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Simplificând la maximum explicaţia 
termenului, putem considera o societate 
sau un grup social ca fiind suma 
indivizilor care îşi anunţă apartenenţa 
la acel grup, a indivizilor care se simt 
solidari cu anumite constante care 

prevalează într-o societate. Fireşte nu putem face abstracţie de relaţiile interumane 
care se stabilesc în interior acestea fiind particularităţi care dau măsura coerenţei 
şi unităţii grupului respectiv. Aceste relaţii care se stabilesc în interiorul grupului 
sunt de fapt cele care interesează îndeosebi pentru că poartă atât amprenta 
conştiinţei comune, a sistemului valoric sau a mentalului colectiv, cât şi pe cea 
a dimensiunii temporale şi spaţiale în care grupul respectiv evoluează; analiza 
acestora este extrem de utilă din perspectiva stabilirii stadiului de dezvoltare, 
a ierarhiei şi clasificării sociale existente în interiorul grupului social studiat, a 
mecanismelor de transformare şi modernizare sau dimpotrivă a celor de conservare 
a anumitor valori pe care societatea le adoptă majoritar.

În vastul domeniu al relaţiilor interumane nu este permisă o ierarhizare care 
să acorde o importanţă mai mare sau mai mică unor aspecte sau altora; pentru 
realizarea unei analize pertinente a evoluţiei unei societăţi într-o anumită perioadă 
de timp sau a transformărilor care însoţesc procesele de modernizare, istoricul 
(cercetătorul în general) este obligat să ia în considerare toate aceste interrelaţionări 
indiferent de natura lor. Din vastitatea temelor pe care le oferă studiul vieţii sociale, 
studiul de faţă îşi propune o scurtă radiografiere a modalităţilor de petrecere a 
timpului liber şi de adaptare la viaţa de societate în Vechiul Regat. Scopul cercetării 
este acela de a surprindere aspectele generale legate de această arie a manifestărilor 
umane, aspecte menite a completa cunoştinţele existente deja în aria mai largă a 
vieţii cotidiene şi a mentalului colectiv în Vechiul Regat.

O istorie a timpului liber şi a vieţii de societate se încadrează perfect în ceea 
ce convenţional numim „istoria nouă”, adică o cercetare care „refuză schemele 
teoretice, mizează mai ales pe metoda empirică de cunoaştere, este mai pragmatică 
şi pune accentul pe construirea unor instrumente care să permită restituirea 
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adecvată a realităţii istorice”1. Într-o atare cercetare istoricul trebuie să promoveze 
o atitudine extrem de critică faţă de surse pentru a surprinde tendinţele generale 
care se impun într-o anumită epocă în privinţa structurilor mentale ale grupului 
studiat. 

Impunându-se ca faţetă a vieţii cotidiene, timpul liber a fost perceput şi 
tratat diferit în diverse epoci în funcţie de zestrea culturală şi valorică a societăţii 
şi de influenţele externe care au grevat asupra comportamentelor şi relaţiilor 
interumane. Dincolo de dimensiunea sa statornică, aceea de timp al relaxării, al 
plăcerilor vieţii, modalităţile de percepere şi trăire a timpului liber spun multe 
despre grupurile umane aflate în discuţie, despre direcţiile mentale generale în care 
acestea se încadrează. Atitudinea faţă de timpul liber existentă într-o societate la 
un anumit moment al evoluţiei acesteia este relevantă din perspectiva credinţelor 
religioase, a stării economice generale, a permeabilităţii şi a capacităţii de adaptare 
a grupului social. Timpul liber poate fi raportat la două dintre timpurile teoretizate 
de Fernand Braudel: timpul conjunctural şi durata lungă. Se încadrează în timpul 
conjunctural toate acele tendinţe şi influenţe care marchează comportamentele 
sociale şi intime într-o anumită epocă şi care se traduc prin fluctuaţii mai lungi sau 
mai scurte la nivelul mentalului colectiv2. 

În Vechiul Regat aceste tendinţe sunt preluate din lumea occidentală cu 
precădere de către membrii boierimii şi ai burgheziei în formare, aceştia fiind în 
general cei care îşi permiteau din punct de vedere financiar să adopte un alt mod de 
viaţă decât cel tradiţional. Durata lungă în schimb e reprezentată în acest context 
de timpul sărbătorii (în general de factură religioasă) cu o mobilitate mult redusă 
în comparaţie cu manifestările conjuncturale cu impact relativ scurt la nivelul 
mentalului colectiv şi al comportamentelor. Acest timp al sărbătorii e conservat cel 
mai fidel la nivelul ţărănimii care beneficiază de structuri mentale mult mai rigide 
decât populaţia urbană şi care nu are resursele financiare necesare pentru a adopta 
modelele occidentale.

Cele două timpuri sau, în cazul acesta atitudini faţă de timpul liber, nu se 
exclud ci se suprapun într-o formulă în care durata lungă constituie un punct 
permanent de plecare pentru timpul conjunctural. Altfel spus, tradiţia şi obiceiurile 
(particularităţi ale duratei lungi) sunt cele pe care se altoiesc noile comportamente, 
chiar dacă la o primă vedere cele două dimensiuni pot apărea ireconciliabile în 
esenţă. Această combinaţie a celor două viziuni asupra timpului liber dă naştere 
particularităţilor locale surprinse de diverşi cercetători în studiile lor.

Sursele care au fost abordate în realizarea acestei cercetări sunt cu 
precădere memorii ale unor personalităţi precum Constantin Argetoianu, Sabina 
Cantacuzino, Radu Rosetti, Eliza Brătianu sau Alexandru Tzigara- Samurcaş. 
Acest gen de surse a furnizat cantitatea cea mai însemnată de informaţii şi sunt 
deosebit de valoroase pentru că dincolo de informaţiile contextuale pe care le 
deţin oferă şi o imagine destul de critică a subiectului care interesează. Scrierile 
cu caracter literar ale lui Ion Luca Caragiale sau ale lui Nicolae Filimon vin în 

1  Nicoară Toader, Clio în orizontul mileniului trei. Explorări în istoriografia contemporană, 
Cluj- Napoca, Accent, 2002, p. 25.

2  Ibidem, pp. 106-107. 
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completarea realităţilor surprinse de către contemporani, furnizând informaţii 
valoroase şi o atitudine critică asupra moravurilor epocii. In conturarea unei 
viziuni de ansamblu asupra subiectului cercetat, un rol deosebit de important l-au 
avut lucrările despre viaţa cotidiană şi de societate semnate de Neagu Djuvara şi 
Adrian-Silvan Ionescu.

La începutul secolului XIX, noţiunea de timp liber se confundă practic cu 
traiul uşor şi lipsit de griji al boierimii. Călătorii străini care vizitează Principatele 
consemnează în relatările lor de călătorie, viaţa luxoasă şi nivelul de trai foarte 
ridicat al boierimii care în accepţiunea de astăzi a termenului s-ar traduce printr-
un timp liber aproape continuu. Cu excepţia timpului consumat în preajma 
instituţiei domniei în înaltele dregătorii ale statului, marii boieri dispun de foarte 
mult timp liber pe care îl fructifică într-o manieră hedonistă, această realitate fiind 
consemnată de călătorii străini în relatările lor: „La ţară, ca şi la oraş, casa boierului 
este tot timpul deschisă prietenilor şi străinilor în trecere pe acolo. Ospitalitatea 
boierilor moldovlahi este proverbială. Chiar şi observatorii cei mai puţin binevoitori 
sunt nevoiţi să o recunoască”3. Aceeaşi constatare o regăsim şi în literatura română 
la Nicolae Filimon care descrie casa postelnicului Andronache Tuzluc ca fiind 
o: „casă publică în care intrau cei mai desfrânaţi juni, fanarioţi si români. Mesele 
şi seratele ce dedea fanariotul apropiau în splendoare şi în bogăţie pe cele ale lui 
Caragea, stăpânul său”4.

Timpul liber petrecut în societate, în grupul de prieteni, este fructificat la 
maximum, modalităţile de relaxare fiind foarte variate. Iarna spre exemplu, 
distracţiile cele mai fine se desfăşurau în cadrul cluburilor publice organizate 
după modelul celor vieneze. În funcţie de condiţia socială, în Principate existau 
cluburi pentru diferite clase sociale, boierii făcând parte din aşa-numitul club-
nobil care organiza săptămânal trei-patru baluri mascate. Din peisajul timpului 
liber nu lipseau vizitele neanunţate care nu deranjau pe nimeni pentru că boierii 
erau oricum pregătiţi să primească oaspeţi, precum şi plimbările cu săniile pe 
străzile oraşului. Vara, atunci când nu erau plecaţi la moşiile lor din ţară, boierii îşi 
petreceau serile la Cafeneaua de la Eleşteu, duminicile sau în zilele de sărbătoare 
aleile fiind pline de sute de echipaje extrem de luxoase din care doamnele îşi 
etalau frumuseţea şi podoabele. În trecere prin Bucureşti, călătorul străin rămâne 
surprins de numărul foarte mare al cârciumilor şi cafenelelor prin care „mişunau” 
femeile uşoare (poreclite „podărese”, poreclă ce vine de la cuvântul pod care 
desemna o stradă pardosită cu bârne groase)5. Mai mult ca sigur, aceste podărese 
constituiau un veritabil punct de atracţie al Bucureştiului, vizitele cu caracter 
„romantic” fiind considerate normale într-o societate cu moravuri atât de flexibile 
precum cea românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Tot călătorii străini, dar nu numai ei, remarcă discrepanţa foarte mare ce există 
între traiul atât de luxos şi lipsit de griji al boierilor români şi viaţa anostă, trăită 

3  Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne, 
Bucureşti, Humanitas, 2005, p. 125.

4  Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Iaşi, Institutul European, 2002, p. 53.
5  Neagu Djuvara, op. cit., pp. 186-187, (informaţii preluate din relatările de călătorie ale 

unui misionar englez pe nume Wilkinson).
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într-o manieră foarte modestă, după părerea unora chiar primitivă, a ţăranului 
român. Timpul liber al ţăranului român se limitează la cele câteva sărbători religioase 
care sunt respectate şi la manifestările dedicate unor evenimente importante în 
viaţa oricărui om cum ar fi botezul sau nunta, sau la sărbătorile anuale legate 
de recoltă. Această realitate e de fapt prelungirea în cotidian a relaţiilor sociale 
existente, regimul greu de muncă impus ţăranilor de către boieri fiind de multe 
ori de-a dreptul inuman. Schimbările care au loc în această perioadă în ceea ce 
priveşte traiul cotidian sau perceperea acestuia în societatea românească nu se 
extind şi la nivelul ţărănimii, de altfel o clasă socială extrem de refractară la tot 
ceea ce însemna noutate.

Secolul al XIX-lea însă este marcat de modificări profunde la toate nivelele 
existenţei umane, realitate remarcată atât de contemporani cât şi de urmaşi. Noul 
sistem de valori promovat de Revoluţia Franceză se extinde cu repeziciune în 
întreaga Europă, receptarea noilor idei fiind datorată în mare parte transformărilor 
ce au loc la nivelul structurilor mentale pe tot parcursul secolului XVIII.

În Principate suflul novator e resimţit cu precădere din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, însă germenii schimbării apar încă de la începutul secolului. 
Societatea românească se înscrie în tendinţele şi ritmurile generale de dezvoltare 
economică, socială, politică şi a mentalului colectiv. Grupurile sociale care 
asimilează cel mai uşor noile tendinţe sunt pe de o parte burghezia, foarte receptivă 
la nou pentru simplul motiv că la baza constituirii ei ca şi clasă socială stau chiar 
aceste schimbări, iar pe de altă parte un segment destul de important al boierimii, şi 
anume acei reprezentanţi care conştientizează faptul că rezistenţa la nou nu poate 
fi benefică iar adaptarea la noile realităţi e singura atitudine pasibilă să conserve 
caracterul acestei clase sociale.

De altfel, în plan economic marea boierime începe să piardă teren în faţa 
tinerei clase burgheze; această situaţie se datorează atât ascensiunii foarte 
puternice a burgheziei cât şi proastei administrări a imenselor averi boiereşti: 
„Adoptând obiceiurile occidentale, fie şi numai superficial, nobilimea moldovalahă 
nu dobândeşte în acelaşi timp şi darul de a cruţa banii şi de a se gândi la ziua 
de mâine, dar caracteristic burgheziei franceze şi germane. Nici vorbă de aşa 
ceva! Dimpotrivă: cerinţele modei, echipajele strălucitoare, petrecerile, jocurile, 
călătoriile în străinătate apasă greu asupra veniturilor obţinute aproape exclusiv din 
proprietatea funciară exploatată după metodele tradiţionale şi chiar rudimentare”6. 
Aceste cheltuieli nechibzuite afectează şi boierimea mică şi mijlocie, luând naştere 
un proces generalizat şi rapid de sărăcire în interiorul clasei boiereşti, proces 
intensificat de ascensiunea unei noi elite financiare.

Paradoxal însă, deşi majoritatea marilor boieri erau începând cu anii 1860 
foarte strâmtoraţi, nivelul de trai rămâne la fel de ridicat ca şi înainte. Unul dintre 
exemplele cele mai relevante este furnizat de Radu Rosetti care remarcă următoarele: 
„Părinţii mei duceau atunci un trai foarte luxos: slugi, trăsuri şi cai erau o mulţime şi 
ştiu că aveam o trăsură, doi cai şi un vezeteu înadins pentru mine”7. Lista servitorilor 

6  Ibidem, p. 145.
7  Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, Bucureşti, Imprimeria Fundaţiei Culturale „Principele 

Carol”, 1925, p. 4.
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care activau la moşia familiei de la Căiuţi este de asemenea impresionantă, dând 
măsura luxului în care trăia marea boierime; familia Rosetti era deservită în acea 
perioadă de: un vătaf de ogradă, o cămărăşiţă serdăreasă, un sofragiu, doi băieţi la 
bufet, doi bucătari pentru boieri şi unul pentru slugi, două-trei ajutoare de bucătar, 
o cameristă a mamei, o ţigancă ce avea grijă de albituri, camerista surorilor, trei- 
patru fete în casă, un chelar, un pitar şi un ajutor de pitar, trei vizitii, un surugiu, 
doi rândaşi, un puşcaş-vânător, un grădinar, doisprezece argaţi grădinari, patru 
spălătorese şi o găinăriţă8. În total patruzeci şi şase de oameni care se îngrijeau de 
bunul mers al curţii boiereşti de la Căiuţi. 

Despre ruinarea marii boierimi pe fondul ascensiunii burgheziei vorbeşte 
în memoriile sale şi Constantin Argetoianu. Societatea craioveană descrisă de 
memorialist prezintă o realitate care se poate aplica cu îngăduinţă întregii clase 
boiereşti; exemplul tipic pentru ilustrarea modului de viaţă care se menţine la 
aceleaşi cote înalte în ciuda sărăcirii boierimii este dispoziţia continuă a tuturor 
membrilor cercurilor înalte ale societăţii de a primi şi a face vizite, de a socializa 
în aceeaşi manieră ca şi în trecut, atunci când situaţia financiară permitea un trai 
luxos; această tendinţă se manifestă îndeosebi prin primirile pe care marile case 
boiereşti le organizau seară de seară, la o simplă cină nefiind niciodată mai puţin 
de zece invitaţi9.

La polul opus, în contrast cu traiul luxos pe care se zbătea să îl menţină 
marea boierime, avem exemplul vieţii simple duse de familia Brătianu, Sabina 
Cantacuzino oferind în memoriile ei imaginea unei zile obişnuite în casa părinţilor. 
Tatăl, Ion C. Brătianu, se trezea în fiecare dimineaţă la ora 4.00; ceaiul, toaleta şi 
focul şi le făcea întotdeauna fără ajutorul vreunui slujitor după care care lua micul 
dejun şi începea ziua de lucru. Mama, Pia Brătianu, asista la toaleta copiilor care 
erau duşaţi în fiecare zi, supraveghea menajul, inspecta gospodăria şi grădina şi 
apoi se ocupa de toaleta personală; întreaga zi era dedicată activităţilor casnice 
sau supravegherii lecţiilor copiilor, mai ales atunci când educaţia lor şcolară era 
în grija ei. În jurul orelor 12.00 familia lua dejunul compus întotdeauna din ouă, 
friptură, zarzavaturi, desert şi vin îndoit cu apă (consumat inclusiv de copii). Cina, 
la care de obicei erau invitaţi maxim doi prieteni ai familiei, era servită la orele 
18.00, ora 20.00 fiind ora de culcare a copiilor10. Acest trai modest şi chibzuit 
surprinde foarte mult, îndeosebi dacă ne raportăm la aprecierile anterioare relative 
la viaţa cotidiană a familiilor boiereşti.

Dacă nivelul de trai se menţine la cote înalte în cazul boierimii, aceeaşi 
constatare o putem face şi în ceea ce priveşte modalităţile de petrecere a timpului 
liber, care se diversifică foarte mult în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Perceperea şi trăirea timpului liber variază în funcţie de contextul în care persoana 
în cauză trăieşte clipa respectivă: în intimitate, în familie, în cercul de prieteni sau 
în societate.

8  Ibidem, p. 228.
9  Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Bucureşti, 

Humanitas, 1991, vol. I, pp. 37-40.
10  Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei I.C. Brătianu. 1821-1891, Bucureşti, Universul, 

1933, pp. 100-104.
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Informaţiile referitoare la petrecerea timpului liber în intimitate sunt lacunare, 
în acest sens existând doar câteva referiri la lecturile preferate în societatea 
românească. Presa franceză era în general foarte solicitată, Gaullois, Figaro, 
Illustration sau Journal de la Jeunesse (pentru copii) fiind revistele preferate şi 
abonate în general. Există în schimb şi situaţii în care putem vorbi despre 
petrecerea aproape exclusivă a timpului liber în intimitate. E cazul lui Costache 
Negri, ambasador al României la Constantinopol în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, care, în urma detronării domnitorului renunţă la viaţa politică şi se 
retrage la o moşie de pe malul drept al Trotuşului unde alege să ducă un trai 
simplu, ocupându- şi timpul liber cu grădinăritul şi lectura.11

În schimb, timpul liber petrecut în familie sau în cercul de prieteni este mult 
mai bine reprezentat în memoriile studiate. În general seara era perioada în care 
membrii familiei se reuneau pentru a discuta evenimentele de peste zi. Radu Rosetti 
îşi aminteşte cu nostalgie de serile friguroase de iarnă în care copiii, guvernantele 
şi musafirii, strânşi cu toţii în jurul focului, ascultau poveştile părinţilor12. Foarte 
mulţi dintre cei care treceau prin Căiuţi erau opriţi la conac pentru câte o noapte, 
chiar dacă nu erau cunoscuţi ai familiei: „În această ospitalitate nemărginită se 
ascundea şi o bună doză de egoism, căci acea găzduire aducea o schimbare plăcută 
în monotonia vieţii de la ţară şi un contact cu lumea de dinafară de micul nostru 
orizont”13. În lunile de vară din programul zilnic al copiilor familiei Rosetti nu 
lipseau plimbările iniţiate de guvernantă, domnişoara Endrody, plimbări care se 
transformau uneori în excursii cu trăsurile la Pralea, la pescuit.

Vara în general era perioada în care cei care aveau posibilitatea plecau din 
Bucureşti şi din oraşele mari la moşiile de la ţară. Eliza Brătianu vorbeşte de moşia 
familiei, Dărmăneşti, ca fiind „locul pe care l-am iubit cel mai mult pe lume şi unde 
am fost cu adevărat fericiţi. Această aşezare era cât se poate de rudimentară; tata 
transformase o veche cramă în locuinţă: câteva odăi, puţină mobilă sau chiar deloc, 
dormeam pe saci umpluţi cu pănuşe sau păpuşoi, ne scăldam în râul de lângă 
moară; gara cea mai apropiată era la 60 de kilometri, şase ore cu trăsura, poşta 
venea de trei ori pe săptămână. Primeam Joural de la Jeunesse, care satisfăcea 
atunci gusturile mele literare […], aveam pădurea, vacanţele şi mai ales libertatea 
de a alerga peste tot, de a pune mâna pe toate, în afară de fructe şi flori. Şi era 
răcoarea aerului după atmosfera înăbuşită de la câmpie”14

Una dintre activităţile cele mai îndrăgite în epocă era vânătoarea, îndeosebi 
cea de urşi. Vânătorile erau organizate de către boieri pentru musafirii lor şi 
„atrăgeau mai cu seamă toamna, pe cei mai de frunte vânători ai regatului”15. 
Printre aceştia Costache Negri, Vasile Alecsandri, Iorgu Radu, Manolache Costache 
Epureanu, Zizi Cantacuzino, Alexandru Cantacuzino erau împătimiţi care nu 
ratau nici o vânătoare care se organiza în ţară. Această distracţie era de altfel una 

11  Radu Rosetti, Amintiri din prima tinereţe, Bucureşti, Imprimeria Fundaţiei Culturale 
„Principele Carol”, 1927, p. 128.

12  Idem, Amintiri din copilărie, p. 55.
13  Ibidem, p. 240.
14  Eliza Brătianu, Memorii involuntare, Bucureşti, Editura Oscar Print, 1999, p. 47.
15 Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, p. 14.
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din modalităţile preferate de relaxare ale principelui Ferdinand care era însoţit 
în permanenţă de câinii lui de vânătoare. O privelişte comică trebuie să fi fost 
plecarea la vânătoare a altui împătimit, Alexandru Marghiloman care: „pornea la 
vânat într-un chervan deasupra căruia era o cuşcă de sârmă în care încăpea vreo 
duzină de câini de vânătoare, ce se urnea cu şase cai şi care de cum simţeau că 
se înhamă caii la chervan, ştiau că pornesc la vânătoare şi lătratul lor zgomotos 
asurzea toată mahalaua”16

Dacă unii alegeau să-şi petreacă vacanţele la moşiile de la ţară, alţii se îndreptau 
spre staţiuni sau băi termale din ţară sau străinătate. Chiar şi o familie mai modestă 
îşi permitea câte o scurtă „evadare” din prăfuitul Bucureşti pentru că preţurile erau 
accesibile: „preţul unei călătorii până la Pesta nu trecea de 80 de lei şi când masa 
unei zile costa în ţară 10 lei iar în străinătate tot cam atât sau cu o mică diferenţă 
în plus”17. 

În ţară, cea mai vizitată staţiune, până la dezvoltarea staţiunii de la Sinaia, era 
Vălenii de Munte: „Vălenii era punctul de atracţie pe timpul verii pentru familiile 
ce-şi permiteau luxul unei vilegiaturi şi de aceea târgul acesta, pe lângă câteva case 
de bună condiţie socială foarte primitoare, avea hanuri cu camere curate şi bine 
întreţinute şi bucătărie mai îngrijită în timpul sezonului, ce puteau găzdui o bună 
parte din vizitatori. Vălenii era pe atunci renumit pentru clima dulce dintre deal şi 
munte, pentru apa lui cum rar se întâlnea aiurea, nu numai ca gust şi prospeţime, 
dar mai cu seamă pentru aspectul ei cristalin şi pentru volumul abundent ce se 
debita prin trei guri situate sub un deal, deasupra căruia se clădise o cafenea-
cofetărie al cărei patron era vestit în tot plaiul Teleajenului pentru cozonacii, 
pandişpanele (pain d’Espagne), baclavalele, sarailiile şi cafelele ce ştia să prepare 
şi să servească.

Vălenii erau renumiţi pentru excursiile ce se făceau spre schiturile de maici 
Suzana sau de călugări Cheia”18. 

Treptat locul Vălenilor este luat de staţiunea Sinaia, situaţie ce se datorează 
îndeosebi principelui Carol. Primul contact al principelui cu Sinaia are loc la 5 
august 1866, atunci când împreună cu Dimitrie A. Sturdza, dr. Davilla şi maiorul 
Fălcoianu, face o excursie pe Valea Prahovei. Impresionat de frumuseţea şi 
pitorescul locurilor el revine în 1870 şi apoi împreună cu principesa Elisabeta în 
1871, în primul concediu la Sinaia. Carol îşi anunţă intenţia de a construi aici o 
locuinţă de vară şi începe tratativele cu D. Ghica, preşedintele Eforiei Spitalelor, 
instituţie care administra terenurile mănăstirii Sinaia, pentru un teren de o mie de 
pogoane în schimbul unui alt teren de două mii de pogoane cumpărate de Carol de 
la Scarlat Creţulescu. Observând interesul principelui pentru aceste locuri, marii 
boieri şi politicienii vor demara şi ei proiecte de construire a unor case de vacanţă 
în jurul mănăstirii, iar Sinaia se transformă în scurt timp în staţiune. În anul 1872 
e construit Hotelul Sinaia, în 1878 încep lucrările la Hotelul Caraiman iar în 1884 
e terminat Hotelul Windsor. Odată cu votarea legii care permitea achiziţionarea de 

16  Victor Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, Bucureşti, Paideia, 2003, p. 
20.

17  Ibidem, p. 51.
18  Ibidem, p. 54.
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terenuri ale mănăstirii pentru construirea de vile şi case de vacanţă, apar la Sinaia 
o sumedenie de vile aparţinând marilor familii boiereşti: Vila Dumitru Ghica, Vila 
Alina Ştirbey, Vila „Luther” (aparţinând colonelului Costiescu), Vila Catargiu, Vila 
Boerescu, Vila Costinescu, Vila D. Brătianu, Vila Keresteni, Vila Kretzulescu, Vila 
Kesler, Vila Dobre Nicolau, etc19.

Mulţi erau însă cei care alegeau să-şi petreacă vacanţele la băi, deşi peisajul 
românesc era destul de sărac la acest capitol. Existau câteva băi care aveau ceva 
mai mult succes: Baia Albă, Pucioasa, Boboci, Slănicul Prahovei, însă pentru că 
toate aceste băi se remarcau în primul rând printr-o acută lipsă de confort precum 
şi pentru că drumurile cu trăsura erau foarte lungi şi obositoare, cei care aveau 
mijloacele necesare se îndreptau spre băile din Ungaria: Mehadia, Tuşnad, Elepatak, 
Borsec, Zaizon. Ulterior atitudinea faţă de băile din România s-a modificat odată cu 
descoperirea unor noi izvoare bogate în iod, sulf sau sare la: Govora, Călimăneşti, 
Lacul Sărat, Slănicul Moldovei, Techirghiol, Amara. 

În perioada pe care o analizăm foarte la modă erau călătoriile prin Europa, 
punctele de atracţie fiind Parisul, Viena, oraşele şi staţiunile germane precum 
şi cele italiene. De plăcerile pe care aceste locuri le ofereau, mult mai rafinate, 
beneficiau cei pentru care luxul era un mod de viaţă. Unii boieri aveau deja un 
obicei în a-şi face cura anuală de ape la Halle sau la Carlsbad, cei care îşi permiteau 
un asemenea lux fiind influenţaţi şi de moda vremii în alegerea locaţiilor de 
petrecere a vacanţelor.

Mai puţin norocoşi erau cei care nu aveau nici o moşie la ţară şi nu îşi 
permiteau nici un concediu în ţară sau străinătate. Aceştia rămâneau în Bucureşti, 
unde încercau prin diferite mijloace să fugă din faţa căldurilor infernale apelând la 
grădinile de vară din oraş sau la pădurile din împrejurimi. Cea mai celebră grădină 
de vară, frecventată îndeosebi de înalta societate, era Raşca, unde: „ se putea 
consuma îngheţată, prăjituri, bere, vin; se putea mânca o masă aleasă, răcoritoare 
şi cafea caldă sau la gheaţă (mazagran). Chelnerii serveau în frac şi în fiece seară 
se anunţa concertul pentru seara viitoare, din repertoriul renumiţilor compozitori 
clasici”20. Alte grădini de vară erau: Casinoul austro-ungar unde lumea bună venea 
să asculte orchestra vieneză şi să se delecteze cu delicatesele culinare specifice, 
Zdrafcu unde petrecerile se prelungeau până dimineaţa şi unde consumatorii 
beneficiau de o excelentă bucătărie românească udată de vinuri alese, La Leul şi 
Cârnatul sau Cişmigiul21.

Pe lângă aceste grădini de vară funcţionau şi numeroase cofetării vestite 
fiecare pentru un anumit produs: Giovanni petru îngheţata napolitană, Capşa 
pentru produsele de patiserie, Fialkovski pentru caramele, Emil Friederich pentru 
prăjituri şi Tănăsescu pentru „creme fouetée”.

În economia unei zile o parte importantă o deţine plimbarea la Şosea. O 
descriere foarte plastică a acestor plimbări ne este oferită de C. Argetoianu: 
„adevăratul răscruci al vieţii bucureştene, scena pe care se arătau în fiecare zi 

19  Arhimandritul Nifon, Monastirea Sinaia (1695-1895); Tipografia Gutenberg, Joseph Gobl, 
1895, p. 60.

20  Victor Bilciurescu, op. cit., p. 52.
21  Ibidem, p. 53.
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păpuşile de vicleim, de la damele sulemenite şi până la cuconiţele scrobite, de la 
peştişorii autohtoni cu picioare nespălate în cipici de lac şi până la don- juanii 
franţuziţi cu nostalgia Parisului în suflet, de la ofiţeraşii traşi prin inel şi până la 
boierii burtoşi în luptă cu aparatul lor digestiv şi osândiţi să facă <câţiva paşi> 
- era Şoseaua”22. Deşi erau persoane care preferau să facă plimbarea zilnică pe jos 
în fiecare dimineaţă, farmecul plimbărilor la Şosea era asigurat de muscalii care 
conduceau trăsurile cu multă pricepere, faima lor depăşind graniţele ţării mai ales 
pentru ritualul de „emasculare” pe care reprezentanţii acestei secte îl efectuau 
după naşterea primului băiat. Iarna, pe lângă plimbarea de la Şosea, de foarte mare 
succes era patinajul: „ elementele tinere ale societăţii se mai întâlneau iarna la 
patinaj, pe lacul Cişmigiului. Lumea „şic” mergea dimineaţă, după amiaza fiind 
abandonată mitocănimei şi băieţilor de liceu. Era de altminteri, cu călăria, singurul 
sport practicat într-o epocă în care sportul nu fusese încă inventat; cuconiţele se dau 
însă pe gheaţă mai mult ca să se întâlnească cu cuconaşii care le făceau curte decât 
ca să facă un exerciţiu igienic sau să stabilească o performanţă”23. 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea se impun în peisajul cultural 
românesc teatrul şi opera. Constantin Argetoianu identifică în perioada 1880-1890 
trei direcţii în teatrul din România: teatrul român, teatrul străin cu vedetele lui 
şi teatrul „monden”, remarcând totodată faptul că : „Societatea aleasă frecventa 
Opera şi reprezentaţiile artiştilor străini cu asiduitate, căci aşa cerea moda, după 
cum tot moda impunea cel mai desăvârşit dispreţ pentru teatrul românesc”24. Cu 
timpul însă reprezentaţiile actorilor români precum: Matei Millo, Mihail şi Matilda 
Pascally, Ştefan Vellescu, Anestin, Aristizza Romanescu, Nottara, Iulian, Mateescu, 
Amelia Velner, Agatha Bârsescu şi alţii, vor fi apreciate din ce în ce mai mult de 
public, care va găsi în teatru o nouă formulă de relaxare. La vremea respectivă în 
Bucureşti existau mai multe teatre care stăteau la dispoziţia publicului printre 
care: Naţional, Dacia, Bossel, Guichard, Raşca, Blanduzia. Cu excepţia grădinii 
Raşca toate celelalte locaţii erau doar: „nişte bătături strâmte, asfixiate de zidurile 
clădirilor înconjurătoare”25 , dar această situaţie nu împiedica publicul bucureştean 
să participe la toate reprezentările teatrale ale actorilor români.

Foarte interesantă şi variată era de asemenea viaţa de societate în cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cei care doreau puteau petrece foarte bine 
atât în Bucureşti cât şi în celelalte oraşe mari ale ţării, Craiova, Iaşi sau Focşani: „ 
Societatea boierească din Craiova era o societate aleasă si nu rareori veneau boieri 
şi cucoane de la Bucureşti să petreacă în cetatea Banilor”26. Casele Glogoveanu, 
Bengescu, Brăiloiu, Zătreanu, Paiani, Bibescu, Otetelişanu, Argetoianu, Bălcescu, 
Gigurtu, Braboveanu sau Solomon erau adevărate palate în care sindrofiile, vizitele 
şi balurile nu conteneau.

În cea mai mare parte a timpului viaţa de societate se desfăşura în cadrul 
saloanelor şi cluburilor, dar nu lipseau seratele şi balurile publice sau organizate 

22  C. Argetoianu, op. cit., p. 132.
23  Ibidem, p. 131.
24  Ibidem, p. 171.
25  V. Bilciurescu, op. cit., p. 227.
26  C. Argetoianu, op. cit., p. 36.
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de particulari. Saloanele erau locurile preferate de întâlnire ale doamnelor, fiecare 
seară fiind ocupată cu vizite în timpul cărora doamnele din societate se puneau 
la curent cu ultimele noutăţi, organizau concerte de muzică sau jucau whist, 
preferansă, ecartea sau pichet (jocuri de cărţi)27. Cu timpul acest gen de socializare 
se extinde şi la nivelul marii burghezii financiare şi a claselor sociale mei modeste. 
Aceste saloane vor implementa spre exemplu în societatea românească tradiţia 
ceaiului de la ora cinci preluată şi adaptată din lumea occidentală; în acest sens 
avem relatarea lui I. L. Caragiale din fragmentul introductiv al schiţei Five o’clock: 
„ Five o’clock pe englezeşte înseamnă cinci ceasuri. În lumea mare, fiecare damă 
îşi hotărăşte o zi pe săptămână (jour fixe), când primeşte, la ceasurile cinci după 
amiazi, vizite şi face mosafirilor trataţie cu ceai; de aceea se mai zice şi five o’clock 
tea, adică pe româneşte ceaiul de la cinci ceasuri. În genere, damele din lumea 
mare publică în carneţelul lui Claymoor, spre ştiinţa numeroaselor lor cunoştinţe, 
ziua lor de primire. […]. Mărturisesc drept…am mare slăbiciune de ceea ce 
francezul numeşte la causerie (conversaţie) şi de aceea frecuentez bucuros cercurile 
mondains”28.

Constantin Argetoianu remarcă de asemenea divizarea societăţii focşănene în 
două grupuri rivale care frecventau două saloane cu specific diferit. E vorba pe 
de o parte de aşa-numitul Parnas, salon care reunea îndeosebi intelectualitatea 
şi care organiza cu precădere şedinţe literare şi muzicale, iar pe de altă parte de 
L’Ile de Cythere (Citera), care îi atrăgea în general pe cei dornici de bârfe, dansuri, 
picnicuri şi petreceri. Cu timpul ambele centre vor cunoaşte un declin ireversibil 
marcat de procesul de sărăcire al celor care le frecventau29.

Distracţiile favorite ale bărbaţilor ţineau de existenţa cluburilor foarte 
numeroase şi organizate în aşa fel încât oricine putea face parte dintr-un asemenea 
club, criteriile de acceptare fiind legate de provenienţa socială sau de situaţia 
financiară a doritorilor. Marii boieri preferau Jockey Clubul înfiinţat în 1875 unde, 
atunci când nu urmăreau curse de cai, jucau cărţi, învăţau scrimă sau se relaxau 
în faţa unui pahar de vin bun30. Cu excepţia acestui club mai existau Golf Clubul 
în Bucureşti, iar în Iaşi Clubul Proprietarilor înfiinţat de Beizade Grigore Sturdza, 
un loc de petrecere pentru lumea bună, unde erau organizate aproape săptămânal 
serate31.

Un alt eveniment social de maximă importanţa este balul: „Balul este o 
adevărată instituţie de socializare. Acolo se legau prietenii, se năşteau amoruri, se 
urzeau intrigi, se aranjau logodne şi mariaje. Era un bun prilej pentru tineri de a se 
cunoaşte şi de a se apropia, totul decurgând în limitele stricte ale politeţii”32 Sezonul 
monden în România începea cu balul de la Curte din data de 1 ianuarie. De obicei 

27  R. Rosetti, Amintiri din prima tinereţe, p. 238.
28  I.L. Caragiale, Five o’clock, în vol. Momente, schiţe, amintiri, Bucureşti, Editura „Cartea 

Românească”, 1942, vol. II, p. 288. 
29  C. Argetoianu, op. cit., p. 51.
30  Ibidem, p. 51.
31  R. Rosetti, Amintiri din prima tinereţe, p. 215.
32  A. Silvan Ionescu, Balurile din secolul al XIX-lea, Bucureşti, Fundaţia Culturală „D’ale 

Bucureştilor”, 1997, p. 7.
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erau peste o mie de invitaţi, iar regele invita oameni din toate categoriile sociale; 
erau invitate atât persoane din înalta societate cât şi politicieni (care nu făceau 
întotdeauna parte din rândul boierimii) sau practicanţi ai unor meserii liberale; 
erau excluse fără discuţie doamnele cu o reputaţie îndoielnică, regele fiind o 
persoană care nu tolera imoralitatea mai ales la femei. Spre exemplu, la unul dintre 
baluri, mareşalul Curţii, colonelul Filipescu, nu l-a invitat pe boierul Grădişteanu 
(un personaj foarte bogat şi influent) şi pe soţia acestuia, datorită proastei reputaţii 
a soţiei. Provocat la duel de Grădişteanu, Filipescu se scuză afirmând că nu poate 
trece peste o hotărâre luată de rege. Din fericire pentru amândoi, conflictul iscat de 
acest incident e aplanat fără a se ajunge la duel33.

Cred că e interesant să reproduc aici modul în care descria un participant 
direct, Alexandru Tzigara-Samurcaş, unul dintre aceste baluri: „În Sala Tronului 
splendid luminată şi vuind de zgomotul asurzitor al celor întruniţi, impresie adâncă 
făcea apariţia Maiestăţilor Lor. Trei lovituri de sabie în parchetul sălii, date de 
către aghiotantul regal, anunţau iminenta sosire, uşile se deschideau de lacheii 
în strălucitoarele lor haine de gală, muzica intona imnul regal şi Maiestăţile Lor, 
urmaţi de principii moştenitori şi de curtenii lor, păşeau în sală, salutaţi cu veneraţie 
de gălăgioşii amuţiţi deodată ca prin farmec. Încet sala se anima din nou; se făcea 
cerc în jurul canapelei reginei, iar suveranul evolua între grupurile de invitaţi, 
având o vorbă amabilă pentru fiecare din oaspeţii săi; curând după aceea, principii 
moştenitori deschideau seria dansurilor, care, cu întreruperi şi cercetarea bufetelor 
continuau până la retragerea Curţii”34.

Societatea românească, fără a beneficia de rafinamentul celorlalte aristocraţii 
europene, va evolua în timp în această privinţă, fiind bine cunoscută de toţi 
denumirea de „Micul Paris” pe care Bucureştiul o primeşte la începutul secolului 
XX.

În afara balurilor de la Palat existau în Bucureşti şi alte baluri importante la care 
trebuia să participi pentru a fi bine văzut în înalta societate. Constantin Argetoianu 
face în Amintirile sale o prezentare picantă a vieţii mondene bucureştene. Conform 
mărturiei sale, în general balurile începeau în jurul orelor 22; la ora 24 se servea 
supeul după care urma cotilionul care dura până pe la orele 3-4 dimineaţă; balurile 
reuşite se prelungeau până la orele 7-8 dimineaţă, când se servea o ceaşcă de cafea 
cu lapte sau cu bulion cald. Calitatea acestor petreceri era stabilită în funcţie de 
supeu, care era cel mai apreciat la balul Ştirbey, deşi foarte aproape se situa şi cel al 
balului Şuţu. Apreciate erau şi petrecerile date de familiile Bibescu, Cantacuzino, 
Teodor Văcărescu, gen. Manu. În afară de acestea mai erau şi balurile unor asociaţii 
cum ar fi cel al Jockey Clubului, care deşi era la fel de important ca şi cel al familiei 
Ştirbey, nu avea acelaşi impact datorită exclusivismului practicat, acest bal fiind 
organizat doar pentru un cerc restrâns de membri.

Mai era Balul Obolului, bal public în sala Teatrului Naţional, al cărui scop 
principal era adunarea de fonduri pentru diverse cauze. Sufletul balului era 
Elena Ferekide. Chiar şi în această sferă, a vieţii sociale, se remarcă o politizare 

33  Constantin Argetoianu, op. cit., p0p. 108-109.
34  Alexandru Tzigara-Samurcaş, Memorii; Ed. “Grai şi suflet – Cultura naţională”, Bucureşti, 

vol. I, p. 181.
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a manifestărilor. În acest sens, Balul Obolului era organizat de conservatori, iar 
liberalii nu aveau acces la el; liberalii în schimb organizau Balul Presei cu Zoe 
Sturdza în rol principal.

O emoţie deosebită o stârneau balurile mascate care erau de două categorii: 
baluri mascate publice, organizate în locaţii precum Teatrul Naţional, Teatrul 
Dacia, cafenele, restaurante, sub protecţia măştii fiind admişi indivizi din toate 
categoriile sociale, şi baluri mascate particulare la care participa doar elita. Partea 
cea mai atractivă a acestor baluri era alegerea şi confecţionarea costumului, „motiv 
de competiţie şi preocuparea princeps a mondenilor ce nu puteau lipsi de la nici un 
bal şi nu se puteau prezenta niciodată sub aceeaşi mască”35. Sub protecţia măştii 
participanţii puteau să joace feste cunoscuţilor sau reuşeau să treacă drept ceea ce 
nu erau. Un exemplu comic în acest sens este piesa de teatru D’ale Carnavalului, 
în care I. L. Caragiale reuşeşte să surprindă cu mult umor, dar nu fără ironie, 
moravurile unei clase sociale; piesa prezintă pasiunile, dramele şi năzuinţele 
personajelor pe fondul unui bal mascat în care costumul serveşte drept paravan, şi 
în care toţi joacă roluri duble.

Toate aceste modalităţi plăcute de petrecere a timpului liber nu anulează însă 
valoarea intrinsecă a sărbătorilor religioase, a obiceiurilor şi tradiţiilor implantate 
de secole sau chiar milenii în conştiinţa colectivă a locuitorilor acestui spaţiu. 
Timpul sărbătorii, unul plin de semnificaţii purta în sine germenii solidarităţii 
care se năştea invariabil între oameni care simţeau la fel indiferent de avere sau de 
condiţie socială.

Crăciunul îndeosebi impunea o atmosferă de bucurie şi linişte pentru că iarna 
„cu varietatea atracţiilor ei strângea în jurul vetrelor înroşite de dogoarea jarului din 
ele, în aşteptarea Crăciunului aducător de mese suculente, de clinchetul clopoţeilor 
de la sănii, de colinde, de stele şi vicleimuri, de urările de An Nou aducător de daruri 
pentru cei vârstnici şi de jucării şi dulciuri pentru copii […]. Apoi, cu prilejul Anului 
Nou aducător de veselie şi voioşie, mai erau aşteptate bicele, pluguleţul, vasilica, 
buhaiul, Revelionul, ceva mai târziu, pomul de Crăciun încetăţenit apoi de-a binelea 
şi petrecerile de sărbători le încheia Boboteaza cu busuiocul sub pernă şi turnatul 
plumbului, aducătoare de gineri candidaţi la mâna fetelor în vârstă de căsnicie”36. 
Iată aşadar un mănunchi de obiceiuri, comportamente şi atitudini străvechi legate 
de sărbătoarea Crăciunului care nu izolează însă simbolurile noi, cum ar fi cel al 
pomului de Crăciun, ci le integrează treptat în sensibilitatea românească . 

Exceptnd evenimentele importante care marchează viaţa omului indiferent 
de condiţia socială, anume nunta şi botezul, perioada sărbătorilor furnizează, 
în majoritatea cazurilor, singura posibilitate de manifestare a ţărănimii în sfera 
timpului liber care, ca în prima jumătate a secolului, este aproape inexistent în 
sânul acestei clase sociale. 

Formele de loisir şi viaţa de societate în cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea sunt extrem de complexe şi se află într-o continuă transformare sub 
influenţa modelelor occidentale. Societatea românească, cu excepţia celei rurale, 
se dovedeşte a fi foarte receptivă la aceste transformări, realitate care pune în 

35  A. Silvan Ionescu, op. cit., p. 9.
36  V. Bilciurescu, op. cit., p. 23.
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lumină modificările pe care societatea le cunoaşte în fapt la nivelul structurilor 
mentale. De remarcat e faptul că preluând şi adaptând la realităţile autohtone 
modelele occidentale, societatea urbană românească se transformă radical în ceea 
ce priveşte comportamentele, valorile, aprecierea timpului liber şi raportarea 
la acesta, precum şi multe alte domenii ale vieţii publice cum ar fi arhitectura 
oraşelor, igiena publică, relaţiile interumane, atitudinea faţă de celălalt, etc. Toate 
acestea fac parte din procesul complex de modernizare al societăţii româneşti, care 
va reuşi în final să se apropie foarte mult de modelul ales.


