern this lifestyle, memoires. The 

peculiarity of this discourse is that it ranges between fictional and referential. It captures the 

practices, attitudes and principles of the bohemian groups. The mise en texte had an 

enormous influence over the constitution of a mythobiography of the bohemian phenomenon, 

as it is part of an anecdotal literary history. The subjective character of the memoires 

determines their inaccuracy from an empirical point of view. Furthermore, this fact 

potentiates the value of the cultural myth. This paper aims to identify how the beginnings and 

the constitution of the literary bohemia on Romanian grounds are depicted in such memoires. 

These are generally written by marginal bohemians, authors that are scarcely known (such as 

D. Karnabatt, Al. Obedenaru, Vlaicu Bârna) or by authors that crossed paths with the 

bohemian climate (such as Victor Eftimiu) or by bohemians that had in fact been successful 

(such as Ion Minulescu and Camil Ressu). The ensemble of these writings reveals a series of 

invariants that characterise the Romanian version of the bohemian phenomenon, such as the 

rapport established with Paris as the ultimate bohemian capital, journalism as a solution to 

the hardship of succeeding as a writer, the literary café as a multifunctional place for the 

daily meetings of the bohemians.  
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