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AL. O. TEODOREANU ȘI SPIRITUL BOEMEI 

 

Teza de doctorat cu titlul Al. O. Teodoreanu și spiritul boemei 

urmărește o cercetare asupra personalității și operei scriitorului Al. 

O. Teodoreanu, pornind de la depășirea oricăror prejudecăți privind 

plasarea acestui autor în istoria literaturii române. Marginalitatea sa 

asumată reprezintă un fenomen în sine, care se reflectă atât în plan 

literar, cât și în planul existenței sale cotidiene, fiind un simptom al 

temperamentului său boem. Am avut în vedere locul pe care acest 

scriitor și tipologia pe care o reprezintă, a boemului aristocrat, îl 

ocupă în epocă. Astfel, lucrarea de față reprezintă un demers în care 

istoria literară, sociologia vieții literare, studiile privind posturalitatea 

se îmbină cu analiza hermeneutică a textelor lui Al. O. Teodoreanu, 

în condițiile în care opera acestui scriitor poate fi citită și ca un 

document existențial.  

În acest context, lucrarea de față urmărește abordarea cu 

instrumente actuale a unui scriitor privit cu prejudecată sau redus la o 

serie de clișee. Studiul vieții cotidiene a acestui boem, dincolo de 

anecdote, a fost favorizat și de cercetarea pe care am realizat-o în 

arhive (Arhiva CNSAS, precum și Arhivele Naționale din Iași). În 

plus, în condițiile în care nu există un volum de opere complete ale 

lui Al. O. Teodoreanu, presa anilor interbelici și cea a anilor '50-'60 a 

constituit o sursă de mare importanță pentru texte relevante publicate 

de scriitor în ziarele și revistele vremii, dar neincluse de acesta în 

vreun volum. Pe tot parcursul lucrării, analiza pe text reflectă 
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direcțiile pe care opera lui Al. O. Teodoreanu le urmează sub 

influența implicită a stilului de viață adoptat de boemul ieșean. 

 

Astfel, în primul capitol al lucrării, Scènes de la vie de 

bohème, am recurs la o cercetare a fenomenului boemei literare și 

artistice în plan francez și, prin extensie, în plan românesc, având la 

bază studiile unor cercetători consacrați din spațiul european și nu 

numai. L-am încadrat, prin urmare, pe Al. O. Teodoreanu în 

tipologia boemului aristocrat (identificată de Dimitrie Karnabatt), 

fiind reprezentativ pentru spațiul literar românesc interbelic în 

această ipostază. Analiza boemei s-a realizat pornind de la tiparul 

stabilit de Henri Murger în Scènes de la vie de bohème și de la 

studiile dedicate acestei forme de sociabilitate literară semnate de 

Jean-Didier Wagneur, Anthony Glinoer, Jerrold Seigel ș.a. Am 

urmărit apoi modul în care această tipologie de scriitor este 

transplantată în spațiile extrafranceze, în special în cel românesc, 

pornind de la memoriile celor care au luat contact cu lumea boemă 

românească și cu reprezentanții săi.  

Studiile de sociologie semnate de Nathalie Heinich privind 

istoria statutului scriitorilor, reflecțiile acesteia asupra regimurilor 

profesional și vocațional ale acestei clase de artiști au deschis calea 

unei analize a statutului lui Al. O. Teodoreanu ca boem aristocrat, ca 

marginal al lumii literare interbelice, analiză nuanțată prin apelul la 

concepte adiacente, precum „starea de excepție” (Giorgio Agamben), 
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„trăitul-împreună” (Roland Barthes), „stilul” (Marielle Macé) și la 

analize privind fenomenul boemei în sine și scriitorul boem. 

Statutul scriitorului Al. O. Teodoreanu în epoca în care 

activează l-am analizat și din punctul de vedere al triadei propuse de 

aceeași Nathalie Heinich, ca rezultat a trei momente: autopercepția, 

modul în care este perceput de ceilalți și cum se prezintă pe sine 

celorlalți. Accentul pus pe dimensiunea estetică a vieții a favorizat 

construirea unui discurs în jurul scriitorului, discurs bazat pe o serie 

de invarianți privind viața și activitatea lui literară și care a contribuit 

la crearea și la perpetuarea în timp a legendei Păstorel Teodoreanu. 

Aceasta a fost explorată fie în sens pozitiv, popularizând un 

personaj simpatic și simpatizat, fie în sens negativ, propunând 

imaginea unui boem controversat și lipsit de talent, care se dedă unui 

comportament îndoielnic și nimic mai mult. O astfel de percepție 

este rezultat al opțiunilor lui Al. O. Teodoreanu însuși la nivel 

personal și profesional deopotrivă, precum și al unui demers colectiv 

care are la bază un grupaj textual care îl are drept protagonist pe 

acesta: memorialistică, corespondență, documente pe de o parte, 

texte critice pe marginea operei pe de altă parte.  

Toate dau contur unei „persona” a lui Păstorel (Anthony 

Glinoer), îi definesc „postura” (Jérôme Meizoz) în câmpul literar 

românesc interbelic: boem prin alegere, ca urmare a unei înclinații 

temperamentale, cu o viziune aristocratică asupra existenței și asupra 

scrisului, susținută de adoptarea organică a unei maniere de a se 

comporta, privind totodată epicureic existența și expunând o viață 
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dezordonată (prin nealinierea la rigorile societății), de noapte, totul 

augmentat de abordarea în scrierile sale a unei literaturi „minore”.  

Legenda pornește dinspre el însuși și este alimentată în primă 

fază de contemporani. Discursul lui Al. O. Teodoreanu în sens larg – 

literar, instituțional și cotidian totodată – stă la baza acestui proces de 

autocreație prin care își individualizează figura în câmpul literaturii. 

Componentă a acestui amplu proces de autocreație este și literatura 

propriu-zisă, care spune ceva nu doar despre biografia sau despre 

personalitatea autorului, ci și despre strategiile lui, despre cum alege 

să se raporteze la câmpul literar, opera reflectând personalitatea 

creatorului ei, cele două planuri ajungând să se confunde. Astfel, 

viața scriitorului boem 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. Exponențiale în 

această privință în cazul lui Al. O. Teodoreanu sunt texte precum 

Spovedanie, întregul volum Caiet. Versuri (1938), volumul Vin și 

apă, poemul Confidență și Predoslovia Hronicului măscăriciului 

Vălătuc. Acestea marchează doar o parte din propria contribuție la 

crearea legendei.  

Tot în această direcție am urmărit modul în care alegerea 

măscăriciului ca personaj-cheie al universului literar al lui Al. O. 

Teodoreanu denotă opțiunea sa pentru marginalitate și relația cu 

centrul, semnificativă în cazul bufonului care este, aparent, o figură 

marginală. „Măscăriciul” Păstorel Teodoreanu provoacă însă nu doar 

centrul lumii literare, ci și autoritatea social-politică, cum vor 
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surprinde următoarele capitole. Acestea sunt și un simptom al 

moldovenismului său, trăsătură pe care o împărtășește cu fratele său, 

Ionel Teodoreanu, în ciuda diferențelor presupuse de opera lor.  

Elemente din biografia lui Al. O. Teodoreanu definesc 

deopotrivă boema acestuia, aristocratismul său, precum și rolul de 

marginal pe care și-l aproprie în societatea interbelică și ulterior în 

cea postbelică: renunțarea la cariera juridică pentru cea literară, viața 

de cafenea, adoptarea unui stil vestimentar desuet, lipsa unui 

domiciliu propriu stabil, căsătoria târzie etc.  

 

Relația minor-major, analizată în capitolul al doilea, Al. O. 

Teodoreanu și literatura minoră, prin raportare la I. L. Caragiale, 

reprezintă un aspect esențial pentru statutul lui Al. O. Teodoreanu ca 

scriitor, având în vedere opțiunile sale în plan literar, atât la nivel 

tematic, cât și generic.  

Al. O. Teodoreanu optează pentru formele marginale ale lumii 

literare, mizând pe puterea acestora de a provoca principalul. Această 

situare este parte a aceluiași proces de autocreație auctorială practicat 

de Păstorel prin postura pe care o adoptă în câmpul literar interbelic, 

cu prelungiri în limitele permise de scena culturală postbelică. 

Vorbim despre o asumare conștientă a „minoratului”, explicită în 

textele sale literare și nu numai. Rămâne constantă, însă, fuga de 

teoretizări, lipsa unui „sistem” în concepțiile lui Al. O. Teodoreanu, 

iar întregul discurs pe tema marginalității prezintă atât explicit, cât și 

în subtext un elogiu al frivolității, boemul apelând la o tratare estetică 
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în primul rând a vieții, iar apoi a literaturii, sursa principală a 

scrisului lui Al. O. Teodoreanu fiind chiar trăirea directă, banalul 

fascinant al cotidianului. 

Al. O. Teodoreanu optează pentru proza scurtă și pentru teme, 

la rândul lor, marginale, fiind imun în fața superstiței romanului pe 

care o identifică pe scena literară românească. Totodată, contestă 

mode(le)le „primite de-a gata” sau pur și simplu le ignoră.  

Am analizat în acest capitol și epigrama ca un mijloc eficient 

de întreținere a polemicilor în plan literar și social. Eficacitatea 

polemică, subversivă a epigramei dovedită atunci când Al. O. 

Teodoreanu va fi condamnat pentru compunerea și „distribuirea” de 

epigrame anticomuniste se concretizează în interbelic în placheta 

Strofe cu pelin de mai pentru Iorga Neculai.  

Printr-un proces de comprehensiune și adoptare a principiilor 

caragialiene, Al. O. Teodoreanu optează pentru faptul divers și 

pentru o „prezentare” a acestuia în genuri situate la marginea 

canonului literar. Al. O. Teodoreanu atestă ca atare existența unui 

canon tocmai încălcându-l și refuză teoretizările considerându-le o 

modalitate de a pierde din vedere esența literaturii.  

 

 „Operele imperfecte” ale lui Al. O. Teodoreanu este cel de-al 

treilea capitol, în care am arătat modul în care „moldovenismul” lui 

Al. O. Teodoreanu se traduce și în afirmarea vieții și a valorilor 

acesteia, având drept consecință și refuzul creației în regim constant, 

scriitorul simțind o vădită predispoziție către contemplativitate. Mai 
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exact, am avut în vedere proiectele de creație ale scriitorului, operele 

abandonate, precum și experimentele creatoare, precum suplimentul 

„Karlsbaderkurzeitung”.  

Am identificat, așadar, numeroase titluri anunțate de Păstorel 

ca planuri de creație, care rămân la statutul de work in progress, dar 

care atestă imaginea scriitorului ca „ființă-care-scrie” („l'être-

écrivain” – Marielle Macé), surprinzând procesualitatea actului care 

devine astfel unul performativ, îndepărtându-se de ideea creației ca 

gest intim. Acest proces de nederminare auctorială și de 

neconcretizare creatoare practicat voluntar sau nu de Al. O. 

Teodoreanu îl plasează în rândul „scriitorilor Nu” (Enrique Vila-

Matas), un alt Bartleby care preferă să trăiască, iar nu să scrie 

(Giorgio Agamben). 

Aceeași nefinalizare a operelor poate fi pusă și pe seama 

stilului său boem de viață, dar poate fi citită și ca ratare în ipostaza 

de scriitor, însă într-o valorificare pozitivă a ratării, ca satisfacție, 

semn al unei superioare predispoziții spre contemplație, care se află 

în strânsă legătură cu temperamentul moldovenesc al autorului. 

Ratarea privită astfel individualizează, este o sursă a autenticității, 

intensifică trăirea și augmentează dimensiunea estetică a existenței. 

Viața devine ea însăși o „operă” mai atractivă decât însăși literatura, 

ratarea fiind privită drept expresie a unui mod superior de existență 

(Angelo Mitchievici). 

S-a pus astfel și problema relației ratare-succes. Aristocrat prin 

construcție și boem, Păstorel respinge legile competitivității. Însă nu 
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îi sunt străine strategiile prin care își construiește imaginea în fața 

unui public avizat, remarcându-se elitismul său. Astfel, l-am surprins 

într-o poziție paradoxală: între dorința de a scrie și de a fi citit și 

nevoia de a publica orice atunci când este constrâns de nevoi 

financiare. Rezultatul este stabilirea unei disocieri între actul 

scrisului și actul tipăririi, cu preferință pentru cel dintâi, condamnând 

succesul căutat cu orice preț, în dauna artei literare.  

 

În capitolul al patrulea, Teatrul ca experiență, am urmărit 

activitatea ca om de teatru a lui Al. O. Teodoreanu. Scriitorul nu a 

fost consemnat de istoriile literare în această ipostază, ci de 

memorialiștii vieții din spatele cortinei. Prioritatea vieții în fața 

literaturii se concretizează la Al. O. Teodoreanu și în atracția pentru 

lumea dinamică a teatrului, o lume a spectacolului. Dramaturgia este 

pentru Al. O. Teodoreanu un gen performativ, a cărui destinație este 

în primul rând scena și este relevantă mai ales prin contactul cu 

lumea din spatele scenei, cu boema actorilor.  

Modelul caragialian funcționează și pe această filieră, privind 

teatrul ca artă autonomă independentă de literatură. Totodată, 

valorifică masca populară ca reprezentare și surprindere a dualității 

comic – tragic, reunind fondul seriozității, al nostalgiei care se află la 

baza scrisului lui cu bonomia, jovialitatea, spiritul ludic, menite să 

ascundă și să scoată la suprafață totodată esența contradictorie a 

spiritului lui Păstorel Teodoreanu. 
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De re culinaria: tema gastronomică în literatura lui Al. O. 

Teodoreanu, capitolul al cincilea, surprinde implicațiile culturale ale 

gastronomiei, ca element în cadrul procesului civilizării. Pentru Al. 

O. Teodoreanu, masa în sine reprezintă o scenă unde valoarea 

supremă este convivialitatea, spiritul apartenenței la o comunitate. 

Gastronomia este valorificată drept un fenomen care permite 

aducerea laolaltă a artelor și a celor care le practică prin celebrarea 

simțurilor, cum ne arată construcția „Divanului meșterilor și 

cărturarilor de la Hanul Ancuței”, în care se insistă asupra ideii de 

reunire a elitei intelectual-artistice cu scopul de a stimula o evoluție a 

culturii țării prin încurajarea și promovarea resurselor și rezultatelor 

ei. Convivialitatea și un principiu integrator stau și la baza practicii 

toastului, care evidențiază funcția socială a băuturilor (Roger 

Scruton).  

Literatura enogastronomică a lui Al. O. Teodoreanu surprinde 

dimensiunea culturală a gastronomiei, sociabilitatea implicată de 

aceasta, precum și procesul civilizator în sine atât la nivelul 

Moldovei patriarhale a vechilor boieri, cât și în cronicile 

gastronomice axate asupra societății contemporane lui. Are 

deopotrivă scopuri pedagogice, cât și de cuprindere a dimensiunii 

festive a vieții, semn al hedonismului său.  

Cronicile gastronomice au însă și capacitatea de a compensa 

absența unui stil de viață trecut, devenit inactual, (re)stabilind o 

legătură cu trecutul și perpetuând o tradiție. Atât anumite feluri de 

mâncare, cât și vinurile devin purtători ai unei întregi istorii familiale 
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sau chiar naționale. Privite ca elemente dintr-un discurs patrimonial 

(urmărit prin instrumentele oferite de reflecțiile lui Andi Mihalache 

și prin analizele lui Doris Mironescu), ele sunt o formă de a menține 

o legătură cu tradiția, cu specificul autohton, dar și parte a unei 

strategii eficace de promovare a valorilor naționale chiar la nivel 

internațional. 

 

În capitolul al șaselea, Prin alții spre sine. Canonul literar al 

lui Al. O. Teodoreanu surprindem selecția de nume pe care o 

realizează Păstorel în tradiția literară în funcție de afinitățile sale, 

prin oglinda propriei personalități, așa cum, în sens invers, cei care îi 

apreciază opera și o înțeleg în profunzimea sa o fac tot pe baza 

afinităților cu spiritul său. Se conturează un canon personal al 

autorului (Alastair Fowler), o istorie literară subiectivă, alternativă 

celei oficiale, care se decupează în funcție de lecturile sale.  

Canonul subiectiv al lui Al. O Teodoreanu cuprinde la nivelul 

literaturii române cronicarii moldoveni, Ion Neculce fiind figura 

preferată, care deschide și linia povestitorilor moldoveni, în a căror 

descendență se plasează el însuși, cu I. Creangă, Calistrat Hogaș, M. 

Sadoveanu. Pe filiera umorului, Caragiale și Topîrceanu sunt 

scriitorii de referință. Dintre contemporanii săi, în poezia modernistă, 

cei a căror operă o elogiază sunt T. Arghezi și congenerul Al. A. 

Philippide. Valorile sale literare își găsesc ecou în ideile grupării de 

la „Viața Românească” și ale mentorului G. Ibrăileanu, cu care 

afinitățile se manifestă mai întâi de toate la nivel spiritual, în 
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„moldovenismul” temperamental al celor doi. Literatura universală 

este reprezentată în primul rând de clasicii Antichității, dar și 

literatura franceză este un model pentru Al. O. Teodoreanu în 

principal prin opera lui Anatole France, însă și prin poeții „damnați” 

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 

Al. O. Teodoreanu oferă o viziune personalizată a istoriei 

literare într-o abordare originală prin care își declară totodată și 

modelele în a căror continuitate se plasează, refuzând programatic 

ancorarea în módele literare ale timpului său. Fiecare nume de mai 

sus a deschis discuția asupra unor problematici esențiale pentru opera 

lui Al. O. Teodoreanu, precum explorarea posibilităților stilistice ale 

limbii naționale ca factor de originalitate specific culturilor mici 

analizată pornind de la reflecțiile lui Pascale Casanova, scrisul ca 

artefact, adecvarea și „stilul potrivit”, statutul umoristului și 

scopurile literaturii umoristice, inapetența față de clasificări și elogiul 

originalității.  

 

Ultimul capitol, Bufon în două epoci. Strategii de 

supraviețuire în comunism, aduce în atenție ultima parte a vieții lui 

Al. O. Teodoreanu. Condamnat în cadrul procesului politic al lotului 

Noica-Pillat, Păstorel s-a aflat în atenția autorităților și anterior 

arestării din 1959, după cum o confirmă și dosarul individual din 

Arhivele CNSAS, în care este surprins în ipostaza individului boem, 

spirit liber, care trăiește epicureic.  
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Principalul cap de acuzare în procesul din 1960 este alcătuirea 

de versuri cu caracter subversiv și răspândirea lor, Al. O. Teodoreanu 

fiind bufonul care aduce la suprafață adevărul puterii, dar o face 

clandestin, fiind printre cazurile de „disidență autentică” din epocă 

(Ion Simuț). Reflectând relația lui cu puterea, el este și în acest 

context un marginal. Traseul literar al lui Al. O. Teodoreanu în 

perioada 1944-1964 prezintă particularități care vorbesc despre 

situația literară a perioadei: câțiva ani de tăcere absolută (1948-

1954), urmați de activitatea traducerii ca supraviețuire, reintegrarea 

literară în presa comunistă, (re)editatarea unui volum de proză scurtă, 

arestarea, condamnarea și tonalitatea adoptată în scris odată cu 

eliberarea. 

S-au conturat în această perioadă, în cazul său, două imagini: 

una oficială, schițată de lectura volumului din 1957 într-o cheie 

favorabilă pentru ideologia regimului, precum și de câteva dintre 

articolele pe care le publică în ziarele coordonate de conducerea 

comunistă; una neoficială, care ține de boema lui Păstorel și de 

subversivitatea sa, atestată oficial odată cu arestarea din 1959, ca 

principal cap de acuzare.  

Popularitatea lui Al. O. Teodoreanu făcea ca el să fie „țapul 

ispășitor” pentru categoria marginalizată mai mult ca niciodată a 

umoriștilor, boemul și „bufonul” pe care puterea nu îl mai tolerează, 

întrucât îi subminează autoritatea. Concluziile de învinuire sunt 

cuprinse în sentința din 1 martie 1960: avantajele pe care le-a avut ca 

scriitor care a slujit regimul burghezo-moșieresc, critica pe care a 
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îndreptat-o asupra statului sovietic și, implicit, asupra clasei 

muncitoare, ostilitatea față de regim după 1948.  

 

Prin lucrarea de față, Al. O. Teodoreanu și spiritul boemei, am 

urmărit destinul unui reprezentant al boemei literare românești, 

modul în care s-a conturat legenda din jurul figurii sale, ca rezultat al 

unor momente la care au contribuit mai mulți factori, și modul în 

care această legendă a afectat atât în sens pozitiv, cât și negativ 

receptarea sa. Plecând de la exegezele dedicate scriitorului până în 

momentul de față, am abordat opera și personalitatea lui Al. O. 

Teodoreanu cu instrumentele istoriei literare, dar și cu cele actuale 

puse la dispoziție de studiile de sociologia literaturii, teoria 

posturalității și eseurile de istorie a culturii. Astfel, am încercat o 

revalorificare a lui Al. O. Teodoreanu ca scriitor reprezentativ pentru 

boema românească, pentru tipologia boemului aristocrat, dincolo de 

prejudecăți, precum și o analiză a resorturilor care au stat la baza 

construirii legendei sale, reprezentând în sine un fenomen în istoria 

literaturii române. 
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