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Eu m-am străduit să prezint, pe cât 
am putut, istoria moravurilor, a stiinţelor, 
a obiceiurilor, a superstiţiilor. Aproape 
că nu vezi decât istorii a regilor, dar eu o 
vreau pe cea a oamenilor”.

(Voltaire, Essai sur les mœurs, 1756)

Perioada cuprinsă între sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi epoca unirii 
reprezintă, pentru Principatele Române, 
un răstimp al transformărilor înnoitoare, 

în care disoluţia vechilor valori a fost însoţită de încorporarea altora, noi, în care 
“fiinţa omenească a parcurs o etapă decisivă în drumul ei spre modernitate”1. Cu 
toată lipsa unui cadru juridico-instituţional bine precizat, au existat, totuşi, după 
pacea de la Kuciuk-Kainardji (1774) şi Tratatul de la Adrianopol (1829), condiţii 
economice care au făcut posibil un început al ritmului de evoluţie pe calea 
modernă şi de potenţare a nivelului de civilizaţie al Principatelor Române. Noua 
realitate evidenţiază, explicit, modificarea unor elemente constitutive ale societăţii 
româneşti, ce va duce, în timp, la modernizarea structurilor economice, sociale, 
politice, culturale, dar şi a mentalităţilor, sensibilităţilor, gustului, a stării de spirit, 
aşadar, ca reflex al epocii, a comportamentelor colective şi individuale.

Studiul nostru încearcă o reconstituire – fireşte, fragmentară – a unuia din 
aspectele revelatoare pentru modul în care oamenii vremii îşi priveau epoca şi 
înţelegeau să adopte un anume stil de viaţă, insistând, cu justificată precădere 
asupra petrecerii timpului liber, a îndeletnicirilor plăcute, a “desfătărilor” proprii 
protipendadei timpului. Loisir-ul specific societăţii înalte a timpului reprezintă 
o modalitate de expresie a unor mentalităţi care permit reconstituirea imaginii 
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de ansamblu, cu detaliile sale caracterizante, un tip de cercetare prin care se pot 
resuscita feţele multiple ale existenţei umane, ale subiectivităţii, permanenţele şi 
mutaţiile ei, ajutând la înfăţişarea şi explicarea fenomenului uman al epocii, în 
întreaga ei complexitate.

Deşi s-ar putea spune, asemenea lui J. L. Borges, că “toate epocile sunt de 
tranziţie”, prima jumătate a secolului al XIX-lea este, fără îndoială, una din 
perioadele modernizării societăţii româneşti, o perioadă în care deschiderile 
înnoitoare, schimbările uneori spectaculoase au coexistat cu inerţia, cu tradiţia, cu 
stagnarea, în care procese transformatoare de anvergură s-au realizat printr-o reţea 
de dificultăţi şi contradicţii, unele profund contrariante, care au oprit, pentru un 
moment, semnificaţiile lor reale, dar nu le-au putut opri desfăşurarea. 

Societatea românească pornise pe calea consolidării legăturilor cu Europa, 
prin susţinute eforturi de asimilare şi adaptare la stările occidentale, dar vechiul nu 
renunţa uşor la privilegiile sale. De unde căutări febrile, tensiune a antagonismelor, 
ciocnire a ideilor, contraste frapante, eclectism, inconsistenţă şi confuzie, surse de 
ridicol. “Novatorii” aveau însă de partea lor forţele active şi luminate ale timpului. 
De aici, marele elan al dezvoltării, al implantării noului, dar şi confuzii, manifestări 
opuse, importul necugetat al modelor Apusului, inaptitudinea judecăţii selective: 
“forme fără fond”, “mască fără creieri”. 

Începutul modernizării, mai timpuriu la nivelul vieţii cotidiene, dar şi la acela 
al infrastructurii, s-a asociat cu multe dificultăţi şi a solicitat o lungă perioadă. A 
fost o extraordinară ciocnire dintre vechi şi nou, vizibilă în toate domeniile vieţii 
sociale: în vestimentaţie, moravuri, în modul de a construi case, în alimentaţie şi 
civilizaţia mesei, petrecerea timpului liber, în maniera de a vorbi şi scrie; aşadar, de 
la stilul de viaţă şi formele civilităţii, la limbă şi literatură. Toate genurile literare 
ale primei jumătăţi a secolului al XIX-lea (scrierea istorică, nuvela, romanul, piesa 
de teatru, poezia, fabula, pamfletul, satira, memorialistica) investighează - direct 
sau indirect - acest vast tablou social în continuă prefacere, recreind o lume, care 
trăieşte în faţa noastră prin forţa plastică a evocării şi vivacitate stilistică. 

Această lume nouă, pestriţă, cu amestecul ei de stiluri de viaţă, în care se 
întâlneau obiceiuri orientale şi moduri de a gândi occidentale - rezultat firesc al 
unui teritoriu de confluenţe - nu a putut trece neobservată şi nejudecată. “Dar cum 
puteam, ochi având, să nu văz; văzând, să nu iau aminte”, scria Dinicu Golescu, 
unul dintre primii călători şi observatori sociali români. Au văzut şi au luat aminte 
la această configuraţie complexă şi contradictorie a perioadei de tranziţie, călători 
străini şi autohtoni, istorici şi scriitori. Mai ales aceştia din urmă, fie ei poeţi, 
prozatori sau dramaturgi, au acordat totală încredere mişcării vii a epocii, lumii 
reprezentărilor concrete, oamenilor văzuţi de aproape şi au reţinut, cu proaspătă 
uimire, tot ceea ce “le-au văzut ochii şi le-au auzit urechile”.

Nu puţini din aceşti scriitori ai timpului, cei mai mulţi dintre ei, paşoptişti, 
au selectat din veridicitatea lumii reale şi a activităţilor omeneşti, investigate în 
scrisul lor, şi îndeletnicirile plăcute ale protipendadei vremii, socotindu-le o latură 
importantă, deloc exterioară şi neesenţială a vieţii. 

Înzestraţi cu un ascuţit spirit de observaţie, cu spontaneitate, cu umor, cu o 
enormă experienţă de viaţă şi cu un neobosit spirit critic, scriitorii găsesc o sursă 
inepuizabilă de inspiraţie în noul univers românesc şi în contrarianta natură 
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umană, descoperă în ele “stofă destulă”2 pentru ca literatura română să-şi sporească, 
în autenticitate, conţinutul, prin “pictura” unor reuşite fiziologii ale unor “naturi 
felurite de oameni, tipuri caracteristice de un mare interes pentru studiul social 
şi istoric”, cum declara, cu satisfacţie, Vasile Alecsandri3. Investigaţia mediului 
contemporan devine astfel o adevărată normă de conduită artistică, iar scriitorii 
se manifestă ca artişti cu o nebănuită pasiune a pitorescului şi cu o puternică 
viziune plastică. Dezvoltarea unei literaturi n-a fost nicicând numai o problemă 
de talent sau de tehnică ci, în primul rând, una de material de inspiraţie4, cum 
vom încerca să demonstrăm în studiul de faţă, care adună în el cadre exterioare, 
chipuri, moravuri, comportamente, într-un amestec de civilizaţie cosmopolită şi 
dinamică.

Începând de pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, se constată un clivaj tot 
mai accentuat între elita socială şi omul de rând. Boierii erau beneficiarii unor 
mari privilegii, ai unui întreg mecanism politic care funcţiona doar în favoarea 
lor, ai unei strategii sociale menite să accentueze diferenţa dintre elită şi popor. 
În absenţa unei burghezii puternice, care să-şi impună propriul set de valori şi 
stilul de viaţă, elitele au constituit “motorul” procesului de civilizare, de racordare 
a societăţii româneşti la “duhul veacului”, de adoptare a noului mod de gândire. 
Într-un răstimp uimitor de scurt, clasa superioară a societăţii (căci numai aceasta 
a putut avea contact imediat şi direct cu străinătatea), şi-a însuşit o mare parte din 
formele exterioare ale vieţii mondene europene. 

Totodată, lumea oraşului a fost - şi a rămas - mult mai mobilă şi mai cosmopolită 
decât cea a satului, unde noutăţile ajungeau mai greu, iar tentaţiile erau mai 
mici5. Tocmai de aceea ne-am circumscris studiul doar la nivelul boierimii din 
Principatele Române şi am luat în considerare în special oraşul, “capitalia”, punct 
de convergenţă, dar şi de emergenţă a modelelor şi modelor Apusului. 

Prima jumătate a secolului al XIX-lea aduce cu sine schimbări importante şi 
în domeniul urbanistic şi demografic. Dacă, în mediul rural, nu se constată mutaţii 
semnificative, nu acelaşi lucru se poate afirma în legătură cu oraşele. 

Comparate cu cele din apusul şi centrul Europei, aşezările urbane din Moldova 
erau mai înapoiate în ceea ce priveşte concentrarea populaţiei urbane şi densitatea 
ei, dezvoltarea industriei şi aspectul urbanistic6; cu toate acestea, în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, populaţia urbană a crescut de peste cinci ori7. În Iaşi, pe 

2  Vezi Alecu Russo, Iaşii şi locuitorii lui în 1840 (titlul original: Iassy et ses habitants en 
1840), în Alexandru Russo, Scrieri (ediţia Petre V. Haneş), Inst. de Arte Grafice Carol 
Göbl, Bucureşti, 1908, p. 237. 

3  V. Alecsandri, Scrisori, vol. II, Bucureşti, 1904, p. 25.
4  A se vedea, în acest sens, consideraţiile lui M. Ralea, din studiul De ce nu avem roman. 

“Viaţa Românească”, 1927, nr. 4, p. 83. 
5  Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara 

Românească, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 401-404. 
6  Ecaterina Negruţi, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova 1800-1859, 

Fundaţia Academică “A.D. Xenopol”, Iaşi, 1997, p. 7.
7  În 1832, Iaşii concentrau 37,33% din populaţia urbană a Moldovei, fiind unul din oraşele cele 

mai bine populate nu doar din Ţările Române, ci şi din sud-estul Europei (Ibidem, p. 30).
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străzile uneori largi, se puteau vedea şi case moderne, curate, cu curţi mari. Existau 
chiar o librărie, trei tipografii şi un cabinet de lectură franceză. 

Călătorul străin “tânăr şi nu pre slut” şi care “voiagiază ca un poet, ca un 
artist”, nu poate tăgădui că uliţele Iaşului, “înfăţoşind la toţi zece paşi un nou 
punct de privire, arată o varietate drăgălaşă; şi e pre mulţămit dacă, după ce merge 
pe jos prin pulbere până la glezne, în primejdie de a fi călcat de carete şi de droşce, 
scapă în hudiţa unei mahalale”8. 

Relatările despre cele două capitale, Bucureşti şi Iaşi sugerează transformările 
care au avut loc şi pendularea între Orient şi Occident. Lui Alecu Russo, Iaşii îi 
apăreau drept “un monstruos amestec de clădiri masive ori elegante, de palate 
şi de magherniţi împrejmuite de ogrăzi nemăsurate; pe uliţele lui furnică lucruri 
de la ţară, lux îmbielşugat, echipaje repezi, livrele, toalete pariziene ori vieneze, 
zdrenţe franco-moldave, fizionomii vesele, aspre, felurit îmbrăcate, ca pentru un 
bal mascat”9; “e slut astfel îmbrăcat jumătate cu frac şi jumătate cu şalvari roşii”10.

Majoritatea descrierilor ce prezintă oraşul Bucureşti vizează, de fapt, două 
capitale11: una a aristocraţiei, luxuriantă şi îmbelşugată, cealaltă sărăcăcioasă şi 
tristă, a locuitorilor nevoiaşi12. “Oraş boieresc, loc al bucuriei şi al sărbătorilor, al 
nepăsării şi al voluptăţii. Vastă arenă pentru moravurile europene şi obişnuinţele 
asiatice, pentru privilegiile aristocratice şi libertăţile constituţionale…străzi 
capricioase, mahalale misterioase”13. 

În domeniul arhitecturii, noul stil neoclasic îşi pune amprenta asupa conacelor, 
transformate în mici palate cu un etaj, scări interioare, faţade cu elemente curbe, 
(corespunzând saloanelor cu rotondă din interior), portice şi balcoane în stil doric, 
terase şi intrare cu boltă pentru trăsuri14. Moda neogoticului (apărută în Franţa în 
timpul Monarhiei din Iulie) a avut în Principate ecouri prompte, unele notabile. 
Pecetea acestui stil se resimte din plin în înfăţişarea clădirilor publice şi particulare 
din deceniile patru-şase ale veacului al XIX-lea. Case boiereşti impunătoare, 
adevărate castele, sunt amintite în egală măsură în Moldova şi Ţara Românească15. 
Conacul sturdzesc de la Ruginoasa îi prilejuia lui Negruzzi comparaţia cu “un 
castel descris de Walter Scott”; cel de la Miclăuşeni îi aducea aminte de “peizajul” 
Elveţiei16. 

8  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, în idem, Pagini alese, Ed. Albatros, 1976, p. 53.
9  În Alecu Russo, op. cit., p. 242.
10  C. Negruzzi, op. cit., loc. cit., p. 54.
11  Vezi Gabriel Barbu, Arta vindecării în Bucureştii de odinioară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 

1967, p. 125.
12  Cornel Radu Constantinescu, Metamorfozele unui oraş nefericit, “Adevărul literar şi 

artistic”, Bucureşti, nr. 325, 30 iunie 1996, p. 6.
13  I.C. Filitti, Domniile Române sub Regulamentul Organic 1834-1848, Ed. Academiei 

Române, Bucureşti, p. 245. 
14  Ştefan Lemny, op. cit., pp. 44-45.
15  O descriere a casei boierului Niculescu din Râmnic, în Anatol de Demidov, O călătorie în 

Rusia de Miazăzi şi Crimeea pin Ungaria, Valahia şi Moldova: “Locuinţa acestui boier ni 
s-a părut măreaţă. Ea este zidită în gustul italian cu galerii deschise”. 

16  C. Negruzzi, Scrisoarea I (Primblare), în idem, Negru pe alb. Scrisori de la un prieten, Ed. 
Tipografiile Române Unite, Bucureşti, f.a., pp. 42-43.
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Negruzzi observă însă că, în Iaşi, rareori se mai poate vedea câte un palat 
vechi “cu beciuri boltite, cu ferestre cu gratii, cu cerdace mari”; în locul acestora 
construindu-se “nişte căsuţi de moda bourgeoise”: “cinci cămăruţi în care abia te 
poţi învârti şi din care una mai mărişoară poartă pomposul nume de salon (s.a.), trei 
stânjâni cvadraţi de grădină englezească cu vro şase salcâmi slabi şi subţiratici…”17.

În Bucureşti, boierii nu s-au limitat la o zonă anume de locuire, ci şi-au ridicat 
case în întregul oraş18. Casele banului Ghica şi ale fiului său Scarlat erau, în viziunea 
lui Ion Ghica: “…două namile de case, cu pridvoare, săli mari, tinzi şi paratinzi, 
sagnasie, odăi mari de musafiri, sofragerie de iarnă şi de vară, iatacuri şi cămări 
cu arcade şi bolte învârtite, beciuri şi pimniţe pe dedesubt; învelitoarea de şindrilă 
mai înaltă decât casa şi cu ştreaşina scoasă de jur-împrejur de doi coţi. D-a rândul, 
pe lângă zidul curţii, în şir, cuhnii, odăi de slugi şi de logofeţi, grajduri, şoproane, 
grădini de flori şi zarzavaturi, livezi de pomi roditori, fânărie şi lemnărie”19. 

Încetul cu încetul, s-au făcut schimbări şi în mobilier: pe lângă sofale, câteva 
scaune, o masă “evropenească” şi, alături de covoarele cu paşale şi sultani ce 
împodobeau pereţii, câte un tablou. Mobilierul oriental este treptat înlocuit cu cel 
adus din Europa; în toate casele se putură vedea mobile puţin demodate, cumpărate 
cu mare cheltuială de la Viena. Odăile Agapiţei (soaţa lui Andronache Zimbolici), 
“se zugrăviră şi se mobilară cu gust. Apartamentele nevestei lui, despărţite într-un 
capăt ce da asupra grădinei, se aşternură pe jos cu covoare”20.

Asemenea evocări de cadru, făcute cu talent reconstructiv şi grija detaliului 
semnificativ, învederează o bună înţelegere a raportului dintre individ şi mediu, 
ajutându-ne să ne explicăm comportarea specifică a unei comunităţi la determinările 
existenţei. 

În acest cadru exterior, fixat prin notaţii de mare autenticitate, nu de puţine ori 
cu un subliniat colorit istoric şi local, trăiesc oameni, “tipuri de viaţă şi culoare”, 
bărbaţi si femei, boieri autohtoni, levantini şi tineri bonjurişti, care se îmbracă în 
anteriu, dar şi în frac, care fumează ciubuc, dar si ţigarete (în saloane, unde, alături 
de sofaua turcească se găsea şi masa “evropenească”, adusă cu greu de la Viena), 
care mănâncă alivenci, dar şi îngheţată, se bea vin de Odobeşti, dar şi “ponciu” şi 
şampanie, care citesc “romanţuri” franţuzeşti, se duc la teatru românesc şi la opera 
nemţească, dansează la “suarele” şi la “bal masche”, se plimbă în Copoul Iaşilor, 
dar şi la Paris, “minunea minunilor”. 

Personajele, reuşite tipologii şi caracteriologii, nu sunt înfăţişate, în paginile 
scriitorilor vremii, static, “portretizate”, ci surprinse în acţiune, pe fundalul unei 
epoci precis delimitată în timp: se reînsufleţesc peisaje, se refac scene, se închipuie 
conversaţii, se întocmesc schiţe de moravuri, în care sociologia se continuă, 
ingenios, cu anecdota, umorul, cu sarcasmul.

Construită pe datele realităţii, este prezentarea vestimentaţiei diferitelor 
categorii de oameni, excelentă modalitate de a defini modul lor de a gândi viaţa 

17  Idem, Au mai păţit-o şi alţii, în Pagini alese…, p. 54.
18  Mihai Tătărâm, Prin Bucureştiul iubit, cap. Uliţe şi poduri, Ed. Ţara Noastră, Bucureşti, 

1992, p. 18. 
19  Ion Ghica, Băltăreţu, în idem, Din vremea lui Caragea, BPT, Ed. de Stat pentru Literatură 

şi Artă, 1960, Bucureşti, 1960, p. 200.
20  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, loc. cit., p. 56.
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şi de a o vedea în evoluţia ei. Costumele şi obiceiurile orientale au coexistat mult 
timp cu noile mode şi deprinderi apusene. Între “fracul cel dintâi” şi “cel de pe 
urmă anteriu” a fost o perioadă de tranziţie21. Iată de ce unii dintre contemporanii 
săi, care adoptaseră costumul ruso-turc, îi apăreau lui Kogălniceanu ca nişte 
“amfibii”: “Un fel de amfibie, îmbrăcat jumătate turceşte şi jumătate căzăceşte”22, iar 
călătorului francez nu-i venea a-i crede ochilor: “Nu puteam crede că eram treaz şi 
mă socoteam a fi faţă la vreo fantasmagorie nepricepută…pălării de Franţa cu şlice 
orientale; frace cu anterie; toalete parisiane cu costumuri străine şi originale”23. 
Cuconul Andronache Zimbolici era unul dintre acei “cameleoni a societăţii, 
care-şi prifac sufletul şi portul după vreme şi împregiurări”, în nici douăzeci de ani 
schimbându-şi hainele de nu mai puţin de cinci ori: “Întâi, la 1812, şi-a ras barba şi 
s-a îmbrăcat europeneşte. Pe urmă, în vremea d. Calimah, luă iar costiumul lung. 
La 1821, bejănărind, îmbrăcă iarăşi fracul şi îşi rase şi musteţile. Apoi în 1828, 
apucă din nou fracul, îşi lăsă favoriţi mari şi barbetă, şi puse şi ochilari. Zice că nu 
se va mai schimba, dar putem să-l credem?”24 

Perioada, imediat anterioară revoluţiei de la 1821, este una de început a tranziţiei 
spre adoptarea completă a costumaţiei europene: costumul e turcesc la bărbaţi, 
cingătorile femeilor sunt orientale, pantofii de modă constantinopolitană, în schimb, 
rochiile sunt europene, de fabricaţie vieneză. Şi, dacă avem vreme să poposim în faţa 
portretelor epocii, vedem că elegantele timpului pozează în rochii stil “empire”, fără 
a renunţa însă la bogatele şaluri de caşmir şi giuvaerurile orientale. 

În vreme ce “veliţii” şi bătrânii şi-au continuat obiceiurile până către 1830 (unii 
chiar şi după adoptarea Regulamentului Organic), boierii cei tineri au început să-şi 
schimbe şalvarii, contaşele şi işlicele cu pantaloni, frac şi joben. De pe la 183025 
se impun costumul european sau hainele croite după moda occidentală (numite şi 
“ale egalităţii”). Kogălniceanu însuşi a lepădat “cilicul pentru pălărie şi purpurii 
şacşâri pentru strâmţii pantaloni”26. 

Cucoana Caliopi Busuioc (“muza de la Burdujăni”) îi recomandă “amorezului” 
său, şătrarului Trohin, să se îmbrace după modă: “În locul nădragilor acelor roşii, 
să pui un pantalon elegant, botine de glanţ, un bonjur făcut după jurnal ca toată 
lumea bine educată, ş-atunci aş putea suferi viderea dumitale!”27 

Boieroaicele îşi manifestă gustul pentru lux şi dorinţa de a fi considerate etalon 
de eleganţă comandându-şi mai ales rochii, pălării şi alte accesorii după moda 
occidentală28, pentru luxul femeilor fiind aduse caşmiruri din India şi mătăsuri 

21  Ştefan Cazimir, Alfabetul de tranziţie, Cartea Românească, Bucureşti, 1986, pp. 7-11.
22  M. Kogălniceanu, Fiziologia provincialului în Iaşi, în Scrieri literare, Ed. Minerva, 

Bucureşti, 1976, p. 67.
23  V. Alecsandri, Balta Albă, în idem, Călătorie în Africa, BPT, 1960, p. 193.
24  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, loc. cit., pp. 54-55.
25  Catherine Durandin, Istoria românilor, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 73, [traducere 

de Liliana Buruiană-Popovici].
26  Mihail Kogălniceanu, Soirées dansantes (Adunări dănţuitoare), op. cit., p. 8.
27  C. Negruzzi, Muza de la Burdujăni, în idem, Pagini alese…, p. 143.
28  Boierul oltean Oteteleşanu cere o “butcă englezească” sau “de Beciu”; contele Constantin 

Dudescu reclama o “carozza” occidentală, iar boierul Glogoveanu îi cere lui Tudor 
Vladimirescu să-i găsească la Viena o “caleaşcă de frunte”. Exemplele sunt amintite de 
N. Iorga, Istoria industriilor, Bucureşti, 1927, pp. 92-93.
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din Lyon29. Şalurile care înfăşurau umerii femeilor (reminescenţă orientală) vor 
dispare prin anii 1825-1830, când decolteul rochiilor devine deosebit de generos, 
iar umerii sunt dezgoliţi în întregime30. Gahiţa Rosmarinovici, una dintre “eroinele 
lui Alecsandri, este judecată aspru în ridicolul ei: “de 40 de ani, poartă toaletă 
pretenţioasă şi ridicolă: beretă cu pene, rochie umflată de culoare vie şi evantai. 
Umerele şi braţele ei sunt goale, obrazul dres cu roşu şi împestriţat cu benghiuri”31. 
Observaţie obiectivă şi denunţare cu viguroase accente critice la aceşti scriitori 
vizuali, atenţi la amănuntele vestimentare şi fizionomice ale unei umanităţi 
pestriţe.

Profunzimea observaţiei umane devine şi mai evidentă atunci când aceştia 
înfăţişează modul de viaţă, petrecerea timpului liber ale unor categorii şi grupuri 
sociale, surprinse în pornirile lor spre un nou tip de mondenitate. 

În societatea protipendadei, până la căsătorie, tinerele s-au aflat multă vreme 
sub autoritatea tatălui sau a fraţilor mai mari. În vremea lui Caragea, “de-abia 
aveau voie să iasă în grădină şi grădina era înconjurată cu zid nalt sau cu uluci 
de scânduri de stejar. Nici măcar peţitorii nu le vedeau până nu se isprăvea vorba 
de căsătorie, încât ginerele nu era totdeauna sigur că a văzut bine faţa logodnicii 
sale”32. 

Ocupaţia rusească a Principatelor, din anii 1828-1834, a avut (printre altele) ca 
efect şi desfiinţarea obiceiului oriental de recluziune a femeilor. Odată cu această 
libertate sporită, cu posibilitatea de a conversa în public cu bărbaţii, “l’usage du 
monde” a apărut ca o necesitate şi a devenit necesar ca fetele să înveţe o limbă 
străină, dansul, pianul33. Une grande dame, o cucoană mare în toată accepţiunea 
cuvântului, trebuia să fie amabilă, stăpână pe toate formulele de politeţe, înzestrată 
cu simţul înnăscut al “cuviinţilor” şi cu un tact deosebit; nimic nu era prea bun, 
prea elegant, prea frumos sau prea delicat pentru ea34. 

Începând de pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea, în marile familii fetele au 
parte de o nouă educaţie, al cărei principal scop era crearea unei imagini publice. 
Franceza şi pianul au devenit indispensabile educaţiei unei fete, pentru care se 
aduceau institutoare de la Viena şi Frankfurt. De altfel, pe parcursul secolului 
al XIX-lea, în privinţa femeilor s-au manifestat exigenţe sporite, uneori chiar 
exagerate: o fată de măritat trebuia să cunoască o limbă străină, un instrument 
muzical, să aibă talente şi înclinaţii artistice. 

Pentru unii bărbaţi, femeia, “când se pune la piano, pare că geniul muzicei 
o însuflă”, deoarece “sonatele lui Beethoven, fanteziile lui Haydn, capriţurile lui 

29  În N. Iorga, Istoria românilor prin călători, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 463. 
30  În Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, vol. 2, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 

256.
31  Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura sau nepotu-i salba dracului, în idem, Chiriţa 

în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2003, p. 
213. 

32  Ion Ghica, Din vremea lui Caragea, în op. cit., pp. 37-38.
33  N. Iorga, Femeile în viaţa neamului nostru, Tipografia “Neamul Românesc”, Vălenii de 

Munte, 1912, p. 138. 
34  Radu Rosetti, Amintiri. Ce-am auzit de la alţii, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1996, pp. 48-50.
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Paganini pentru ea sunt o jucărie”; pentru alţii, este aceea ce ştie, ca nimeni alta, 
“să facă solo mai bine la un contradanţ”35. 

Luluţa învăţase “la pansion şi valţu, şi cotilonu, şi polka, şi mazurca, şi 
cadril…”, într-un cuvânt “toate danţurile”36. Fetele Chiriţei sunt descrise de mama 
lor ca fiind: “frumuşele… tinerele… curăţele… hărnicele… cu franţuzasca lor… cu 
ghitarda lor… cu cadrilu lor… gospodine bune… iconoame… cetite… giucate…”; 
în limbajul epocii, “pricopsite”37. 

Deoarece o guvernantă era, de obicei, plătită de mai multe familii (la care 
colinda pe rând), iubitorii părinţi, munteni şi moldoveni, îşi trimiteau fetele şi la 
studii în străinătate. Pensioanele din Odessa erau destinaţia favorită pentru tinerele 
din Moldova, în vreme ce mănăstirile catolice transilvănene erau considerate locuri 
sigure în care fetele, sub îndrumarea unei “matere” (maici – n.n.), învăţau “buna 
cuviinţă sau făţărnicia socială, limba franceză, limba germană (…) apoi pianul şi 
dansul”, şi mare era bucuria tatălui când afla că «odrasla ştie să se îmbrace, să se 
poarte, să vorbească întocmai ca o “Evropeancă”»!38. 

Adeptă a zicalei: “dacă ai giuvaeruri, trebuie să le arăţi”, Coana Chiriţa încearcă 
să-şi obişnuiască fetele să facă “cochetărismosuri ca la Ieşi”, căci, vorba ei, “aşa se 
mărită fetele”39. De aceea, îndată ce soseşte în Iaşi, ea le scoate “la ivală…pe la 
fteatru, pe la suarèle…ghilosite, gătite, împopoţonate, îmbrăcate tot după modă”40, 
aşa încât, după ce, mai deunăzi, Chiriţa şi fetele fuseseră la “bal-masqué”, “ieri au 
fost la teatru şi-n astăseară merg la bal”41. 

O fată de măritat trebuia scoasă în lume, gătită “ca păpuşa de la fereastra lui 
Miculi”. La teatru, ea se pune întotdeauna la vedere, “în faţa lojei”; se aşează în 
mijlocul aleilor “să-şi arate dosul, pentru ca s-o vadă mai bine trecătorii”.

În această adevărată competiţie pentru a atrage peţitorii, “demuazelele” vremii 
erau admirate şi preţuite pentru talentele lor (“deţifră destul de bine muzica, 
zugrăveşte înfricoşat trupuri goale”, cântă “ca un înger” romanţe la piano), dar mai 
ales pentru zestre: “talentul său cel mai frumos este că are douăzăci mii galbini 
zăstre”42. 

Declaraţia unei mame este grăitoare:
 “Cu toate aste gândesc 
 Că li-o fi educaţionul leit ca un franţuzesc.
 Fiindcă toată maalaua vede ce fel ne-am silit 
 Cât am făcut pentru ele şi ce bani s-au cheltuit.
 Apoi le-am scos şi la clupuri, la masche, la nobil bal
 Şi-acum vor să mai înveţe cum să-ncalice pă cal”43.

35  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, loc.cit., pp. 57-58.
36  Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, loc. cit., p. 56.
37  Ibidem, p. 38.
38  Nicolae Iorga, Femeile în viaţa neamului nostru…, pp. 139-140.
39  Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi…, p. 54.
40  Ibidem, p.39.
41  Ibidem, p. 33.
42  Mihail Kogălniceanu, Soirées dansantes…, loc. cit., pp. 13-14.
43  C. Facca, Comodia vremii, în Primii noştri dramaturgi, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1956, p. 107.
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Soţia lui Balş, văzută în buduarul ei mobilat în stil franţuzesc, culcată din 
cauza “migrenei”, uimea prin bogăţia dantelelor, mătăsurilor şi caşmirului scump 
care o acopereau. Pare firesc, deci, ca idealul Gahiţei Rosmarinovici să fie “damele 
acele educarisite, care stau toată ziua la oglindă de-şi împodobesc graţiile figurii şi 
ale trupului”, obişnuitele “saloanelor briliante, unde ard sute de bugii (s.a.), iar nu 
lumânări de seu ca pe-aici”44. 

Doamnele îşi dădeau multă osteneală să danseze à la française, “evropeneşte”, 
valsuri, polci, cadriluri; să cânte “muzica Apusului”, cu vocea sau la mandolină. 
În afară de plimbarea zilnică pe Copou, la Iaşi, femeile răsfoiau romanele 
franţuzeşti. 

Ele s-au dovedit, de altfel, a fi mult mai receptive la modele şi modelele 
occidentale decât soţii lor. O adevărată prăpastie s-a creat, aşadar, între tinerele 
căsătorite şi soţii lor, tributarii unor reminescenţe orientale: “... acei tineri rămâneau 
în păturile neştiinţei, precum rămâneau în antereiele lor orientale şi nu erau în 
stare a răspunde nici la visurile poetice, nici la aspiraţiile sufleteşti ale gingaşelor 
soţioare”45. 

La rândul său, cavalerul perfect (sau, în limbajul epocii, “un om plăcut”), era 
cel care invita la dans toate femeile, frumoase sau urâte, chiar şi “filantropie la 
mazurcă”, făcea curte mamelor pentru a-şi câştiga dreptul de a o face şi fetelor, îşi 
pierdea banii de câte ori juca wist cu damele. Cu cuvintele lui Kogălniceanu, un om 
plăcut “are totdeauna două mâini, două picioare şi o droşcă la dispoziţia damelor 
care n-au nici trăsură, nici bărbat; care strânge mănuşile, aparătorile şi basmalele 
acestor dame, poartă şalul şi umbrela lor, le trimete loji la teatrul franţez, ca să se 
mire de frumosul comic a lui Pelier şi de ţipetele d[emoaze]-lei Jenni”46.

Este mult adevăr, cum se vede, în fizionomia, moravurile, gândirea şi faptele 
personajelor, totdeauna cu prezenţa unor reacţii vehement subiective faţă de ele 
şi de mentalitatea lor. Reformatori sociali, scriitorii ţin să moralizeze societatea 
şi pe oamenii ei, să-i schimbe. Umorul, ironia, satira însoţesc observaţiile lor 
caracterizante, care dobândesc, prin prezenţa acestei atitudini subiective, un plus 
de nuanţe. 

Foarte adesea, scriitorii vremii şi-au îndreptat atenţia asupra diferitelor categorii 
ale boierimii şi a diferenţelor dintre boierii “vechi” şi boierii “noi”, dintre boieri şi 
“ciocoi”, dintre boierul “ţinutaş” şi cel din “capitalie”. Acest fapt se întrevede în 
devalorizarea rapidă a termenului “chir”, în vremea când Iordache Golescu scria, 
într-unul din “proverbele” sale: “Pe uliţă chir, chiriţă şi la masă nici chiseliţă”47. 
Ciocoii sunt uşor de recunoscut după vestimentaţie (Alecsandri: “ciocoiaşul, boier 
mic/Poartă şlic cât un mirtic/Evhenistul, oboroacă/Unde şoarecii se joacă”48), fiind 
însă mai greu de clasificat din punct de vedere social-politic. 

44  Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura sau nepotu-i salba dracului, loc. cit., p. 219. 
45  Idem, Dridri (Proză), Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, pp. 61-62.
46  Mihail Kogălniceanu, Soirées dansantes…, pp. 8-9.
47  Iordache Golescu, Scrieri alese. Proverbe, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1990, p. 

194.
48  Cf. Gh. Crutzescu, Podul Mogoşoaiei. Povestea unei străzi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 

1986, p. 64.
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Literatura epocii făcea distincţia între vechiul, adevăratul boier, şi ciocoi. Un 
reprezentant al marii boierimi din Ţara Românească, Dinicu Golescu, tuna şi fulgera 
împotriva acelor “trenţăroşi şi cu picioarele goale, sau străini sau pământeni, cari 
făr’ de avere de o sută de lei au ajuns în puţini ani milionişti cu palaturi şi cu moşii 
întocmai ca familiile ce le agonisesc în vreme de două, trei sute de ani”49. 

Alecu Russo, în Iaşii şi locuitorii lui în 1840, condamnă, deopotrivă, 
conservatorismul boierilor bătrâni şi snobismul celor tineri, dragostea pentru 
confort a celor dintâi, ataşamentul lor pentru vechile veşminte, şi veşnicul plictis 
al celor din urmă (scriitorul aminteşte cu umor că “avem şi noi englejii noştri”). 

Boierii “învechiţi” reproşau “bonjuriştilor” cu deosebire aspecte legate de haine, 
pălării, cravate, frizuri, renunţarea la barba “boierească” (însemn al rangului şi al 
autorităţii), dar şi preferinţele literare, filosofice şi politice şi chiar cele culinare sau 
mondene, folosirea cuvintelor străine, în special a celor franceze. “Se duce vechea 
noastră Moldovă – se lamentau vechii boieri - şi în curând n-o să mai rămâie în ea 
decât nişte sturluibaţi cu mintea stricată”50.

Mihail Kogălniceanu propune o comparaţie, prin intermediul a două personaje 
emblematice: Stihescu, proprietar din Bender (Basarabia), înfocat apărător al 
tradiţiei, din domeniul vestimentaţiei până în cel culinar, şi colonelul Leşescu, un 
“europenist” avant la lettre. 

Lupta dintre vechi şi nou se oglindeşte şi în relaţiile de familie: o adevărată 
prăpastie îi desparte pe taţii ce regretă vremile “fără pravile şi delle” şi odraslele 
care, susţinute de mame, vor “clupuri, masche, nobil bal”51 şi echitaţie. 

În lungile seri de toamnă la ţară, “gândurile se fac mai grele, grijile apasă 
sufletul mai cu tărie”; atunci, “dacă aveţi un prietin, îl doriţi”. Boierii, vestiţi prin 
ospitalitate, trimiteau brişca după musafiri prin satele învecinate, poruncind 
totodată să se scoată “o garafă de vin din cel cu pecete din fundul beciului”. După 
masă, cu limbile dezlegate, la gura sobei, se lega o conversaţie. Adesea aceasta (ca 
în cazul celei povestite de Alecu Cantacuzino) se purta între un boier tânăr, crescut 
în “larma ideilor nouă” şi un bătrân şătrar, “din vremea lui Ipsilant”, pătruns de idei 
învechite. În timp ce tânărul încerca să-i explice teoria climatelor a lui Montesquieu: 
“Noroadele se dezvălesc după condiţiile climatice, după întinderea topografică a 
ţărilor în care locuiesc, după nevoile interesului local”, bătrânul regreta vremurile 
trecute, când “omul trăia, ispitia şi îmbătrânia şi atuncea povăţuia pe tineri”, când 
“prietenii erau prieteni, fraţii, fraţi, iarna, iarnă şi vara, vară”.52 Mai ales în Ţara 
Românească s-a înfiripat mentalitatea potrivit căreia adevăratul boier poate fi 
întâlnit exclusiv în capitală, unde îşi ocupă timpul cu îndeletniciri mondene. De 
aici, dispreţul pentru cei ce avuseseră ocupaţii de interes economic53 sau care nu 
dovedeau prin comportamentul lor un desăvârşit spirit aristocratic54. 

49  Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele, Ed. Gramar, Bucureşti, 1998, p. 84. 
50  C. Negruzzi, Scrisoarea VIII (Pentru ce ţiganii nu sunt români), în Negru pe alb…, p. 

106.
51  C. Facca, loc. cit., p. 107.
52  Alecu Cantacuzino, Serile de toamnă la ţară, Ed. Dacia, Cluj, 1973, pp. 29-35.
53  Referitor la detractorii lui Bibescu, care-l numeau “olteanul herghelegiu”, C. Gane 

notează: “Căci, dacă bunicul Bibeştilor o fi vândut în adevăr cai, nu înseamnă că nu era 
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Dacă oaspetele sosit din “capitalie” are “norocirea” de a fi evghenis sau din 
protipendadă, el va fi “bine primit, găzduit, căutat şi ospătat”: “… o să te silească să 
mănânci până nu vei mai putea, pentru că de vei refuza vreun fel de bucate, gazda 
o să înceapă a se jălui că nu-ţi plac bucatele şi a ocărî pe bietul ţigan bucătar. Pe 
urmă ai să bei vutcă; ai să închini în sănătăţile tuturor verelor, tuturor mătuşelor, 
tuturor nepoatelor şi a tot neamul. Pe urmă ai să mergi la Soirée (s.a.), (pentru 
că în provinţie e încă moda de soarèle), unde o să te aleagă la toate figurile de 
mazurcă…”55.

Nici ieşean, dar nici provincial, cu alte cuvinte, nici cal, nici măgar sau “nici 
copoi, nici ogar” se socoteşte “ţinutaşul” care “a fost în Iaşi de douăsprezece ori 
şi în fiecare oară a şezut câte douăsprezece săptămâni”. De ce? A fost la teatrul 
nemţesc, franţuzesc sau românesc, unde i-a auzit cântând “din gură pre d. Bruker, 
din scripcă pe d. Stiulţer. El a văzut jucând pre d. Greceanu, sau pre d[emoaze]-la 
Şiler. El a văzut dănţuind pre d[emoaze]-la Töhman, sau pre d[emoaze]-la Dolores, 
spanioala cea cu ochi negri şi frumoşi. El a râs de comicul d-lui Pelier”. Şi nu 
numai atât: el este “lăcuitor al lumii civilizate” şi are “drit de împământenire” 
“oriunde se înfăţoşează” pentru că a gustat din toate “deliciile” capitalei: “El a fost 
la bal masche, el s-a îmbrăcat în domino, şi a avut o mulţime de avanture cu o 
cucoană mare, în mască, care, neavând trăsură, l-a rugat s-o ducă acasă. El a jucat 
billiard în casino lui Nicoleti, el şi-a făcut straie la un jidan din Iaşi…”56 

Întâia grijă a provincialului, proaspăt sosit în “capitalie”, este să-şi cumpere de 
la Miculi ochelari sau “lornetă”, “cu care se uită seara obrăzniceşte prin toate lojile 
teatrului”, nefiind atent la reprezentaţie, care, oricum - spune el - e foarte “ghizdavă 
şi nostimă”57 (s.a.). Întors acasă, cu plete lungi şi lornetă, după obişnuitele dulceţuri 
şi cafele, boierul ţinutaş începe a spune noutăţi (“novitale”) provincialilor, care 
năvălesc seara la dânsul: “cum s-a eglindisit (s.a.) la bal la curte; ce mai confete şi 
ghieţate a mâncat; cum îl invitau toate damele la danţ; cum era balul de frumos; 
sala era pardosită cu oglinzi, păreţii de porţelan, uşile de cristal şi mobilile de 
chihlimbar, şi multe alte minunăţii şi mândreţe care fac pe prietenii săi să caşte 
gurile ascultându-l”58. 

“Bine priimit, sărbătorit, primblat şi ospătat” era şi călătorul străin sosit la 
Iaşi, care “găşeşte plăcere în aste adunări semieuropeneşti, să deprinde a bea cafea 

 un boier cuminte şi gospodar, care se pricepea să-şi fructifice averea în loc s-o risipească. 
De altfel, Alecu Balş, în Moldova, vindea lemne şi prin 1838 făcea chiar o intensă reclamă 
prin ziare pentru negoţul lui, fără să se fi gândit cineva să spună de el că nu era boier, ci 
herghelegiu”(Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. II, Ed. Universitas, Chişinău, 1991, 
pp. 556-557).

54  Explicând antipatia dintre domnitorul Bibescu şi casta aristocratică, De Nion îi scria lui 
Guizot: “Discipolul şcolilor noastre, oaspetele saloanelor noastre, lasă să se întrevadă cu 
uşurinţă sub acest înveliş străin fiul foştilor panduri, cu mânile asprite de mânerul sabiei 
şi de brăzdarul plugului…” (Hurmuzaki, Documente, vol. XVIII, p. 2). 

55  C. Negruzzi, Scrisoarea IX (Fisiologia provincialului), în idem, Negru pe alb…, p. 112.
56  Mihail Kogălniceanu, Fiziologia provincialului în Iaşi, în op. cit., p. 62.
57  C. Negruzzi, Scrisoarea IX (Fisiologia provincialului), loc. cit., p. 110.
58  Ibidem, p. 113.
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turcească şi a fuma dintr-un ciubuc lung” şi, ajungând la o căsuţă cunoscută unde 
era aşteptat (…) vede că îi aduc dulceţi (s.a.). O, ce bun obicei!”59

Personajele acestor reuşite fiziologii îşi întruchipează, cum limpede se poate 
observa din ilustrările oferite, trăsăturile fizice şi sufleteşti prin caracteristici de 
limbaj, uneori prin închegarea unei scurte acţiuni. Cunoscători avizaţi ai mediului 
uman contemporan, Kogălniceanu, Negruzzi, Al. Russo, Alecsandri – autorii 
fiziologiilor – au adăugat la talentul nativ şi vizibile înrâuriri străine, bine asimilate: 
Balzac, La Bruyère, Pierre Durand (cu a sa Physologie du provincial à Paris) şi, cu 
certitudine, şi picturile lui Hogarth. Au rezultat sinteze personale, unităţi artistice 
remarcabile prin noutatea de substanţă şi de expresie.

O îndeletnicire plăcută a protipendadei timpului a fost statul la masă - masă 
opulentă şi prelungită - o adevărată formă de expresivitate a unui mod de a gândi 
viaţa, cu o semnificaţie dătătoare de seamă pentru mentalitatea românească dintr-un 
stadiu al istoriei noastre. Obiceiurile alimentare şi bucătăria “caracterizează un 
popor tot atât cât limba, arhitectura şi arta sa tradiţională”. Zona de confluenţă în 
care se aflau Principatele Române a făcut posibilă, şi din acest punct de vedere, 
o sinteză între bucătăria balcanică (sau bizantină) şi cea central-europeană 
(componenta sudică fiind însă mai spectaculoasă şi mai bine reprezentată)60. 

Relatări româneşti şi străine remarcă rolul important al alimentaţiei, domeniul 
fiind o formă de precizare a apartenenţei la o clasă socială, de confruntare a tradiţiei 
cu modernitatea. Mesele boiereşti constituiau o desfătare, un prilej de manifestare 
a opulenţei, luxului şi bunului (sau prostului) gust. Aici îşi găseau locul vasele de 
cristal, serviciile de porţelan, tacâmurile şi vasele de argint, lumânările de ceară 
curată, gusturi, rafinamente şi obiceiuri culinare. 

Boierii nu erau mai niciodată fără musafiri. Îndată ce se trezeau, li se aduceau 
dulceţuri şi apă, urmate de cafea turcească. Pe la ora zece, în sufragerie se lua 
dejunul (“zacusca”), iar între orele două-trei după-amiază era masa de prânz, cea mai 
copioasă masă a zilei, la care îşi dădeau întâlnire “toate bucătăriile din lume”, dar, 
în special, bucatele franţuzeşti, greceşti şi turceşti. La masă erau aduse nenumărate 
şi variate feluri de bucate gustoase (chiar dacă nu tocmai uşor de digerat): cataifuri, 
baclavale, caplamale, dar şi unele “defuncte” (kuşkebak, tingirikebak, kafasaki), 
friptură tocată la tigaie, mult vânat de toate soiurile şi peşte din abundenţă61. Cina, 
care se lua pe la zece seara, era nu mai puţin copioasă. Ritualul dulceţurilor şi 
şerbeturilor, cafelelor şi ciubucelor era respectat cu sfinţenie. 

Mesele şi seratele se ţineau lanţ. Marii boierii aveau casa deschisă, în care 
nu numai prietenii apropiaţi, dar şi simplele cunoştinţe puteau veni la masă, în 
fiecare zi, fără a fi poftite sau anunţate. 

În marile familii boiereşti, mesele includeau 10-11 feluri de mâncare. Pe 
mese, se puteau întâlni produse exotice şi occidentale: andive, ananas, orez de 
Italia, prezentină, lămâi, portocale, melci, vinuri franţuzeşti, ungureşti, nemţeşti, 
spaniole, se bea “ponciu şi vutcă franţuzească, ce se chiamă rum”. La 1816, marii 

59  Idem, Au mai păţit-o şi alţii, în Pagini alese…, p. 53.
60  Matei Cazacu, Studiu introductiv la O lume într-o carte de bucate, Ed. Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1997, pp. 6-7. 
61  Radu Rosetti, op. cit., pp. 61-65.



121

boieri moldoveni comandau cafea, ciocolată, migdale, nucşoară, rodii, chitre şi 
chiar caracatiţă62 (mesele îmbeşugate, lenevia şi sedentarismul erau însă şi o sursă 
de boli). 

Masa oferită de “ciocoiul nou”, Dinu Păturică, figură emblematică a literaturii 
române, o depăşeşte, în opulenţă, pe cea a stăpânului său şi este edificatoare pentru 
gastronomia românească a începutului de secol XIX. Aşezată între două paturi 
şi înconjurată de scaune, masa era plină de farfurii cu “mezelicuri”: marinată de 
stacoji, icre proaspete de morun şi icre tari de chefal, sardele în untdelemn de 
Mitilene, măsline dulci de Tessalia. Au urmat ciorba de ştiucă fiartă în zeamă de 
varză cu hrean, mihalţi şi păstrăvi rasol, iahnii, plachii, morun gătit în măsline şi 
foi de dafin, crapi umpluţi cu stafide şi coconare şi alte “bucate cu cheltuială”63. 

Importanţa mâncării reiese şi din schiţa lui Negruzzi, Istoria unei plăcinte, 
în care un boier a fost făcut vornic de către un domn grec (mare mâncău de 
“caimac, gugoaşe, iaurt, sarailii, baclavale, plăcinte, învârtite”), doar pentru că a 
avut inspiraţia de a trimite la masa acestuia “împărăteasa plăcintelor”: “o plăcintă 
pântecoasă cu o ghirlandă de gugoşele”64.

Iorgu, nepotul pitarului Enachi Damian, proaspăt întors de la studii, este 
întâmpinat de unchiul său cu o masă tipic moldovenească, în care mâncărurile 
greoiaie sunt însoţite de cântecele lăutarilor, ceea ce provoacă lamentările şi 
deznădejdea tânărului, deprins cu mai rafinatele bucate nemţeşti: “Borşul mi-a 
înăcrit stomahul; mămăliga mi s-a prins în gât, şi curechiul cel cu raţă… (…) Iată 
viitorimea ce mă aşteaptă!... Iată viaţa ce mi se pregăteşte!... Bucate ţărăneşti cu 
ceapă şi usturoi, pentru plăcerea gurii!... Miros de curechi murat, pentru plăcerea 
nasului!... Scârţâituri şi răcnete ţigăneşti, pentru plăcerea urechilor!... (…) O! 
Sadagură, Sadagură!... Unde sunt mulţumirile ce cuprinzi în sânul tău?... Unde-s 
chiflele? Unde-i berea? Unde-s cartofele? Unde-i şniţelul tău cel chesaro-crăiesc?... 
Dar valţurile tale cele şvăbeşti?... Dar societatea ta cea plină de graţii?...”65 

Datorită influenţei turceşti, în epocă se bea foarte puţin. La masă, se oferea câte 
un păhăruţ de vin, cel mult două, vin cu “buchet minunat”, provenit din podgoriile 
de la Cotnari, Panciu, Odobeşti, Copou, iar după masă, vutca, un lichior gustos, 
dar foarte slab66. La începutul secolului al XIX-lea sunt pomenite şi şampania 
franţuzească, vinul de “Bordon”67, însă vinurile străine, din Franţa, Italia şi Grecia 
erau destul de rare din cauza preţurilor; chiar cei bogaţi nu şi le permiteau decât la 
banchete68. Bucatele scumpe şi variate aduse la masa dată de Dinu Păturică aveau 
“la distanţă de două palme câte o carafă cu vin galben de Drăgăşani, cu pelin roşu 

62  Ştefan Ştefănescu, Aspects de la révolution démographique dans les pays roumains a la fin 
de XVIII-e siècle, în “Nouvelles études d’histoire, publiées a l’occasion du XV-e Congres 
International des Sciences historiques”, vol. 6, partea I, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşţi, 
1980, p. 322. 

63  Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Bucureşti, 1963, pp. 129-131.
64  C. Negruzzi, Scrisoarea XXII (Istoria unei plăcinte), în idem, Negru pe alb…, p. 170.
65  Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura sau nepotu-i salba dracului, loc. cit., p. 228.
66  Radu Rosetti, op. cit., pp. 64-65.
67  Ioana Constantinescu, Postfaţă la O lume într-o carte de bucate…, p. 185.
68  Ibidem, p. 191.
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din viile mănăstirei Bistriţa şi cu vinuri orientale de diferite colori şi gusturi, fără 
a lipsi paporniţele (butilii îmbrăcate cu prapură – n.a.) cu anason de Chio şi cu 
mastică de Corint…”69

Cea mai mare parte a boierimii petrecea o mare parte a timpului la moşie, prea 
puţin fiind cei care rămâneau, şi peste vară, în “capitalie”. Uneori, boierii care se 
plictiseau îşi trimiteau slugile la drumul mare pentru a-i pofti pe drumeţi să le 
ţină companie la masă, iar prietenii sau vecinii de multe ori zăboveau două-trei 
zile, ba chiar săptămâni întregi. Toţi se bucurau de o bună primire şi găzduire, de 
o ospitalitate fără margini, iar dacă musafirul se dovedea plăcut şi bine informat, 
era îndemnat să-şi prelungească şederea. Se pare că, într-adevăr, pe atunci unii 
aveau multă vreme de pierdut, iar călătorii nu erau grăbiţi decât în cazuri cu totul 
excepţionale70. 

Negruzzi îl îndeamnă pe ipohondrul poet Daniel Scavinschi să-şi schimbe 
dieta: “Dimineaţa vom mânca cotlete şi vei bea un pahar de porter în loc de dicoct; 
la prânz jambon, macaroane, alivenci, cu vin de Odobeşti. Seara vom veni acasă 
osteniţi, vom bea câte un ponciu, ca să ne răcorim; apoi vom cina cu un ostropăţ 
de iepure”71. 

Observând că vecinul său de mosie, Negruzzi, “tot cu nasul în cărţi, bând 
numai ceai şi cafea ca bolnavii” în loc să bea pelin şi vodcă precum creştinii, 
seamănă cu o gutuie, boierul Bogonos îl pofteşte la masa de prânz, recomandându-
i porterul care-i fusese adus de la Galaţi. După ce au mâncat amândoi cât şapte, 
s-au întins sub un plop bătrân, “fumând din lungi ciubuce şi sorbind delicioasa 
moca”72. 

Însuşi domnul Mihail Sturdza (care ţinea masă încărcată cu bucate şi foarte 
bine servită), nu era deloc zgârcit cu invitaţiile. Într-una din Scrisorile sale, Ion 
Ghica povesteşte cum domnitorul, auzind de la el că “mănâncă, dar nu prânzeşte”, 
l-a invitat să vină la vila de la Socola, pentru a mânca în fiecare zi73. 

Ospitalitatea boierilor în frunte cu însuşi domnul, care aflau o plăcere deosebită 
în a întinde mese şi primi musafiri, oferindu-le tot ceea ce aveau mai bun (fireşte, 
şi din orgoliu, din dorinţa de a epata), i-a impresionat în mod special pe străini, 
fie ei diplomaţi sau călători. Secretarul florentin al domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, ne-a lăsat o pitorească şi hazlie descriere 
a unui ospăţ de anul nou74. Aşa se şi explică apariţia, în epocă, a unor culegeri de 
“reţete cercate de bucate”, (unele cu numeroase ediţii). 

“Provincialul” lui Kogălniceanu, care trage la hotelul Sant-Petersburg, stă 
la masă între un lord englez şi o contesă poloneză, socotindu-se în palatele din 
Halima. “Bucatele sunt tot beftecuri, anghemahturi, budinci şi blamanje, bucate 

69  Nicolae Filimon, op. cit., p. 130.
70 Radu Rosetti, op. cit., pp. 180-181.
71  C. Negruzzi, Scrisoarea IV (Un poet necunoscut), în idem, Negru pe alb…, p. 62. 
72  Idem, Scrisoarea VIII (Pentru ce ţiganii nu sunt români), în idem, p. 89. 
73  Ion Ghica, O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1848, loc. cit., p. 102.
74  Vezi, Anton-Maria del Chiaro Fiorentino, Revoluţiile Valahiei, ediţie S. Cris-Cristian, Iaşi, 

1929, p. 21 şi urm.
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favorite în ţinuturi şi care de unii se mănâncă cu sardelele, ca să nu fie prea dulci 
şi să strice dinţii. Văzând că toţi beu şampanie, cere şi d-lui acest vin…”75

Treptat, locul bucatelor şi a dulciurilor de influenţă turcească este luat de cele 
obişnuite în Apus: faţă de sorbetele turceşti şi braha moldovenească sunt preferate, 
ca răcoritoare, îngheţatele, oranjadele, limonadele. Plăcintele cu carne sau brânză 
sunt înlocuite de tarte, gogoşelele, de lisă, simiţii (?), de marţipan, iar covrigii (trei 
la o para), de pâinea de Spania (pandişpan)76. 

În timp ce discutau, atât boierii, cât şi jupânesele lor se delectau cu dulceţuri 
cu apă şi cafele turceşti. Mai toate cucoanele erau specialiste în prepararea dulceţii 
de nufăr, cireşe amare, nuci şi trandafiri, a roduzaharului, şerbetului şi apei de 
trandafir77. 

La balul dat de văduva Afin, Chiriţa preferă îngheţata roşie, care-i “bate mai 
bine la ochi”, celei de “alămâie”, ce-i strepezeşte dinţii78, apoi îşi umple o basma 
cu “cofeturi”79. 

Reţetele apusene sunt aduse de bucătari şi cofetari străini, care capătă învoire 
de la stăpânire să deschidă cofetării, cafenele, cluburi, restaurante. Un astfel de 
cofetar priceput va fi fost şi acela care a adus, la supeul organizat de logofătul 
Constantin Balş, construcţii uriaşe din zahăr, adevărate opere de artă. 

Sfârşind plimbarea prin Copou, cei “carii vroiesc a povesti ce ştiu şi a afla 
ce nu ştiu”, se adunau în “confetăria” piemontezului Felix Barla. Situată pe Uliţa 
Mare (mai întâi în apropierea palatului domnului Sturdza, apoi mutată într-o casă 
frumoasă puţin mai la vale), era mereu atât de plină, încât “scaunele se caută cu 
nu mai puţină râvnă decât posturile statului”. Întrucât d-nul Felix avea, pe lângă 
îndeletnicirea de cofetar, şi pe cea de “marşandă” de mode, muşteriii îşi mâncau 
îngheţata aruncând priviri înflacărate modistelor. Conchide Kogălniceanu, cu o 
replică plină de umor fin: “Aşa d. Felix avea totodată marfă de răcorit stomahul şi 
de aprins inimile: îngheţată şi modiste”80(s.a.). 

D-nul Felix a introdus, în Moldova, “toată literatura zaharului”. Dacă, înainte 
de el, singurele zaharicale erau “ceva confete boite pe migdale şi sâmburi de 
zarzare” (care se vindeau la Panait Butcariu de pe Podul Vechi), “biscotele, lisele, 
pastilele, dragelele, pralinele, marţipanele, caramelele, oranjatele, limonadele şi 
îngheţatele” au început a-i îndulci pe ieşeni81. Sunt pagini de istorie gastronomică, 
în care înstăriţii vremii îşi trăiau, la o masă îmbelşugată, cu bucate turceşti şi 
franţuzeşti, un capitol important de viaţă. 

Mesele, atât de încărcate, explică, în parte, predispoziţia către somn a 
mesenilor, letargia şi imobilitatea, lunga lor plictiseală şi amorţeala boierilor care, 
de obicei, se culcau noaptea la ore înaintate şi se trezeau târziu. Antidotul leneviei 
şi amorţelii părea a fi găsit însă în distracţii, baluri şi petreceri publice. 

75  Mihail Kogălniceanu, Fiziologia provincialului în Iaşi, loc. cit., p. 71.
76  Tainele inimei, în idem, p. 150. 
77  Radu Rosetti, op. cit., p. 63.
78  Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, loc. cit., p. 68.
79  Ibidem, p. 71.
80  Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei, loc. cit., pp. 148-149.
81  Ibidem, pp. 149-150.
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Nunţile sau zilele onomastice ofereau prilejul unor mari ospeţe, la care muzica 
lăutărească, aflată în plină vogă, era nelipsită. Odată cu schimbarea înclinaţiei spre 
un alt tip de loisir, cel în vogă în Apusul Europei, în universul lor muzical şi-a croit 
drum, treptat, şi muzica europeană, care însoţea dansurile la modă din Occident. În 
cercurile înaltei societăţi, hora a fost înlocuită de către valsuri, mazurcă poloneză, 
cadril, polcă, menuet sau contradansurile engleze82. 

Un alt aspect al existenţei cotidiene, de pe acelaşi palier al societăţii româneşti, 
îl constituie balurile, “suarelele”. La petrecerea nocturnă dată în 1820 de logofătul 
moldovean Constantin Balş, într-un elegant decor mobilat după moda europeană, 
la bufet se găseau cafea, îngheţată, oranjadă, iar boierii, deoparte, jucau boston, 
whist, ombre, faro. Supeul s-a servit la miezul nopţii, dansul a ţinut până în ziuă. La 
rândul lor, marii dregători bucureşteni care participau, în 1828, la balul organizat 
de un mare boier se distrau fumând, jucând cărţi, bând punch şi dănţuind greceşte 
şi româneşte83. Balul dat în 1843 de către domnul Ţării Româneşti, Barbu Ştirbey 
în onoarea prinţului Albert al Prusiei “a fost una din petrecerile cele mai frumoase 
şi mai rare ce s-a văzut vreodată în această ţară”, la care au participat “o parte 
din boieri cu damele şi demoazelele lor”, precum şi toţi consulii. Saloanele erau 
împodobite cu eleganţă şi bun gust, bufetul îmbelşugat, iar grădina atât de frumos 
luminată, încât “semăna a farmec”. Pianistul Leopold Mayer a cântat “din clavir”, 
iar domnişoara Karl,”din gură”84. 

Un tânăr pictor francez, care îşi părăsise pentru prima oară ţara pentru a face un 
voiaj în Orient, îşi vede răsturnate toate ideile asupra “stării sălbatice a Valahiei”, 
atunci când este invitat la un bal în satul Balta Albă (staţiune en vogue de lângă 
Brăila): “…încântare neaşteptată! Peste două sute de persoane adunate într-o sală 
mare ce purta numele de Casino alcătuia o societate cu totul evropienească, atât 
prin toaletele lor plăcute, cât şi prin a lor maniere civilizate”85. 

Cu umoru-i fin, Kogălniceanu ia în derâdere moda nou apărută a “suarelelor 
dansante”. Spre deosebire de “strălucitele baluri din vremea lui Moruz şi a lui 
Calimah, unde se îndesa cea mai bună societate din Iaşi”, “boieri, dieci, negustori, 
toţi dau astăzi suarele dansante”, pentru că pregătirea lor nu durează mai mult de 
două ceasuri. Este nevoie doar de câteva laviţe, patru invitaţi (“patru poponeţe 
într-o odaie mărişoară”) şi ceva muzică: o scripcă, o cobză, câteodată un nai sau o 
daiarea. Pentru servit, purtate pe o tavă, din ceas în ceas, dulceţuri cu apă, posmagi 
şi o apă îndulcită, ce poartă pretenţiosul nume de “limonadă”. Urmează o supă 
numită “bulion” sau un ceai cu franzelă prăjită. 

Oaspeţii? Toţi “cuconi”: “scriitori pe la secţii, vechili pe la divanuri, doftori 
de dinţi şi de cai, spiţeri”, care “vorbesc necontenit trebi, proţesuri, dinţi scoşi şi 
potcoave găsite la cai morţi”86. Cucoanele, “mii de specialităţi femeieşti ce se găsesc 
mai în toate suarelele dansante”: femei măritate, cărora le place să glumească cu 

82  Ştefan Lemny, op. cit., pp. 65-69. 
83  În Al. Alexianu, op. cit.,1, pp. 250-251.
84  C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. III, Junimea, 1973, p. 308 [ediţie îngrijită 

de Victor Leahu].
85  V. Alecsandri, Balta Albă, în Călătorie în Africa…, p. 193. 
86  Mihail Kogălniceanu, Soirées dansantes (Adunări dănţuitoare), loc. cit., pp. 12-13.
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holteii, neveste de căpitan de târg sau vătaf de şalgăi, ghemuri de grăsime încărcate 
cu diamante, femei sulemenite de peste patruzeci de ani, “scurteicele cu ochi 
boldiţi ca a racului”, “demuazela” de cinsprezece ani silită să joace cu toţi ţâncii 
şi pişcarii…87

În Chiriţa în Iaşi, Alecsandri zugrăveşte un posibil decor al acestor baluri: 
“un salon elegant cu trei uşi mari în fund, care dau în alt salon mare de joc (…) 
În dreapta, o canapea şi scaune aşezate în rând până în fund. În stânga, pe întâiul 
plan, o masă de cărţi cu toate cele trebuincioase: sfeştnice cu lumânări aprinse, 
cărţi şi celelalte. Prin pereţii salonului, candelabre pregătite pentru bal”88. Şi, 
pentru că “în ziua de azi, un bal fără slujitori la scară şi-n tindă n-are nici ifos, 
nici ighemonicon”, sărdarul Cuculeţ aduce, de la agie, “vro doi epistaţi ca să şeadă 
la uşă”89. Spre deosebire de provincie, unde lumea se apucă de dansat odată cu 
lăsarea serii, la Iaşi, musafirii de-abia sosesc pe la ora nouă90. Când orchestra 
începe a executa o polcă en sourdine, cavalerii invită doamnele la dans; numai 
fetele neneacăi, Aristiţa şi Calipsiţa, stau pe loc şi fac “patiserie”91. 

Numele pompos de “bal” primea, în epocă, şi petrecerea de la Borsec. Ca să-ţi 
faci o idee despre ea, “închipuieşte-ţi o sală de lemn fără nici o altă decoraţie decât 
nişte fofeze de brad în care ard vreo douăzeci de lumânări de său; iar înăuntrul ei o 
societate alcătuită din tot soiul de neamuri, un amestec de tot felul de toalete (…). 
Acum înfăţişează-ţi toate acele fiinţi giucând, sărind, învârtindu-se ca nişte titirezi, 
bătând din pinteni; iscodeşte în minte-ţi suciturile de trup cele mai ciudate…”92 

Muzica ce se asculta şi dansa la aceste baluri şi “suarele” era cea obişnuită 
în epocă. O compoziţie “amfibie”, tipică pentru anii 1830-1858: “compoziţiunile 
lăutăreşti începură a lua un caracter european, amestecat cu cel turcesc; prima şi 
secunda parte a horelor începură a se compune din imitaţiunea vreunui vals sau 
mazurcă, iar finalele era luat din muzica orientală”93. 

Cu toate acestea, îndeletnicirea principală a protipendadei părea jocul de cărţi, 
introdus pretutindeni. J. A. Vaillant deplânge ultima ocupaţie rusă a Principatelor, 
mai funestă chiar decât pierderea Basarabiei, întrucât, “plecând ruşii, le-au lăsat 
cutia Pandorei şi ei au găsit în cutie, deschizând-o, cel mai preţios dintre toate 
darurile, un joc de cărţi”. Pasiunea bărbaţilor pentru jocul de cărţi nu îşi află 
echivalentul decât în eleganţa femeilor: “Pentru o rochie şi pentru jocul de cărţi 
toată lumea are bani, nimeni nu-i are pentru o binefacere”94.

Jocul de cărţi era nelipsit la “suarelele dansante”, unde exista o odaie în care 
erau puse mesele de joc. La lumina lumânărilor de seu şi, mai apoi, a lămpilor de 

87  Ibidem, pp. 15-16.
88  Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi…, în idem, Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o neneacă…, 

p. 55.
89  Ibidem, p. 64.
90  Ibidem, p. 58.
91  Ibidem, p. 69.
92  V. Alecsandri, Borsec, în idem, Călătorie în Africa…, pp. 172-173.
93  N. Filimon, Lăutarii şi compoziţiunile lor. Cf. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 130. 
94  J.A. Vaillant, La Roumanie ou Histoire, langue, littérature, ortographie, statistique des 

peuples de la langue d’or ardialiens, vallaques et moldave: résumés sous le nom de 
romans, t. II, Paris, Arhus Bertrand, 1844, pp. 287-288.
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ulei, boierimea petrecea la jocul de cărţi până târziu, dincolo de miezul nopţii. 
Cărţile Saftei, sora lui Bârzoi care (după propria mărturisire), nu face altceva toată 
ziua: “Menesc a bine… Mi-o ieşit zece ochi de caro… bucurie… lângă rigla de 
trefli… frate-meu, şi dedesubt trii ochi de cupă… drum… trebuie să vie negreşit 
astăzi… şi să-ţi aducă veste bună”95. 

Se jucau (de obicei pe sume mici) stos, wist, ombre, paroli, setleva, ghiordum, 
dar cel mai îndrăgit era “faraonul”. După opt robere de wist jucate nu mai scump 
de un leu fisa, tinerii însurăţei, din nuvela lui Negruzzi Au mai păţit-o şi alţii 
încep a “blăstăma pe englezi şi petrecerea lor” fiindcă, în comparaţie cu clasicul 
“faraon” (“bancul farao”), wist-ul este un “joc monoton! nu-ţi face cel mai mic tic-
tac”. Jocul de cărţi, “astă dezbrăcătoare şi ruşinoasă patimă”, nu era considerat de 
ei “de cuviinţa unui om căsătorit”96. De altfel, atunci când se discuta destrămarea 
unor familii, patima cărţilor de joc era un motiv invocat, adesea, în faţa instanţelor 
judecătoreşti. Spre deosebire de ieşeanul care le-a stârnit curiozitatea şi care 
mărturiseşte că nu ştie “nici mazurcă, nici valţ” şi nu joacă “nici stos, nici vist, nici 
preferanţ”, seara, în micile târguşoare moldoveneşti, “toţi provincialii se adună şi 
se aşază la preferanţ”.97

Dimineaţa, după ce -şi beau cafeaua turcească, boierii urmau ritualul fumatului, 
fie al ciubucelor, cu “căimac cât un stog de fân”, fie al narghilelelor, la care fumul 
de tumbekiu aromatic ajungea la gura fumătorului printr-o spirală lungă de trei-
patru metri. Cafeaua şi narghileaua încheiau şi obositorul ceremonial al mesei de 
prânz, însă cele două produse erau savurate şi în alte momente ale zilei. În timp 
ce discutau subiecte felurite, întinşi, ceasuri în şir, în aceeaşi poziţie pe divan, 
boierii fumau ciubuc după ciubuc98: “eram adunaţi mai mulţi prietini, toţi lungiţi 
pe divanuri, după obiceiul oriental, şi înarmaţi de ciubuce mari, carele produceau 
o atmosferă de fum vrednică de sala selamlicului (s.a.) unui paşă”99. 

Femeile fumau mai rar, acest nărav fiind deprins mai ales de grecoiace, însă din 
dorinţa de a fi la modă fumatul a început să fie o obişnuinţă şi pentru “cucoanele” 
ţării, căci:

 “Toată lumea azi fumează
 Scoate fum pe nas, pe gât;
 Unii moda imitează
 Alţi fumează de urât”100. 
Spre mijlocul secolului, narghileaua a început să fie întrebuinţată din ce în ce 

mai rar, iar ciubucul a pierdut teren faţă de ţigaretă. 
Între masă şi “suarea” se şi citea. O făceau mai ales femeile. Cărţile se bucurau 

de un deosebit respect în epocă. Ele erau scumpe ca preţ, dar aveau şi o mare 
valoare sentimentală, fiind dăruite în momente semnificative (exil, înălţare în 

95  Vasile Alecsandri, Chiriţa în provincie, în idem, Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o neneacă…, 
p. 86. 

96  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, în idem, Pagini alese…, p. 56.
97  Idem, Scrisoarea II (Reţetă), loc. cit., pp. 50-51.
98  Radu Rosetti, op. cit., pp. 61-62.
99  V. Alecsandri, Balta Albă…, în idem, Călătorie în Africa…, p. 175.
100 Idem, Chiriţa în provincie, loc. cit., p. 87.
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rang), ascunse sau încredinţate unor oameni de încredere în împrejurări dificile 
(pribegie, prigoană politică). Bibliotecile boiereşti ilustrează fidel transformările 
social-politice, ideologice şi de mentalităţi, reflectând mai întâi influenţa greacă, 
iar într-o a doua fază, cea franceză; “bonjuriştii” vor pleda pentru colecţionarea 
cărţilor în limba română. Intensa circulaţie a cărţii relevă deschiderea spirituală spre 
Europa, nevoia crescută de informaţii a unei părţi din populaţia Principatelor. 

Întâlnim boieri cu vederi cosmopolite, care sprijină trupele de teatru, 
încurajează teatrul în limba română, ştiinţa şi arta: Dinicu Golescu a realizat 
traduceri de filosofie şi jurisprudenţă din limba greacă, Ienăchiţă Văcărescu este 
autorul primei gramatici a limbii române, iar Costache Gane, poet şi traducător, a 
fost redactor-responsabil la jurnalul “Nepărtinitorul” şi editor al foii “Patria”. Există 
însă şi alţii, precum Manolache Negruzzi, care, dezamăgit că nepotul său Costache 
a vândut moşia Sărăuţi, exclamă: “O fi bună literatura nepotului Costache, dar 
moşia părintească era mai bună”. 

Din vanitate sau spirit de imitaţie, boierii şi-au alcătuit biblioteci în care, pe 
lângă romane distractive şi galante, aflăm operele istorice şi filosofice ale marilor 
enciclopedişti. Lectura devine un modus vivendi al protipendadei: “Serile adormim 
întru cetirea vreunui romanţ nou care face să ţi se suie părul în vârful capului, 
sau a vreunei poveşti a lui Hoffman, ce te împle de fiori la lumina cea sarbădă a 
lampei101. 

Deceniile patru şi cinci ale veacului al XIX-lea abundă în traduceri din Dumas, 
Hugo, Lamartine, Anne Noble, Madame A. Arnaud, Elie Berthet, Soulié, Berthoud 
Valière, Ligniau. Un tânăr însurăţel considera că însăşi “sfânta poezie” şalăşluia în 
casa lui, deoarece Adalgiţa (“poate-se mai frumos nume?”) e “păgână ca lord Byron 
şi poetă ca George Sand”, iar poeziile ei “au să facă o mare revoluţie în republica 
literaturei româneşti”102. 

 Nu puţine erau femeile care citeau Manon Lescaut, Întâmpările lui Ismin şi 
ale Ismeniei, Istoria celor mai gingaşe amoruri ale Parisului, istoria lui Raimond şi 
a Marinei, a lui Alţidalis şi a Zelidei… Pe marginile foilor Corinei d-nei de Staël, o 
cititoare l-a gratulat, în greceşte, pe Osvald cu “măgar”, “dobitoc” şi chiar “măgar 
cu coarne”! Tânăra Agapiţă plânsese o zi întreagă când auzise că părinţii vor s-o 
mărite, întrucât “din romanţul Ameliei luase cea mai mare antipatie asupra lui 
Mansfeld, şi prin urmare asupra bărbaţilor”103. 

Pe lângă romanele de largă circulaţie, în bibliotecile boieroaicelor se întâlnesc 
manuale şi dicţionare. Mândru de cinstea soţiei, cuconul Andronache Zimbolici îi 
alcătuise acesteia “o mică bibliotecă de cărţi moraliceşti”, în fiecare dimineaţă ea 
citind Emile a lui Rousseau 104. 

Câţiva boieri erau abonaţi la “L’Independence Belge”, “Le Journal des Débats”, 
“Le Constitutionnel”, “Frankfurter Zeitung”, “Augsburger Algemeine Zeitung”, 
ale căror informaţii erau parcurse şi comentate apoi cu mult interes, atunci când 
ocârmuirea nu le interzicea în urma ordinului dat de consulatul rusesc. Se mai 

101  C. Negruzzi, Au mai păţit-o şi alţii, în idem, Pagini alese…, p. 59.
102  Ibidem, p. 58.
103 Ibidem, p. 56.
104  Ibidem, p. 60.
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citeau, de asemenea: “Mercure de France”, “Journal littéraire”, “L’Almanach 
des Dames”; jupânesele vremii se abonau la Journal des dames et des modes de 
Francfurth. În timpul ocupaţiei ruseşti, a fost editată, pe la 1790, prima gazetă 
apărută pe teritoriul românesc, “Courier de Moldavie”. 

“Curierul românesc” şi “Curierul de ambele sexe” (a căror editare a început 
în 1829, respectiv 1837) erau citite în cele trei noi cafenele de pe Lipscani, cu 
siguranţă, de cei interesaţi de problemele culturii româneşti.

O interesantă şi laudabilă componentă a vieţii mondene a alcătuit-o teatrul. 
Frecventat de unii din snobism, din dorinţa de a părea racordaţi la suflul înnoitor, 
din “evropenism”, teatrul devine o armă redutabilă în mâinile celor decişi să-l 
folosească în lupta împotriva ierarhiei sociale prestabilite. În comparaţie cu 
vremurile pitoreşti, în care: “În tot Bucureştiu nu se aflau decât un singur piano şi 
o harpă’, iar “muzica aparţinea lăutarilor şi cântăreţilor de la biserică”105, peisajul 
se schimbă. De două ori pe săptămână, la Bucureşti se dădea bal mascat la “clubul 
nobil”. Circul francez al fraţilor Mahieux era frecventat de domnitor şi doamnă, 
jupânese şi boieri. 

Gh. Asachi a încercat, cu o trupă de amatori, să pună bazele unui teatru 
românesc, prelucrând Mirtil şi Hloe, piesă jucată de tineri boieri, într-o sală 
dispărută azi din apopierea actualului edificiu al Teatrului Naţional.

În 1833, la Iaşi, fraţii Foureaux au înfiinţat într-o casă veche primul teatru, 
în care se jucau pantomime, mici vodeviluri şi dansul pe frânghie. A fost adusă 
apoi o trupă de teatru franceză, care dădea reprezentaţii de vodevil, dramă şi operă 
comică. Puţin câte puţin, s-a înfiripat teatrul naţional, în care actori precum Poni, 
Teodorini, Luchian, Strerianca, Matei Millo puteau aborda orice rol (s-au jucat 
piese precum: Angelo, Lazăr păstorul, Jucătorul, Saul). Iorgu de la Sadagura, întâia 
piesă orginală a lui Alecsandri, s-a bucurat de un mare succes de public106, la fel ca 
şi Piatra din casă, Samson, Chiriţa, Nicşorescu.107 În teatrul de la Copou (aflat într-o 
clădire pusă la dispoziţie de Mihail Sturdza), alături de trupele de teatru române, 
franceze şi cele de operă italiene, se organizau atât baluri mascate, cât şi un mare 
bal oferit în fiecare an de colonia franceză din Iaşi, a cărui atracţie principală o 
constituia cancanul. Spectatori erau, din loje, nu numai toată boierimea, dar şi 
domnitorul şi doamna108.

Cuconaşul Iorgu de la Sadagura enumeră câteva dintre lucrurile pe care la 
făcuse pentru propriul amuzament: “Am fost la balurile măscărite… vreau să zic, 
măscuite… şi m-am întors acasă cu ideea că cei mai multi care-şi pun mască o fac 
pentru că li-i ruşine de obrazele lor!... În sfârşit, m-am dus la opera nemţească, la 
vodevilul francez şi la bietul teatru naţional, sărmanul!... când moare, când învie, 

105  Ion Ghica, op. cit., p. 38. 
106  Stihescu, boier din Bender (Basarabia), un apărător al tradiţiei în toate domeniile, era şi 

el un admirator al piesei lui Alecsandri: “Dacă dau în astă sară Cuconu Iorgu, vin şi eu 
cu voi (…), iar dacă şi astăzi aveţi operă şvăbească sau comedie franţuzească, cale bună 
dumilorvoastre”. Vezi Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei, loc. cit., p. 154. 

107  C. Negruzzi, Scrisoarea XXXII, loc. cit., pp. 236-241.
108  Radu Rosetti, op. cit., p. 184.



129

da-i mai mult răposat!...”109 Iorgu, ca un bun patriot, ia însă apărarea tânărului 
teatru moldovenesc în faţa grecului Kiulafoglu, care afirmă că actorii “nu ştiu niţi 
să vorbească macar”, iar piesele sunt “ca vai de ele”110. 

Cu toate neajunsurile lui, legate de începutul de drum, teatrul vremii, la care 
au asistat eroii lui Kogălniceanu, Negruzzi, C. Facca, M. Millo, Alecsandri, a fost, 
totuşi, o oportună soluţie civică, înainte de a fi una estetică, iar prin funcţiile sale 
educativ-modelatoare a slujit mult la schimbarea mentalităţilor. 

Petrecerile şi plimbările ocupau, şi ele, în mod plăcut, timpul. Se petrecea 
mult în lumea celor care aveau la îndemână timp liber. În Bucureşti, tinerii făceau 
plimbări pe insula Sfântului Elefterie, iar în Iaşi, pe dealul Copoului. Călătorii 
străini observă că, la Iaşi, ca şi la Bucureşti, nimeni nu se simte în vreun colţ uitat 
de lume, căci “primblarea în marginea oraşului, cu caleştele dela Viena, în coada 
cărora stătea viteazul Arnăut, aveau aceiaşi strălucire ca de obiceiu. Vechea viaţă 
de bielşug, de huzur şi de amorţeală fericită se urma fără nici-o schimbare.”111

“Primblarea” favorită a concetăţenilor lui Kogălniceanu (dar şi a ieşenilor 
zilelor noastre!), Copoul, mărginit de-o parte de valea Păcurariului, iar de cealaltă, 
de a Cârligului era, în 1849, “un loc întins, primăvara verde, vara galbăn, toamna 
negru de glod, şi numai iarna mai curat, adecă alb, fără nici un copac, fără nici 
o şose cât de ră”; cu alte cuvinte, frumuseţea sa consta tocmai în “lipsa de toate 
frumuseţele”. Vorba “poetului”:

 “Frunză verde de bostan
 Pe dealul Copoului
 Rău mă dor călcâile”112.
Începând de la orele patru-cinci ale după-amiezei, “înalta aristocraţie a 

Moldovei, boieri de baştină veche sau nouă, voinicii noştri ofiţeri, damele noastre 
cele mai elegante, cuconaşii instanţiilor administrative, giudecătoreşti şi bisericeşti, 
măicuţele în concedie, tinerii alumni a Academii…”, ies în Copou în lungi şiruri 
de carete de Viena (ultimul model, 1849!), în droşti lipoveneşti, butci din vremea 
lui Ipsilanti sau daradaice de Rădăuţi113.

În timp ce unii coboară, “călcând iarba roasă de vite şi ciolanele cailor morţi 
a poştei”, cei mai mulţi preferă să rămână în trăsură, picior peste picior. Un 
observator al acestei pestriţe societăţi ar putea vedea că: “Domnul A. să uită la 
doamna V.; viteazul ofiţer S., gloria miliţiei şi groaza civililor, aleargă în droşca 
lui Ivanuşca după loreta domnului G.; cuconiţa E. ia sama că echipajul ei nu este 
aşa de frumos ca balonul d-nei F. şi mai ales că soarta n-a menit-o să trăiască din 
spatele clerului şi din colivele mitropoliei”114. 

Se scria, în legătură cu doamnele ieşite la “primblare”:

109  Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura, în idem,.Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o 
neneacă…, p. 232.

110  Ibidem, p. 241.
111  N. Iorga, Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea, vol. I, Institutul de Arte Grafice 

şi Editură “Minerva”, Bucureşti, 1907, p. 52.
112  Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei, loc. cit., p. 144.
113  Ibidem, p. 145.
114 Ibidem, p. 14.
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 “Le vezi foarte împodobite, ies la pod ca la o luptă 
 Strânse-s toate în corsete să stea drept, să fie suptă
 Cari pe cari să se întreacă, să fie mai vorbitoare,
 Mai zărite, mai la modă, la obraz unse mai tare”115.
Odată cu lăsarea serii, când bubuie singurul tun al artileriei naţionale, lungul 

şir de echipaje face cale întoarsă şi, prin uliţa mare, această adevărată “alfa şi 
omega” a Iaşilor, intră pe uliţele lăturalnice116. 

Distracţiile oferite de patriarhala capitală a Moldovei îi apăreau însă 
cuconaşului Iorgu de la Sadagura absolut nemulţumitoare: “Mi-am zdruncinat 
şeile prin droşce pe paveaua noastră… cea vândută carâtaşilor!... făr-a câştiga altă 
plăcere, decât o durere în şolduri, care m-a ţinut la pat vro două săptămâni… Am 
alergat ca un iepure pe câmpul Copoului, făr-a căpăta altceva decât o ocă de colb 
în piept şi deplina încredinţare că locuitorii Iaşului au fost şi sunt oamenii cei mai 
colbăiţi din toată lumea…”117

Nu lipsesc nici călătoriile mai lungi, multe din ele instructive şi însufleţitoare. 
Din jurul anului 1800, modul de viaţă al boierimii cunoaşte sensibile şi tot mai 
accentuate transformări. Faptul este legat de numeroasele modificări ale vieţii 
politice, social-economice şi culturale ale societăţii româneşti, dar, în acelaşi 
timp, de contactele cu acele părţi ale părţi ale Europei care se aflau într-un 
proces de modernizare tot mai accelerat şi mai expansiv. Contactul cu acesta se 
realizează într-un dublu sens. Pe de o parte, este vorba de vehicularea, de către 
occidentali, a propriilor valori prin călători, cărţi, presă, întreprinderi economice, 
pe de altă parte, prin tendinţa tot mai accentuată a boierimii româneşti de a 
cunoaşte, la faţa locului, a realităţilor din centrul şi apusul continentului, fie 
prin călătorii de mai lungă sau mai scurtă durată, fie prin impunerea obişnuinţei 
ca tinerii să-şi continue studiile în institutele de învăţământ occidentale (mai 
ales franceze). 

Analizând modul de viaţă boieresc, s-a constatat că, sub influenţa europeană, 
boierimea şi-a schimbat gustul: predilecţia pentru valori sigure (aur, pietre 
preţioase, argint, bani gheaţă), ce puteau fi puse la adăpost în caz de nevoie, a fost 
înlocuită cu preferinţa pentru călătorii.

Tot mai greu controlabile de către cârmuire, contactele românilor cu 
Occidentul au început să se înmulţească. Vreme îndelungată, o călătorie însemna 
pentru oricine asumarea unor mari riscuri datorită absenţei şoselelor, vadurilor 
periculoase ale apelor, podurilor rudimentare de lemn, posibilităţii răsturnărilor 
cu pericolul de fracturi multiple sau pericolul de înec, jefuirea sau chiar uciderea 
călătorului118. Pe măsură ce societatea se modernizează, călătoriile nu vor mai fi 
evenimente aflate sub semnul primejdiilor de tot felul şi consemnate în gazete, ci 
vor deveni o parte componentă a unui mod de viaţă.

115  Cf. Al. Alexianu, op. cit, vol. 2, pp. 260-261.
116  Mihail Kogălniceanu, Tainele inimei, loc. cit., pp. 146-147.
117  Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura…, în idem, Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o 

neneacă…, p. 232.
118  Vezi Nestor Urechia, Căruţa poştei, Ed. Leon Alcaly, Bucureşti, 1907.
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Cu cai de poştă, Negruzzi pleacă la odihnă la Târgul Ocnei. După “un galop 
furios care a ţinut tocmai două minute”, au început “opintirile, bicele, strigătele” 
surugiilor119.

 La intrarea în Iaşi (bariera Păcurarilor), Coana Chiriţa a fost lăsată baltă de 
către surugii, ceea ce îi provoacă lamentările în versuri:

 “Of! Mări frate
 De ai păcate 
 Cu cai de poştă să te porneşti;
 De multă ciudă,
 De multă trudă,
 Te simţi, cu poşta, că-mbătrâneşti! (…) 
 Căci dacă pleacă, 
 Colbul te-neacă; 
 Glodu-ţi lipeşte benghiuri pe nas;
 Biciul pocneşte 
 De te-asurzeşte,
 Şi caii poştei alerg… la pas!”120 
 Printre “atracţiile” locului de vilegiatură care era, în epocă, Târgul Ocna, 

Negruzzi numără (în afară de o punte peste Trotuş, care “este primblare publică”), 
Turnul Precistei, Ocnele şi Părintele Egumen. Fireşte că vechea ospitalitate 
moldovenească se păstrează şi aici: “bărbaţii sunt foarte buni şi femeile foarte 
amabile” (s.a.). În plus (şi probabil cel mai însemnat punct de interes pentru 
autor!), “pe semne aerul, seara, Trotuşul ş.c.l., contribue a face ca damele ocneane 
să aibă cei mai limpezi şi cei mai ucigaşi ochi din toată ţara”121. 

Mulţi călătoreau în Apus, nu doar pentru că aceasta era la modă, ci şi pentru 
a vedea cu proprii ochi minunile pe care le ştiau din cărţi sau le aflaseră pe căi 
indirecte. Deoarece se “mucezise” la ţară la Bârzoieni, de-i venise “stenahorie şi 
ipohondrie”, Coana Chiriţa “îşi ia catrafusele şi spală putina” până la Galaţi cu 
trăsura ei cea galbenă, apoi cu vaporul porneşte spre “Beligrad”:

 “De-acolo am urmat
 Prin ţara cea nemţească
 Şi-n Peşta am mâncat,
 Mâncat paprică ungurească”.
Patria lui Monsiu Şarlă, Parisul, “minunea minunilor! Târgu Vavilonului din 

zilele noastre”, “pământul făgăduinţei cel din Scriptură” o impresionează în mod 
deosebit: “Pot zice că nici chiar Bucureştiul nu-l întrece”, căci: “Ce nu găseşti în 
el? galerii de muzeuri vrei? ai; munamenturi vrei? ai; teatruri vrei? ai; pasagiuri 
române ca la Bucureşti vrei? ai”. Acolo a găsit “o claie de boieri şi cucoane” din 
Principate, împrietenindu-se cu “dnul Agachi Flutur, un berbant în doi peri”, cu 
care Chiriţa făcea “supe la cafeneaua englizască, pe bulivar”122. 

119  C. Negruzzi, Scrisoarea XXVIII (Pelerinagiu), în idem, Negru pe alb…, p. 194.
120  Vasile Alecsandri, Chiriţa în Iaşi, în idem, Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o neneacă…, p. 19.
121  C. Negruzzi, Scrisoarea XXVIII (Pelerinagiu), în idem, Negru pe alb…, p. 198.
122  Vasile Alecsandri, Cucoana Chiriţa în voiaj, în idem, Chiriţa în Iaşi sau două fete şi-o 

neneacă…, pp. 169-174.



132

Chiriţa, umblată “pe apă şi pe uscat”, “pe unde şi-a înţărcat dracul copiii”, vrea 
să umble şi “prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă, ciripitoare”. Hotărăşte atunci ca, 
din piaţa aflată în spatele Mitropoliei, să se “ascensiunearisească” cu balonul, fără 
frică de “trăsnete, de fulgere, de pericole etecetera şi de cele multe”, deşi Bârzoi se 
opusese să bată “lela prin văzduh cu balonistul”123.

“Damele” care fuseseră până la Viena sau măcar la Lemberg se considerau 
înzestrate cu duh, frumuseţe, talent, dar mai cu seamă aveau pretenţia de a cunoaşte 
“arta salonului”. L’art du salon consta, în fond, doar în “cancanuri de târguşoare, 
în nişte proaste clevetiri, în colibeturi împrumutate din colecţii de anecdote şi de 
bons-mots”124. 

Un altfel de călător a fost Dinicu Golescu. El nu se sperie, nu rămâne uimit 
şi complexat de “măreţia podoabelor Apusului”125, ci se bucură “nădăjduind că, 
negreşit, va veni vreme întru care patria mea, nu zic în puţini ani, să se sămuiască 
întocmai cu oraşele cele mari ce am văzut; ci măcar pasul cel dintâi să se facă…”126

Punând la bătaie toate resursele financiare şi întreg arsenalul de relaţii de 
care dispun, cu mari sacrificii, boierii şi chiar boiernaşii îşi trimit copiii la studii 
în străinătate, cu aspiraţia mărturisită ca aceştia să-i continue întru totul şi sunt 
decepţionaţi când aceştia se întorc cu idei revoluţionare, cu dorinţa de a schimba 
cadrele vieţii obişnuite, cu proiecte în care folosul imediat lipseşte cu desăvârşire. 
O scrisoare adresată lui Ştefan Greceanu cuprinde următorul îndemn: “Continuă-ţi 
în mod fericit călătoria şi profită, în favoarea educaţiei tale, de tot ceea ce vezi 
remarcabil în regiunile pe care le vizitezi. Nu fără motiv s-a spus despre călătorii 
că educă tinereţea”127. 

Mărturiile selectate, privitoare la modul de trai al unei părţi privilegiate a 
comunităţii româneşti, atât de interesant prin inventivitatea şi originalitatea lui, ne 
îngăduie să facem, ajunşi la acest punct final al studiului nostru, câteva constatări 
relative la imaginea caleidoscopică şi colorată a unei epoci de tranziţie.

După Tratatul de la Adrianopol, în urma dobândirii libertăţii comerţului şi a 
exportului, veniturile boierimii au crescut rapid, dar nu proporţional cu nevoia de 
lux şi de modă, potrivit modului de viaţă din Apus. În timp ce boierii bătrâni au 
rămas cumpăniţi în cheltuieli, tinerii, cu studii mai mult sau mai puţin ipotetice 
în străinătate, “înţelegeau să se bucure de toate îndămănările şi rafinamentele 
aristocraţiilor străine”128. Cu “lipsa de măsură inherentă omului primitiv”, au adus 
în ţară o mulţime de obiecte de lux (în mare parte inutile), dar mai cu seamă s-
au străduit să copieze întocmai modul de trai al lumii mari din Apus, prilej de 
incidente hazlii şi, uneori, ridicole129. 

123  Chiriţa în balon, în idem, pp. 154-158. 
124  Mihail Kogălniceanu, Iluzii pierdute… Un întâi amor, loc. cit., p. 36.
125  Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti, I,…, p. 89. 
126  Dinicu Golescu, op. cit., p. 185.
127  Arhivele Statului Bucureşti, Fondul familial Greceanu, dosar 47 fila 1, apud Diana Barbu, 

Boierimea din Principate în prima jumătate a secolului al XIX-lea (1800-1850). Psihologia 
unei elite, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi, 2003 (teză de doctorat). 

128  Radu Rosetti, op. cit., p. 120.
129  Ibidem, p. 146.
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Mărfurile apusene, în general de bună calitate, cuceresc piaţa românească. 
Mobilele scumpe, stofele, cărora li se adaugă, prin intermediari occidentali, 
mătăsurile de Alep, covoarele persane, produsele rafinate din India, China şi 
Constantinopol, mărfurile de lux (de exemplu, trăsurile de Viena), intră în posesia 
unei anumite părţi a boierimii, care face o adevărată pasiune pentru ele şi îşi 
cheltuie cu uşurinţă averile pentru a le procura. 

Scrierile de epocă (dar şi nenumărate consemnări ale călătorilor străini şi ale 
diplomaţilor, ce au avut ocazia să cunoască societatea din Principate), subliniază 
preferinţa boierilor pentru obiectele de lux, cheltuielile nebuneşti pentru toalete, 
trăsuri şi călătorii, jocuri de cărţi. Doamnele epocii sunt destul de sărace, “căci toată 
marfa să ia pe răboj, până începea a-ş pune moşiile la mezat, dar sunt stăpânite 
groaznic de lux. Mai bucuroase sunt acasă să le moară copiii de foame, decât să 
iasă la plimbare făr’de a avea pe rochie alte o sută de bucăţele în feliurimi cusute, 
ce le zic garniture, carele este o îndoită cheltuială”130.

După ce izbuteau să strângă câteva sute de galbeni vânzându-şi grâul din gropi, 
păpuşoiul din coşere, cirezile de boi, stogurile de fân sau rachiul din velniţe, unii 
boieri se întorceau la Iaşi pentru a avea cu ce “face intrigi, cu ce da ruşfeturi, cu ce 
lua o lojie de rândul întâi la teatrul franţez”, cu ce cumpăra, pentru cucoanele lor, 
“zariflicuri (s.a.) de la Miculi, cu ce tăie stos la domnul Cutare şi Cutare, cu ce…, 
cu ce…!”131 

Negruzzi nu ezită să judece aspru: “…oare câţi săraci am putea face fericiţi cu 
abonamentul unei loje la teatru, unde învăţăm a fi demoralisaţi, cu cheltuiala unui 
ospăţ ce ne îmbuibă pântecele şi ne strică sănătatea, cu o găteală de bal ce roade 
câte un colţ din moştenirea copiilor noştri?”132 

Marea majoritate a foilor de zestre sunt inventare impresionante, incluzând 
bijuterii, rochii scumpe, obiecte de uz casnic (mai ales din argint), salbe, moşii. 
Pentru trăsuri, rochii şi bijuterii, dar şi pentru jocuri de cărţi sau sejururi în 
străinătate, unii boieri ajung să se ruineze. Jocul de cărţi, luxul, cumpărăturile 
costisitoare, călătoriile în străinătate şi lipsa oricărui simţ gospodăresc îi vor pierde 
pe aceia care “scontau valoarea grâului lor nerăsărit”133. Nu întâmplător, atunci 
când cămătarul şi bancherul deveniseră personaje emblematice în societate, Dinicu 
Golescu recomanda “gonirea lenevirii, strădaniia prin acareturile fieştecăruia, 
depărtarea de lux şi îmbrăţişarea iconomii”134. 

Cheltuliele nebuneşti pentru obiecte de lux au dus uneori la decăderea unor 
mici boieri, care încercau să imite capitala, căci, adoptând obiceiurile nobilimii 
occidentale, boierimea moldovalahă nu a împrumutat de la aceasta şi spiritul de 
prevedere, capacitatea de a se mai gândi şi la ziua de mâine135. Filtrul necesar al 
penetraţiei modelului străin nu va intârzia, curând, să funcţioneze.

130  Dinicu Golescu, op. cit., p. 62.
131  Mihail Kogălniceanu, Nou chip de a face curte, loc. cit., p. 23.
132  C. Negruzzi, Scrisoarea XIII (Lumânărica), în idem, Negru pe alb…, p. 130.
133  Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, Bucureşti, 1907, p. 163.
134  Dinicu Golescu, op. cit., p. 91.
135  Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne, 

Humanitas, Bucureşti, 1995, pp. 133-134.
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Am încercat să întreprindem (mai ales sub forma “decupajelor” din textele 
literare ale vremii), o “călătorie” în lumea noilor îndeletniciri mondene, din prima 
jumătate a veacului al XIX-lea. Implantarea modelelor străine, influenţa noilor 
tipuri de comportament au schimbat ierarhia de valori din Principate, scriitorii 
epocii putând, astfel, consemna un tablou eterogen, din care au reţinut, cu motivată 
precădere, valorile aflate “în mişcare”.

Alături de alte surse documentare, literatura epocii a putut surprinde 
numeroase forme de expresivitate ale sensibilităţii colective, dar şi ale subiectivităţii 
individuale, permanenţele şi mutaţiile lor, întregind peisajul unei societăţi în 
permanentă prefacere. Înnoirile s-au produs într-o lume profund marcată de 
modelul levantino-fanariot, peste care s-au suprapus mimetic valori central şi vest 
europene. Semnele noului şi-au pus treptat şi tot mai puternic amprenta asupra 
loisir-ului, devenit un veridic şi preţios document istoric şi psihologic, o adevarată 
oglindă a vremurilor de altădată, în care lumea românească îşi recunoaşte, 
nedeformat, chipul, un document prin care se pot resuscita strălucirile şi umbrele, 
speranţele şi dezamăgirile, căutările şi reuşitele. 


