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„1823, iulie 26, joi spre vineri au făcut măriia sa Ioan Dimitrie Grigorie Ghica voe-
vod alaiu. Şi au mersu cu alaiu până în capul Podului Mogoșoaii cu toți boerii. Şi de 
acolo s-au pus în carâtă și s-au dus la sfântul Panteleimon și au șezut și au mâncat cu 
toții. Şi seara la un ceas din noapte, s-au întors iarăși cu alaiu, cu masalalele și cu lăuta-
rii și metarhanea. Şi au fost alaiu foarte înfricoșat încât n-au mai stătut altul. Şi pentru 
curiozitate am însemnat aici”1. Mențiunea anonimă, dintr-un manuscris de la începu-
tul secolului al XIX-lea, arată fascinația pe care o reprezintă curtea domnească pentru 
norodul de rând. Alaiul prin forma sa de manifestare atrage pentru că pune în scenă 
o întreagă recuzită menită a capta atenția. Mai, apoi, când o oarecare stabilitate se in-
staurează în viața politică a celor două principate, lumânările de la palate principale 
devin subiecte principale pentru gazetele vremurilor. Zi de zi, „gazetarii”oferă unui 
public avid de curiozități, informații despre activitățile cotidiene ale domnului și curții 
sale. Dar oare această curte domnească succită și interesul marilor dregători astfel în-
cât să devină un model? Cercetarea noastră încearcă să răspundă la această întrebare, 
folosindu-se, spre exemplificare, de ritualul din jurul mesei. 

* Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Educației 
Naționale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0079.

1 Biblioteca Academiei Române, Fond Manuscrise, mss. 1753, f. 2 (în continuare BAR, mss.).
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Lectura

A te așeza la masă, a ști să te folosești de nenumăratele ustensile contribuie la con-
struirea unei aparențe sociale și constituie aspecte importante ale civilității. Fiecare 
obiect impune un set de constrângeri care au ca scop un autocontrol al trupului nu 
numai pentru a se adapta unei anumite igiene elementare, ci și pentru a oferi un fru-
mos spectacol privitorului. Prelucrarea trupului, educarea gesturilor simple, contro-
lul „pornirilor firești” fac parte din acest proces de modernizare despre care vorbește 
Norbert Elias în cartea sa dedicată procesului civilizări. Curtea Franței din vremea lui 
Ludovic al XIV-lea a creat această etichetă, dusă uneori până la absurd, dar adoptată 
rând pe rând de nobilii de la curte. 

Boierii prelucrează diferit aceste maniere specifice unei anumite părți a Europei, 
integrând anumite reguli și lăsând deoparte altele. Mai târziu, odată cu secolul al XIX-
lea, se va observa o totală neconcordanță între adoptarea costumului european și a 
manierelor europene, ca să le numim așa. 

Dar s-o luăm cu începutul și mai ales cu aristocrația și apoi cu burghezia, analizând 
maniera de a se așeza la masă, de a relaționa cu ceilalți, de a apărea în public, de a se 
exprima. 

Prezența unui anumit număr de cărți, traduse sau prelucrate, nu înseamnă nea-
părat schimbarea de moravuri, idei, comportamente. Într-o societate atât de legată de 
tradiție și Biserică, lucrurile se schimbă destul de greu. Cine și cum citea? Ce se citea? 
Cât de importantă era producția de carte? În ce medii reușea să pătrundă? Cum erau 
întâmpinate ideile vehiculate de această nouă literatură? Cum erau puse în practică? 
Tot atâtea întrebări care au primit răspunsuri mult prea entuziaste. 

Manualele de „civilitate” care au circulat în latină, italiană, franceză, engleză sau 
germană, încă din evul mediu, au ajuns și în mâinile românilor, traduse direct din 
latinește sau cunoscute prin intermediul limbii grecești2. Astfel de manuale de bună 
purtare intră într-un circuit de lectură destul de târziu, către începutul secolului al 
XIX-lea pentru Moldova și Țara Românească și deja din secolul al XVIII-lea pentru 
Transilvania. Am putea spune că ele sunt suplinite de o literatură religioasă sau de 
o așa numită literatură de „desfătare”3. Daniel Barbu a arătat că până la 1830, căr-
țile tipărite „nu sunt produse pentru timpul liber”, ci mai degrabă pentru „slujbele 
Bisericii”. O oarecare schimbare între 1780-1819, când se constată „o mișcare continuă 
de individualizare a cititului”, cu o „explozie” a literaturii de citit pentru acasă după 
această perioadă4. Oare printre zecile de cărți copiate, imprimate, colportate, importate 
se regăseau și cele referitoare la bunele maniere”? Alexandru Duțu ne vorbește despre 
ele în analiza sa pentru Transilvania. Aceste „opere didactice”, pentru a prelua denu-

2 V.D. Russo, Cărți de bună cuviință în limba greacă și română. Studii și critice, București, 1910. 
3 Vezi analiza la Daniel Barbu, Bizanț contra Bizanț. Explorări în cultura politică românească, 

București: Nemira, 2001, pp. 156-176.
4 Ibidem, p. 164. 
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mirea lui Alexandru Duțu, se adresează cu precădere tinerilor, „adică viitorilor cetățe-
ni”5. Vasilie Gergely de Csokotis cu Omu de lume seu sontice regule cuviinței, grației, mai 
alesului mod a vieței Și a adevăratelor blândețe spre întribuințarea tinerimii române (1819) 
este un exemplu concludent în acest sens6. 

De altminteri, acest tip de literatură prinde contur abia după 1800 și pleacă de la 
constatarea că românului îi lipsește „învățătura moralicească”7. Conținutul unei astfel 
de literaturi se individualizează clar prin atenția acordată trupului nu numai ca „înve-
liș” al sufletului, ci mai ales ca parte a corpului social8. Am putea reține aici și opera lui 
Iordache Golescu, Pilde, povățuiri i cuvinte adevărate și povești, scrisă la început de secol 
al XIX-lea, care va fi circulat probabil în manuscris. Sau Simion Marcovici, Datoriile 
omului creștin, întemeiate pe învățăturile Sfintei Scripturi (1839), cu o puternică individua-
lizare a unui timp domestic. Sau traducerea lui Eufrosin Poteca, Filosofia cuvântului și a 
năravurilor, după filosoful german Johann Gottlieb Heineccius, tipărită la Pesta în 1829. 
Şi, chiar Meșteșugul doftoricesc s-ar putea enumera în această categorie prin sfaturile 
oferite celor de „sus” și celor de „jos”, norodului și bogaților, individualizând fiecare 
categorie socială în funcție de accesul la resurse, dar și de posibilitățile educative în 
înțelegerea comportamentelor medicale. Mai este de notat și dificultatea adaptării în 
limba română a unor astfel de tratate, o limbă română săracă care nu are termeni echi-
valenți pentru o serie de practici străine. „Aici la ceale mai sus zise însemnăm, cerând 
iertăciune de la fieștecare iubit cetitor cum că având socotință la toate să le punem în 
seama, de obște vorovire, pentru mai lesnirea priceaperii, la unele cuvinte am întâmpi-
nat multe nedomiriri și lipsire”, scrie autorul anonim al tratatului medical (BAR, mss. 
4841, f. 86v). 

Până la apariția unor periodice autohtone regulate, boierii, negustorii bogați, clerul 
înstărit își procură informația din almanahuri, ziare, cărți, dicționare aduse prin Sibiu 
sau Brașov, alteori direct de la Viena sau Paris. Corespondența privată arată această 
preocupare constantă pentru procurarea de gazete, acolo unde boierii și negustorii în-
stăriți se arată dornici de curiozități, indiferent de natura lor. Vom folosi doar câteva 
exemple care să reflecte mai bine ceea ce noi ne propunem să analizăm: lectura cărților 
„moralicești” și prezența lor în bibliotecile românilor. 

Ca niște ochiuri de lumină într-o mare de întuneric, bibliotecile și boierii cultivați 
sunt recenzați și numărați mai ceva ca steagurile lui Pristanda de către istoriografia 
română. Ienăchiță Văcărescu și geniul literar al familiei Văcărescu, biblioteca Manilor 

5 Alexandru Duțu, Coordonate ale culturii românești în secolul al XVIII-lea, București: Editura 
pentru Literatură, 1968, p. 502. 

6 Pentru Vasilie Gergely de Csokotis a se vedea Sorin Mitu, Transilvania mea. Identități, menta-
lități, identități, Iași: Polirom, 2013, p. 271.

7 Nicolae Horga Popovici, Oglinda arătată omului înțelept, Buda, 1807, apud Al. Duțu, op.cit., 
p. 307. 

8 O analiză a acestei literaturi din Transilvania la Al. Duțu, op.cit., pp. 293-326. 
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sau cea a Balșilor de la Galbena și Dumbrăveni, cea a lui Nicolae Rosetti-Roznovanu 
de la Stânca sunt fără îndoială puncte importante pe harta civilității românești. Dar, cu 
o floare nu se face însă primăvară. A avea o bibliotecă nu presupune lectura, iar cartea 
rămâne pentru mult timp încă un obiect de lux. Chiar și pentru boieri. Așa cum bine 
observă Alex Drake-Francis de ea se leagă blestemul cel de temut ce însoțește gestul 
nepermis9. Cartea, obiect de lux și venerare poartă amprenta afuriseniei: „1822, aprilie 
15 zile. Să se știe, această cărticică iaste a lui Ioan sin Nicola Cerne. Şi cine a fura-o să 
fie în burduhu dracului și să fie afurisât de 12 arhierei. Ioan Cerne”. Însemnarea de pe 
Miscelaneul lui Cerne nu este singulară. Suntem la 1822, așadar cartea este destul de 
rar prezentă în acest mediu „burghez”, să spunem, și prin această afurisenie se încear-
că protejarea ei. 

Ca să ceri trebuie să știi ce să ceri, trebuie să cunoști lecturile celorlalți, să faci parte 
dintr-un mediu în care lectura constituie miezul unei educații, unui comportament. 
Prin Sibiu și Constantin Hagi Pop, boierii cer cu precădere almanahuri și cărți popula-
re foarte la modă. Plecarea tinerilor la învățătură în alte centre, decât București și Iași, 
includerea lor într-un alt mediu cultural, în saloanele vremii, va aduce un alt tip de 
lecturi și dirijarea către o literatură morală care să contribuie la „șlefuirea” comporta-
mentelor lor pentru a fi în pas cu cei pe care îi frecventează și care îi vor vizita pe ei. 

Tratate de civilitate, reguli de bună purtare, norme de politețe, coduri de bune mo-
ravuri se vor fi regăsit, sub acest titlu, printre cărțile bibliotecilor boierești, ca acea 
Delle grazia per piacere in societate, aparținând lui Eufrosin Poteca10. Se vor fi inspirat 
poate din Corneille, Rousseau, Racine, Molière, Enciclopedia, Balzac sau alte cărți la 
modă inventariate în bibliotecile acestei elite, prin intermediul limbii grecești, vector 
al noutăților11. De altminteri, dacă ținem cont de educați tinerilor boieri, uneori, sau 
de cele mai multe ori, superficială, apariția meteorică a unui Telemah pe la 1772 n-ar 
trebui să ne mire. Nici gustul literar pentru romanele franțuzești de duzină care vor 
înlocui o literatură aproape religioasă. În aceste condiții, procesele pe care „civilitate” 
și „politețe” le parcurg în culturile franceză, engleză sau germană nu au același drum 
și în societatea românească. 

9 Alex Drace-Francis, The Making of Modern Romanian Culture. Literacy and the Development of 
National Identity, London: Taurus Academic Studies, 2006, p. 69. 

10 Vezi Eufrosin Poteca, Scrieri filosofice, ediție Adrian Michiduță, Craiova: AIUS, 2008, pp. 342-
346. 

11 Vezi Paul Cornea, Originile romantismului românesc. Spiritul public, mișcarea ideilor și litera-
tura între 1780-1840, București: Minerva, 1972; Andrei Pippidi, „Lecturile unui boier mun-
tean, acum un veac: Ioan Manu”, în Revista de Teorie Literară, tom 20, 1, 1971, pp. 105-119; 
Andrei Pippidi, „L’accueil de la philosophie française du XVIIIe siècle dans les Principautés 
Roumaines”, în Andrei Pippidi, Byzantins, Ottomans, Roumains. Les Sud-Est Européen entre 
l’héritage impérial et les influences occidentales, Paris: Honoré Champion Editeur, 2006, pp. 289-
338. Pentru o bibliografie aprofundată a acestui subiect a se vedea și Toader Nicoară, 9 teme 
de antropologie istorică, Cluj-Napoca: Accent, 2013. 
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Politie și ipolipsis

Termenul de civilitate nu este ceva comun nici astăzi în vocabularul limbii române. 
Roger Chartier vorbește de civilité, termen cu largi sensuri, definit de autorii veacu-
rilor în funcție de câmpurile semantice în care își plasează opera12. Civilitatea înglo-
bează un „cod al purtărilor alese”, practici ale unui comportament politicos, uneori 
fără a se face trimitere directă la termen, unde „trebuie” ocupă locul principal. De 
la Erasmus, trecând prin Antoine de Courtin, Jean-Batiste La Salle, L-M. Herriquez 
se construiesc practici care reglementează comportamentul individului în societate. 
„Comportamente legitime” necesare conviețuirii și promovării bunei-cuviințe. Toate 
aceste tratate se adresează cu precădere educației copiilor și se recomandă folosirea 
lor în școli, civilității fiindu-i incorporate virtuțile creștine13. „Virtute de societate”, ci-
vilitatea are menirea de a face plăcută legătura dintre oameni14. Citită în acest sens 
foarte larg, noțiunea s-ar putea regăsi în „politie”, „politicos”, „ipolipsis”, „de cinste”, 
termeni care ar acoperi unele câmpuri semantice. 

Un cod de bune moravuri există, chiar dacă el se inspiră mai degrabă din literatura 
religioasă, atât de predominantă în societatea noastră patriarhală, un cod transmis oral 
și care trasează regulile ce definesc opoziția public/privat, sărac/bogat, bărbat/ femeie. 
Acest cod nu cunoaște o evoluție „instituționalizată” și nici una fulminant progresistă, 
ci se instalează în comportamentele patriarhale ce se târăsc de veacuri fără să se mo-
difice într-o direcție sau alta. Necesitatea modernizării va scoate evident în față aceas-
tă opoziție. Vom încerca să observăm această opoziție, nu neapărat între civilizație și 
barbarie, analizând ceea ce se preconiza a se schimba și ceea ce nu vroia să se schimbe, 
între ceea ce venea ca un tăvălug nu neapărat prin lecturi, cât mai ales prin modele ex-
puse. Credem că maniera atât de dificil de adaptare vine tocmi din această judecată pe 
care cei care își expun politia n-o cred barbară în opoziție cu civilitatea, ci doar altfel. 

Distincția socială, despre care vorbește Norbert Elias15, se contruiește diferit, dar 
are aceleași efecte asupra rangului și prestigiului boierului valah. Politia și ipolipsisul se 
exprimă prin aceleași referințe la onoare, prestigiu, considerație fără a îngloba același 
sens. În lucrarea sa dedicată Imperiului otoman, Ienăchiță Văcărescu folosește deseori 
termenul de ypolipsis (și niciodată termenul de politie), atât pentru a descrie compor-
tamentele celorlalți, cât și pentru a vorbi despre sine. Semnificația termenului de ypo-
lipsis se leagă de locul ocupat în societate, de clasificările sociale făcute de ceilalți, de 
privirile celorlalți, de un anumit statut afișat și promovat. Pentru acest mare boier al 
Valahiei, ypolipsisul reprezintă o recunoaștere publică a procopselii și a înțelepciunii; 
ipochimenul cu ipolipsis este cel care se arată, prin acumularea de învățături și învă-

12 Roger Chartier, Lecturi și cititori în Franța Vechiului Regim, București: Meridiane, 1997, pp. 57-
59. 

13 Ibidem, p. 79. 
14 Ibidem, p. 81. 
15 Norbert Elias, La societe de cour, Paris: Flammarion, 1985, p. 115.
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țăminte, cu înțelepciune. Procopseala este învățătura care aduce înțelepciunea, iar cele 
două conduc la considerație, prestigiu, faimă. Or, prestigiul se recunoaște prin măsuri 
capabile să asigure fericita petrecere a tuturor”(p. 94). Acest ypolipsis poate fi repede 
pierdut dacă individul nu se străduiește să rămână întotdeauna în considerația oame-
nilor. Despre asta îi vorbește împăratului Iosif al II-lea, atunci când îi solicită ajutorul 
pentru a-i recupera pe fiii lui vodă Ipsilanti, fugiți în lume din prea multă desfătare: „și 
pă lângă osteneala ce cu multă cinste și slavă a mea am făcut până a veni, îm<i> pierzu 
și puțina reputație și ypolipsis dă la tot prințipatul Valahiei, unde pă lângă întristarea ce 
am dă pricina aceștii întâmplări, mi să mai grămădește și alta cu a nu mă fi putut arăta 
dăstoinicu a o săvârși și a nu fi fost vrednicu să dobândescu dreptatea nici dă la însuși 
dreptatea ce ești, înpărăția ta” (p. 136). Tot astfel îmbracă acest termen, atunci când îi 
caracterizează pe ceilalți. Iată ce spune despre Alexandru Mavrocordat, dragoman al 
Porții, pe care îl descrie ca „om dă un duh subțire și petrecător”, cu ypolipsis nemuri-
tor, dobândit ca urmare a „slujbelor vrednice de însemnare la înpărăție” (pp. 77-78); 
sau pe Selim pașa, capigi bașa (pașă cu trei tuiuri) de Nicopole, „procopsit și înțelep-
tu” (p. 149). Ienăchiță Văcărescu se prezintă pe sine ca cel dintâi boier al Valahiei, cu 
mare ypolipsis, vrednic să se așeze la masa cancelarului Kauniz, să primească vizitele 
ambasadorilor occidentali, chiar dacă manierele sale sunt diferite16. Considerația lui 
Ienăchiță Văcărescu, și implicit a celorlalți boieri, membri ai protipendadei, are aceeași 
importanță ca distincția socială după care se ghidează aristocrația franceză, chiar dacă 
înglobează sensuri diferite. 

La început de secol XIX, avocatul Damaschin Bojincă introduce termenul de bine 
crescut, etapă indispensabilă în găsirea fericirii, scopul suprem al omului. Numai omul 
cultivat, educat poate să cunoască fericirea, crede Bojincă, făcând o pledoarie pentru 
cultură și pentru învățătura tinerilor17.

Cât despre politie și politicos, ne vom ajuta tot de cuvinte și de sensurile îmbrăcate 
de-a lungul documentelor, coborând în ceea ce se presupune a fi o clasă de mijloc, 
o burghezie avant la lettre, așa cum apare ea la Anton Pann. Politie se utilizează, cu 
precădere, în descrierea unui comportament nedemn: „având politiia proastă” sau „cu 
politiia proastă și defăimată”, se scrie în anaforalele tribunalelor.

Succesul de care s-a bucurat De civilitate morum puerilium, a lui Erasmus a trecut 
aproape neobservat în țările române. Norbert Elias, Roger Chartier sau Orest Ranum 
spun toți într-un cor că această scriere avea să contribuie capital la procesul de civili-
zare a societății occidentale18. Ediția „prelucrată” de Anton Pann cunoscuse deja două 

16 Ianache Văcărescu, Istoria Othomanicească, ediție critică, studiu introductiv, note și glosar de 
Gabriel Ştrempel, București: Editura Biblioteca, 2001, pp. 134-136.

17 Damaschin T. Bojincă, Direguitoriul bunei-creștere: spre îndreptarea multor părinți și bun-folosul 
tinerimei romane, Buda: La Crăiasca Tipografia Universitatei Ungurești, 1830,p. 18. 

18 R. Chartier, op.cit., p. 65, Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris: Calmann-Lévy, 
1973  pp. 101-120; Orest Ranum, „Courtesy, Absolutism and the Rise of the French State, 
1630-1660”, în Journal of Modern History, 52, 1980, pp. 425-451. Vezi și Alain Montandon, 
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traduceri în „rumânești”19, probabil apărute de-a lungul secolului al XIX-lea, atunci 
când autorul se apucă de prelucrarea ei. Cu ajutorul lecturilor, dar și a manierelor 
expuse vom încerca să experimentăm o serie de practici comportamentale vechi și noi 
care puse împreună vor da seama despre modul de viață a boierilor în „public” și în 
„privat”. 

„Şcoala moralului” a lui Pann nu este nicidecum una originală, de altfel autorul re-
cunoaște că nu a făcut decât să „poezească” varianta latinească. Versificarea sa ironică, 
limbajul specific unei anumite epoci dau totuși „originalitate” acestui text și, în spatele 
situației descrise se va afla întotdeauna un boier sau un negustor, un meșteșugar sau 
un mahalagiu, obraze de cinste al politiei. În „Prefacia” se arată că bunele intenții, care 
au mânat pe autor în transformarea acestei cărți, sunt legate de necesitatea „înfrumu-
sețării” și împodobirii” „trupului cel din afară”20. Manualul se adresează „burghezu-
lui” - bărbat, și nu femeii - și are ca repere nivelul cel mai de sus: „stăpânii cei mari” și 
nivelul cel mai de jos, „mojicul de la țeară”. Dar cele două categorii sociale sunt tratate 
diferit: nobilul are privilegiul de a nu acorda atâta atenție trupului său, în timp ce 
țăranul, ciobanul, țiganul îi servesc pentru a blama „lucrurile mojicești”: „ca țăranul 
de prin sate”. Anton Pann explică necesitatea unor reguli de bună purtare nu numai 
ca semn de „distincție”, de „civilizare”, ci și de respect față de propriul trup și față de 
ceilalți. Întotdeauna sunt puse la lucru antitezele: civilizație / barbarie, burghez/ țăran, 
frumos / grețos, elegant / mojic. 

În ce măsură toate diversificarea tacâmurilor, circulația manualelor de bună pur-
tare, contactul cu un alt mod de a mânca, de a se îmbrăca, de a se comporta, contactul 
cu alte medii au impact direct și imediat asupra sentimentelor, gesturilor, gândurilor?! 
Consulii și călătorii străini vorbesc despre o societate „tăcută”, „ascunsă”, învăluită 
în misterul fricii, plină de angoase: boierii cei mari se tem de turci, boierii cei mici de 
boierii cei mari, țăranii de toată lumea. Civilitatea învață, de fapt, arta de a disimula 
adevăratele sentimente, de a oferi unui public cunoscător un exterior bine „polizat”, 
un exterior care să nu spună nimic despre sine și să transmită numai ceea ce a fost edu-
cat să transmită. Vom încerca să privim comportamentele boierilor noștri prin grila de 
lectură a civilității occidentale a acelui moment, dar nescăpând nici un moment din 
vedere ceea ce ei definesc ca „bun morav” sau „rău nărav”. În fapt, legătura dintre cele 
două lumi va da seama de procesul de modernizare, de ce se schimbă și de ce nu se 
schimbă, de cum și cât de repede se schimbă, de ce anumite comportamente sunt mai 

Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre du Moyen Age à nos jours, Paris: Seuil, 
1995; Lucy Gent, Nigel Llewellyn (coord.), Rennaissance Bodies. The Human Figure in English 
Culture, 1540-1660, Londres: Reaktion Books, 1990. 

19 Anton Pann, Christoitie sau Scoala moralului care învaţă toate obiceiurile şi moravurile cele bune, 
ediţia a III-a, Craiova: Typografia Philip Lasar, 1876, prima ediţie apărută în 1834. A se vedea 
şi Pocăinţa omului dezmierdat sau vorbire între suflet şi trup şi osebite sfaturi folositoare trupeşte şi 
sufleteşte (1849, 1854).

20 Ibidem, pp. 5-6. 
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ușor de acceptate, de ce altele vor fi doar transformate și incluse în „noile valori”, de ce 
unele nu vor fi niciodată agreate. 

Curtea domnească – un model? 

Pe la 1780, Curtea domnească ar trebui să reprezinte principalul model, în con-
dițiile în care boierimea este condamnată să călătorească doar spre Constantinopol. 
Principele, „grecul” din Fanar îmbină elemente din cele două lumi care se întâlnesc pe 
malurile Bosforului. Crescut și educat la Constantinopol, dar într-o permanentă legă-
tură cu reprezentanții diplomatici italieni, francezi, germani, englezi, austrieci, prințul 
fanariot afișează la Iași și București „comportamente amestecate”. De ce le numesc 
astfel ? Pentru că ele poartă amprenta personală și depind de nivelul de educație, de 
partenerii în fața cărora sunt etalate, de gradul de „independență” permis. Pentru a 
rămâne în „logica prestigiului” (Norbert Elias), boierii ar trebuie sa se adapteze mode-
lului propus de vodă. Ei își trag o serie de elemente noi din acest „ceremonial de cur-
te”, plusează pentru a atrage atenția celorlalți, transformă bogăția într-o reprezentare 
socială21. Dar, de cele mai multe ori, având resurse economice mult mai importante 
decât vodă ajung să surclaseze modelul propus, devenind ei înșiși modele de imitat 
pentru ceilalți. Nu trebuie uitat că epoca de care ne ocupăm este una destul de tulbu-
re, cu multe perigrinări prin lumi diferite, cu surghiunuri la Nicopole, Edirne, Rodos, 
Brașov, Sibiu și chiar Istanbul. Unele dintre ele sunt însoțite de privațiuni și lipsuri, de 
obidă și tristețe, altele sunt, dimpotrivă, prilej de petrecere plăcută a timpului în aștep-
tarea unor vremuri de pace. Or, aceste petreceri vor fi contribuit esențial la integrarea 
unor reguli și deprinderi de bună cuviință în adunare. 

Ca peste tot în Europa, „curializarea” se produce, mutând la Iași și București, toate 
acele familii aristocratice capabile să acceadă la cele mai importante dregătorii. Am 
vorbit deja despre acest lucru în altă parte și numai insist aici22. Concurența dintre 
curtea domnească și curtea boierească este reprezentată poate cel mai bine de domnii 
fanarioți de pe vremea boierului Ienăchiță Văcărescu. Observați că boierul apare în 
prim-plan, și, de fapt, el este cel care domnește dominând scena politică a sociabilită-
ții. Cu ypolipsis, boierul Văcărescu se consideră cel dintâi dintre boieri depășind cu 
mult orice domn. Or, modelul funcțional al societății de curte, studiat de Norbert Elias, 
presupune faptul că nobilii consideră curtea drept „centrul vieții mondene și sociale”, 
„buna societate”, iar regele nu este decât „primul dintre aristocrați” (p. 115). Or, prin 
discursul și comportamentele oferite de Ianache Văcărescu, putem observa cum este 
privit modelul curții domneaști printre marii boieri, dregători în aparatul princiar. 

După 1780, consulatele, cartierele generale, taberele militare, în vreme de război, 
înlocuiesc și chiar transcend Curtea domnească atunci când este vorba de modele. 

21 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris: Gallimard, 
1966, p. 221. 

22 Constanța Vintilă-Ghițulescu, Evgheniți, mojici, ciocoi. Despre obrazele primei modernități româ-
nești, București: Humanitas, 2013. 
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Acest lucru este valabil pentru protipendadă care la rândul ei va constitui un punct 
de iradiere pentru marii negustori, boiernași, notabilitățile din orașele de provincie, 
imitați de orășenii și meșteșugarii cu stare. 

Cum este organizată această curte din punctul de vedere al servirii mesei știm mai 
puțin. Literatura parenetică oferă mai degrabă sentințe generale, privilegiind demnita-
tea și austeritatea religioasă. Asta vom regăsi în sfaturile lui Nicolae Mavrocordat că-
tre fiul său, Constantin, păstrate în manuscris sub titlul de Sfaturi ale răpostaului Domn 
Nicolae Vodă către fiul său Constantin Vodă (1726). Pentru Nicolae Mavrocodat, prințul 
trebuie să fie un exemplu demn de urmat, prin afișarea unui comportament sobru și 
demn: „Fala deșartă, multele haine, multele podoabe, mulțimea de cai, clădirile să lip-
sească”. Sau: „divanuri dese, mese puține, plimbări puține. Nu risipă, nu beții.”23 La 
rândul său, Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, scrie despre ceremonialul servi-
rii mesei la curtea domnească, fără a oferi detalii cu privire la felurile consumate sau 
la maniera practică de folosire a intrumentarului culinar. Doar, ceremonialul în care 
domnul este actor principal, servit, lingușit, cinsitit24. 

Ca să oferim și un exemplu concret, ne vom opri asupra a două exemple: curtea 
domnească din vremea lui vodă Alexandru Ipsilanti și curtea domnească din vremea 
lui Grigore Calimachi. Ambele reunesc elemente de noutate menite să ducă la anumite 
modificări comportamentale. 

Mai întâi de toate ne vom opri asupra curții domnești de la București: bucătăria lui 
Ipsilanti este dirijată de către francezul Louis Etienne Maynard ceea ce arată nu numai 
modificări de gust, ci și o altă manieră de a servi masa, o altă manieră de a mânca, de 
a se servi de ustensilele civilității, printre care se numără furculița atât de prezentă în 
analiza lui Norbert Elias25. 

Şi Grigore vodă Calimachi se preocupă de organizarea bucătărie sale după moda 
franțuzească. Prin secretarul său, francezul La Roche cere de la un oarecare Giuliani 
trimiterea unui bucătar cu abilități în arta culinară; acesta ar trebui să fie bun „bun 
și perfect” în arta de a găti „à la française”, abilități culinare exercitate nu numai în 
„patiserie, rotiserie, ghiveciuri, compoturi, plăcinte etc., dar și dulcețuri”. Or, pentru 
că domnului „îi place întotdeauna să aibă o masă bine servită și rafinată” este gata să 
plătească nu numai un salariu de 300 de ducați, să-i asigure un apartament în apropi-
ere palatului, ci chiar să-i plătească toate tigăile și tingirile de care s-ar servi în prepa-
rarea meselor domnești. Îi trimite acestui Giuliani, pentru comisionul ce va fi făcut, un 

23 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, vol. XIII, Scrieri 
şi documente greceşti, 1592-1837, privitoare la istoria românilor, de A. Papadopulos-Kerameus, 
traducere de G. Murnu şi C. Litzica, Bucureşti, 1914, pp. 417. 

24 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, București: Minerva, 1973, pp. 173-175.
25 Despre curtea domnească, Sorin Iftimi a realizat un studiu foarte bun pe care îl citez aici: 

„Ceremoniile Curții domnești la Crăciun, Anul Nou și Bobotează (secolele XVII-XIX)”, în 
Constanța Vintilă-Ghițulescu, Maria Pakucs-Wilcocks, Spectacolul public între tradiție și mo-
dernitate, București: ICR, 2007, pp. 43-78.
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cadou: o blană de hermină și un șal de angora. După multe insistențe și asigurări că 
nu va rămâne pe drumuri, bucătarul se pune în mișcare, dar... este oprit, o săptămână, 
la intrare în țară. Ajuns la Iași, cu scuzele de rigoare din partea lui vodă, bucătarul își 
preia repede atribuțiile, instalându-și suita de ustensile necesare bucătăriei visate de 
tânărul principe26. 

La Curtea domnească eticheta ocupă un loc principal, mai ales, la sărbători, când 
servirea mesei devine un ceremonial politic, fixând locul și rolul fiecăruia. Informațiile 
ne sunt oferite atât de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei, cât și de Condica lui 
Gheorgachi. Dacă ar fi să citim doar informațiile din Condica lui Gheorgachi, ar fi sufici-
ent pentru a observa că ritualul acestor ospețe este destul de greoi și rigid. Aici, boierii 
sunt mai întâi de toate dregători și servitori și abia apoi invitați. Totul se desfășoară 
după anumite reguli, astfel încât persoana domnului să se afle totdeauna în prim-plan. 
Un protocol asemănător se desfășoară la mesele festive oferite de către doamnă27. 

Curtea domnească reprezintă un model destul de limitat, dat fiind că boierimea 
deține resurse materiale mult mai consistente. Mai este apoi vorba aici și de autoritate. 
Norbert Elias constată importanța acordată de aristocrația franceză locului ocupat de 
rege în societatea egalilor: regele este primul dintre nobili. Acest capital de autoritate 
este cel care imprimă forță modelului. Nu se întâmplă același lucru în societatea ro-
mânească: boierul roiește în jurul curții domnești, în vânarea unei dregătorii, dar îl 
disprețuiește profund pe principele fanariont. Reamintesc aici de episodul numirii lui 
Nicolae vodă Mavrogheni împotriva căruia Ienăchiță Văcărescu se află, tocmai datori-
tă acestei origini umile. Alegerea și numirea sa fără să fi trecut cel puțin prin Fanar, îl 
irită atât de tare, încât emite sentința: „Om prostu și la fire, și la gândire, și la simțire”. 
Pentru a scrie, câteva rânduri mai jos, că nu poate fi decât o „poznă a firii”28. În aceste 
condiții, curtea domnească nu reprezintă decât o constrângere de slujbă pe care boierii 
o părăsesc cât de repede se poate. 

Acești mari boieri cu genealogii mirobolante (exemplul lui Ienăchiță Văcărescu 
este cel mai concludent, având pretenția de a descinde din boierii lui Radu Negru), cu 
averi la fel de importante se propun pe sine drept modele. Când Mihai Cantacuzino îi 
cere lui Ienăchiță Văcărescu să-l ajute în obținerea tronului pentru fratele său, acesta 
îl refuză, îndreptățit, prin statutul social, să fie el domn. „Nu găsesc altul mai cu cale 
decât pe mine” (p. 103), frază care rezumă întreaga fală a acestui boier susținută de 
organizarea unei curți pe măsură cu mult mai grandioasă decât cea princiară. Dar, 
îmi atrage atenția Gheorghe Lazăr, nu același lucru gândește Stănuță Jianu, ridicat la 
rangul de mare postelnic de același vodă Mavrogheni. Când vodă își anunță intenția 

26 Nicolae Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, Institutul de Arte Grafice, București: 
Editura Minerva, 1902, II, pp. 292, 297, 301. 

27 Despre toate acestea a scris Dan Simonescu în introducerea sa la Condică. A se vedea 
Dan Simonescu, Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762, București: 
Fundația Carol I, 1939, pp. 171-176. 

28 Ienăchiță Văcărescu, op.cit., pp. 142-143. 
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de a veni la conacul boierului, marele postelnic Jianu se dă de ceasul morții pentru a-și 
împodobi casa cu orice „lucru raritet” astfel încât să-i facă pe plac protectorului. O fi 
ieșit un amalgam strident de conac provincial pentru care curtea domnească este un 
model de raportare29. 

Vizitarea curții domnești este însă o obligație protocolară importantă de care bo-
ierii se achită cu sfințenie. Obiceiul acesta ține de oportunitate și oportunism, dar și 
de indispensabila sociabilitate, bun prilej de a fi văzut, de a-i întâlni pe ceilalți, de a 
afla vești, de a-i reaminti lui vodă chipul boierului, de a câștiga bunăvoință, de a plasa 
o vorbă, un dar, o privire. „In 22, luni (octombrie 1779), m-am dus la marea spătărie 
din Iași, cu prea nobilul boier fost mare logofăt Ioan Cantacuzino, și am sărutat prea 
strălucita mână a prea înălțatului și binevoitorului meu Domn și stăpânitor, prea lu-
minatul meu Domn, Domnul Ioan Constantin Dimitrie Moruzi Voevod, și am primit 
binecuvântarea lui ca să mă cunun cu prea iubita mea Ralița Ghica”, scrie Costache 
Caragea, un boier dintre cei mari, veșnic în slujbe și dregătorii. Eveniment important, 
nunta unui mare boier are nevoie de binecuvântarea lui vodă, ceea ce implică astfel 
de vizite indispensabile. În aceeași zi, Costache Caragea trece și pe la doamnă sub 
același pretext: „după aceea, m-am dus să mă închin prea strălucitei și prea binevo-
itoarei mele Doamne, Doamna Smaragda și sărutând dreapta ei strălucită am primit 
binecuvântarea ei”, notează boierul (Hurmuzaki/132, p. 94). Se observă din notițele bo-
ierului că aceste vizite sunt mai mult decât necesare în menținerea unei relații atât de 
importante. 

Lucrurile par a se schimba cu instalarea domniilor pământene când curtea prin-
ciară reprezintă principalul punct de atracție. Acum echilibrul de putere este identic: 
domnul este unul dintre boierii țării. Bineînțeles că recunoașterea este dificilă și con-
flictele de autoritate se succed. 

La masă: reguli de bună cuviinţă

Maniera de a mânca reprezintă o etapă din acest proces de civilizare în care contro-
lul asupra propriului trup devine scopul final. Boierii și negustorii, mahalagiii și țăra-
nii reacționează diferit în fața acestei etape și dezvoltă comportamente cât mai variate. 
Cine modelează și determină „bunele maniere”? Care sunt aceste „bune maniere”? 
Care este punctul de iradiere? Cum sunt ele judecate, copiate, practicate?

Dar putem oare vorbi de o bucătărie rafinată? Rafinamentul presupune un întreg 
aparat: bucătari, o echipă de servitori, ustensile de preparare, tacâmuri specializate, 
schimbate și adaptate pentru fiecare fel, grație în prezentarea bucatelor, etichetă în ser-
vire. Boierimea română nu dispune nici de etichetă, nici de grație, chiar dacă dispune 
de o întreagă armată de servitori, chiar dacă își organizează un întreg aparat, copiat 

29 Despre boierul Jianu a se vedea Constanța Vintilă-Ghițulescu, Evgheniţi, pp. 48-57. A se ve-
dea și Gheorghe Lazăr, Les marchands en Valachie, XVIIe-XVIIIe siècles, București: Institutul 
Cultural Român, 2007. 
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după cel al curții domnești, cu dregătorii și dregători. Bucătarii, în cea mai mare parte, 
sunt țiganii de prin curte fără prea mare școală în ale rafinamentului, doar cu experi-
ență în gusturile boierești. Dacă ar fi să-i credem pe cei care le-au trecut pragul, bucate-
le sunt multe, dar nu prea gustoase, prost preparate, reci, dat fiind că bucătăria se află 
departe de sufragerie. Maniera de prezentare este foarte săracă: cărnuri care înoată în 
sos, urmate de alte cărnuri stropite cu „ostropiale” diferite, dar al căror ingredient de 
bază este untul (sau smântâna), talgerele nu se ridică niciodată de pe masă, molipsind 
aerul, otrăvind mirosul, vederea, simțurile prin grămezi de resturi, împrăștiate peste 
tot. 

Iată o scenă de la 1778, un bal la Curtea domnească de la București: „Un cavaler de 
Curte împarte cu amândouă mâinile o găină fiartă, sau un curcan fript, și le bagă din nou în 
castron, mai departe o doamnă moaie cu degetele ei delicate o bucată de pâine într-un blid, și 
scoate totodată o bucată dintr-un miel, și aici vezi zece mâini de bărbați și de femei, grăbindu-se 
fără furculițe spre un castron care se află în aer, sau în mâinile celui ce servește la masă, așa 
că ajunge gol pe masă”30. Scena descrisă îi aparține lui Franz-Joseph Sulzer; el și-a petre-
cut mai bine de 15 ani prin țările române. În speranța ridicării unor afaceri bănoase, 
frecventează cu asiduitate curtea domnească (de altfel, fusese chemat de Alexandru 
Ipsilanti ca expert în drept) și pe boierii sfatului domnesc. Şi el, ca și alți observatori 
străini, remarcă foarte repede ceea ce este diferit de mediul din care provine. „Totul 
era servit după moda de la noi”, punctează unul dintre ei atunci când este invitat de vodă 
Ipsilanti la masă31. Sulzer descrie, așadar, o scenă care depășește cu mult gradul său de 
educație, „civilitatea” în care trăise 47 de ani. Degete și mâini grăbindu-se către un vas 
comun, înfulecări și înghițituri boierești care pentru el nu sunt tocmai în regulă. Ştie, 
de altfel, să vadă diferențele: domnule servește mesele diferit în funcție de invitați, cu 
cuțit și furculiță atunci când interlocutorii sunt „europeni”, în timp ce, cei veniți de la 
Constantinopol, greci sau turci, sunt lăsați liberi „să mănânce cu degetele”32.

Şi pentru ca Sulzer să fie și mai scandalizat de comportamentul acestor boieri ce 
se cred atotputernici, un alt mare boier, marele ban Dudescu varsă paharul cu vin în 
capul marelui vornic Pană Filipescu, gest ce se vrea o „urare neobișnuită” în cinstea 
domnului, în prezența căruia se desfășura scena. „Vinul a curs peste barbă și peste 
blană, până la pământ”, notează, urmărind probabil cu ochii minții lichidul roșu ce se 
prelinge pe obrazul boierului, invadează barba, lungă și deasă, samurul sau cacomul 
giubelei, întrebându-se ce oare caută în acest capăt de lume unde planurile lui s-au 
năruit unul după altul, iară lingoarea l-a răpus tocmai la Pitești33. 

30 Călători străini despre țările române, vol. X, partea I, volum îngrijit de Maria Holban, Maria 
Magdalena Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, București: Editura 
Academiei Române, 2000, p. 472.

31 Ibidem, p. 435. 
32 Ibidem, p. 472.
33 Ibidem, p. 473. 
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Furculiţe, furcuţe, furcoaie....

Pe la mesele boierilor se mănâncă destul de mult. De altminteri, fala unei mese 
constă în numărul de feluri oferite și mai puțin în savoarea bucatelor sau estetica 
prezentării lor. De regulă, se folosesc platouri și pahare comune. Practic, trupul nu 
face mari eforturi, doar degetele și gura sunt antrenate în acțiunea de a mânca. Din 
când în când cele două părți ale corpului sunt „curățite”. Servitorii aduc lighene cu 
apă de trandafiri în care boierii își înmoaie degetele, alte recipiente poartă aceeași 
apă de trandafiri cu care își clătesc gura. La zile de sărbătoare, un taraf de lăutari ține 
companie mesenilor. 

Până către 1820, în acest mod se mănâncă în mai toate casele boierești. Iată o scenă 
de la 1813, petrecută în casa marelui ban Grigore Brâncoveanu (1764-1832) și poves-
tită de contele francez Lagarde: „înainte de a ne așeza la masă, servitorii îmbrăcați 
în diferite porturi naționale au adus apă în lighene de argint aurit; ne-am spălat pe 
mâini cu săpunuri de tot felul, apoi ne-am așezat, de cum ne-a dat pildă gazda. Nu-ți 
trimit lista de bucate34, dintre care unele erau turcești, altele nemțești, multe românești 
și rusești, dar atât de multe încât dovedeau tot atâta opulență, cât și lipsă de gust. 
Potrivit obiceiului, fiecare umbla cu mâna în farfurie, ceea ce e mai degrabă cordial decât curat 
(s.n. – CVG); dar a trebuit să fac și eu la fel sau să mă resemnez să rămân flămând”. 
Urmează desertul și vinurile cele mai scumpe și „după patru ceasuri de asemenea șe-
dință gastronomică ne-am spălat din nou pe mâini, pe gură, pe barbă, ne-am parfumat 
și am trecut în sfârșit în salon”35. Această scenă intră oarecum în contradicție cu ceea 
ce recomandă Iordache Golescu, contemporan cu Grigore Brânvoveanu care zice așa: 
„cu degetele să nu mănânci, nici vreodată să le lingi, că scârbă aduci la cel ce te vede”. 
Şi mai recomandă acest boier Golescu în ale sale Povățuiri de bună cuviință, cumpătare: 
„când te pui la masă, să nu strigi cu gura mare: „să mâncăm, să ne îndopăm”, că te 
arată lup leșinat” sau „ când șezi la masă să mănânci, nu-ți deschide gâtlejul ca toate 
să le înghiți”36. Cumpătarea, atât la mâncare, cât și la băutură, ar trebui să fie o cerință 
indispensabilă în controlul trupului.

Furculița și cuțitul au întrebuințări mai degrabă colaterale. Ele sunt o prezență con-
stantă în documente, mai ales în foile de zestre. O duzină de linguri de argint este 
întotdeauna însoțită de o duzină de cuțite de argint. Furculița aproape că nu există, 
apare doar din când în când. Avem de-a face cu două tipuri de furculițe: cea mare cu 
doi dinți folosită pentru luarea marilor bucăți și cea cu trei dinți care se oferă sau se 
cumpără la duzină. Ea pare a fi un obiect de prestigiu care intră în uz foarte greu și 
foarte târziu. Dar să urmărim această evoluție cu câteva exemple. 

34 Scrisoarea este adresată lui Jules Griffith. 
35 Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. I (1801-1821), co-

ord. Georgeta Filitti, Bogdan Marinescu, Şerban Rădulescu-Zoner, Marian Stroia, Paul 
Cernovodeanu, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2004, p. 569.

36 I. Golescu, Povățuiri pentru buna cuviință, pp. 110-112.
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În primul rând, observăm că în manualele de civilitate de la începutul secolului 
al XIX-lea, furculița este pomenită o singură dată. Anton Pann recomandă: „Linguri, 
furcuțe, cuțite,/ Ca să-ți fie în loc de dește/ S-apuci ori ce-ți trebuiește”, după ce mai 
sus considerase o atitudine „mojicească” lingerea degetelor „mânjite de bucate”. Este 
singura mențiune, în timp ce cuțitul apare foarte des atât în atitudinile condamnate, 
cât și în cele prescrise: cu el se taie pâinea, se ia sarea din solnițe, folosește drept fur-
culiță pentru luarea unei mari bucăți din platoul comun, pentru tăierea cărnii, a fruc-
telor, dar și pentru „curățatul” dinților. Folosirea lingurii pentru supă se pare că nu 
constituie o obișnuință pentru că Anton Pann insistă: „Este fără cuviință,/ Şi prea fără 
socotință,/ Să ridici la gură vasul,/ Şi să sorbi să vezi rămasul:/ Ci pofta ți-o împlineș-
te/ Cu lingura omenește”. În timp ce Iordache Golescu insistă pe „greața” și „scârba” 
provocate de acțiunile necugetate ale comensenilor printre care se numără scoaterea 
îmbucăturii din gură în văzul tuturor, suflatul în bucate, prilej de a molipsi totul cu un 
„scuipat”, aplecatul peste bucate sau căutarea prin castroane. 

Furculița merită totuși un comentariu mai amplu și nu numai pentru că Norbert 
Elias o consideră în analiza sa un instrument important în controlul pulsiunilor, ci și 
pentru că prezența sau absența ne dă seama despre evoluția socială și economică a 
societății românești. Duzina de furculițe în argint este o prezență constantă în foile de 
zestre ale copiilor lui vodă Brâncoveanu37, dar și în foile de zestre ale unor boieroai-
ce38. Acest lucru are legătură cu orientarea economică și socială către Vest. Chiar dacă 
este dependent politic de Poartă, Brâncoveanu și curtea sa, privesc mai degrabă către 
Veneția și Viena. Același lucru se poate spune și despre curtea de la Iași a lui Dimitrie 
Cantemir. Contactele cu alte modele sunt cât se poate de firești, chiar dacă, din când 
în când, Poarta își manifestă nemulțumirea. Schimbarea regimului politic și agravarea 
sistemului de dependență opresc, nu brusc, ci treptat, treptat accesul către alt tip de 
model și impun, pentru o lungă perioadă de timp, modelul oriental. Modificarea se 
reflectă destul de bine și atunci când vorbim de furculiță. Cu începutul secolului al 
XVIII-lea, și deci odată cu închiderii frontierelor, furculițele își fac apariția destul de 
rar. Am privit acolo unde ne-am aștepta să le găsim, adică în rândul marilor boieri care 
și-ar fi putut permite să cumpere tacâmurile complete și, din argint. De pildă, Safta 
Cantacuzino, fiica marelui stolnic Pârvu Cantacuzino are, la 25 ianuarie 1741, în foaia 
sa de zestre: „12 perechi de cuțite de argint cu lingurile lor”39. Se vede cum din sin-

37 „Un toc cu 12 cuțite, 12 furculițe, 12 linguri, taleri 100”, sau „12 părechi de cuțite, cu furcu-
lițe i lingurile lor, za taleri 100” astfel apar la rubrica „Arginturile” aceste ustensile pentru 
masă în zestrea Brâncovenilor între 1706 și 1712. Ştefan Greceanu, Viața lui Constantin vodă 
Brâncoveanul, București, 1906, pp. 271-313.

38 Ilinca Corcoveanu, fiica lui Giurca Corcoveanu, primește de la fratele ei, Cornea Corcoveanul 
„12 linguri de argint, 12 părechi de cuțite cu furculițe de argint”. Arhivele Naționale Istorice 
Centrale, București, Fond AN, MCMLXIII/62, 20 iulie 1705 (în continuare ANIC). 

39 Ştefan Greceanu, Genealogiile documentate ale marilor familii boierești, București, 1911, II, pp. 
35-37. Sau Safta Brăiloiu, fiica pitarului Radu Brăiloiu, de la 25 aprilie 1778, primește „12 
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tagma folosită de Brâncoveni – „12 părechi de cuțite, cu furculițe i lingurile lor” – au 
dispărut furculițele. Familiile se regăsesc în același eșalon din punct de vedere social, 
economic, cultural ceea ce ar presupune nu numai posibilitatea de înzestrare, dar și 
maniera de utilizare a unor astfel de obiecte. Urmează o lungă perioadă care consacră 
absența furculiței prin ștergerea ei din inventarul comun, foaia de zestre, indicator în 
sesizarea schimbărilor. La 19 ianuarie 1779, în foaia de zestre a Mariei Hiotu, căsătorită 
cu Ioniță Bărbătescu, sunt scrise doar „două perechi cuțite de argint, cu lingurile lor”40; 
26 mai 1781, foaia de zestre a Anastasiei Slătineanu este mult mai bogată și mai diver-
sificată decât precedenta cu „douăsprezece perechi cuțite cu lingurițele lor de argint i 
o lingură mare de argint i două solnițe de argint i două lingurițe mici cu tocul lor”41. 

Această absență a furculiței din inventarele dotale sau din catagrafii este însoțită de 
mărturia folosirii degetelor. Furculița ar trebui, în opinia sociologului Norbert Elias, 
să contribuie la un autocontrol42, iar Anton Pann, prelucrându-l pe Erasmus și versifi-
când multele sentințe, recomandă furculița, lingura și cuțitul în același scop al evitării 
unui spectacol jenant și neigienic creat de lingerea degetelor, o formă de respect ne-
cesar în prezența semenilor. Dar ca acest spectacol să fie evitat, ar trebui ca și actorii 
sociali să-l privească în același mod, ar trebui ca și boierii să gândească în aceleași note 
cu cei care îi consideră barbari pentru că se folosesc de degete pentru a mânca, de cuțit 
pentru a se scobi în dinți sau de paharul ce trece din mână în mână. Or pentru ei, încă 
nu este ceva necuviincios și nelalocul lui. 

Degetele joacă un rol important și le regăsești peste tot: în sosuri, în boluri, pe car-
ne, cu ele se rup copanul sau aripa din curcan, pâinea, se duce castronul cu supă la 
gură, sunt linse, șterse de rochiile cucoanelor sau de propriile haine, de fața de masă. 

Prestigiu sau utilitate? La început se numără mai ales printre obiectele menite a 
susține prestigiul unui boier. Să privim un pic lista de cumpărături întocmită de ma-
rele boier Ienăchiță Văcărescu încă de la 16 iulie 1773. El cere o serie de tacâmuri, 
printre care se numără castroane de supă, tipsii, talere, linguri, furculițe, cuțite, ibrice, 
„căni”, zaharnițe, tăvi, farfurii, solnițe, sfeșnice și candelabre, toate în argint și porțe-
lan. Ceea ce dă importanță acestei liste nu este mulțimea obiectelor care nu depășesc 
duzina obișnuită, ci ochiul boierului ce a privit la un moment dat un model, s-a lăsat 
impresionat și acum dorește să se înscrie într-un curent, convins fiind de valabilitatea 
și grandoarea modelului de urmat. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, iar Europa 
devine cuvântul de ordine. Tipsiile trebuie să fie mari, lunguiețe, cu mânere „așa cum 
se obișnuiește acolo în Europa”. Boierul n-ajunsese încă „acolo în Europa”, dar a frec-
ventat curți domnești și consulate astfel încât să ceară ca „furculițele să fie cu trei dinți, 
adică în forma celor de tip englezesc”. Oare îi era cu totul străin acest tip de furculiță?! 

linguri de argint și 12 cuțite de argint” (Al. Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, Târgu Jiu, 1906, 
p. 234). 

40 Ibidem, pp. 42-42
41 I.C. Filitti, Arhiva Gr. Gh. Cantacuzino, București, 1916, p. D-G. 
42 N. Elias, La civilisation, p. 180. 
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Sarea nu se mai așează pe masă, ci în solniță de argint, muștarul primește ibric, dar 
și lingurița sa pentru „senef”, undelemnul se odihnește și el într-un ibric, pentru că 
„așa obișnuiesc europenii”. Cafeaua nu se mai bea din filigene, ci din „căni de Europa și 
nicidecum niște cești turcești de cafea”. Or fi punând sau n-or fi punând lapte în cafea, 
dar trebuie să fie alături „un ibric iarăși pentru lapte proportion” și dorința supremă: 
o zaharniță din are zahărul nu se va mai lua cu degetele ci „așa cum fac europenii cu 
cleștele, care ia zahărul și îl pun în căni”. Toată această argintărie ar trebui să fie „potrivi-
tă ca greutate, nici prea grea, nici prea ușoară, ci așa cum au obiceiul în zilele noastre nobilii 
în Europa”43. Lista lui Enăchiță Văcărescu se înscrie în același proces de construire a 
unui prestigiu, a unei măreții, independent de „bune maniere” pentru că aparențele 
sunt mult mai importante decât „bunele maniere”. Dar până la urmă cine susține că a 
mânca cu degetele e o manieră de prost gust sau „neobișnuită”? Sulzer. Şi? Boierilor 
noștri încă nu le pasă de acest lucru pentru că acești străini nu-i invadaseră cu toată 
lumea și mofturile lor. Sunt adaptate și adoptate lucruri ce servesc ighemoniconului. 
Asta face acum Ienăchiță Văcărescu. Priviți-l în tabloul lui Anton Chladek: mândru, 
„decorat” cu cele mai de seamă piese vestimentare, el care la 1773 l-a cunoscut pe 
împăratul Iosif al II-lea, el care nu s-a dat niciodată jos din scaunul marilor dregătorii, 
el care în 1782 este primit în „asambleaua” de la Viena de cancelarul Kaunitz și apoi 
iarăși de împărat44; el căruia nu-i pasă de comportamentul în public și oferă egalilor 
un spectacol deloc plăcut pentru ochiul aceluiași Sulzer: „la balul oficial al coman-
dantului Brașovului, marele vistier s-a îmbătat într-atât încât a dat afară în sala de bal 
tot ce consumase”45. 

Când obiectele în argint își află echivalentul lor în metale ordinare, când numărul 
lor crește înseamnă că folosirea lor a intrat deja în practică. „Imitarea” lor în metale 
ordinare poate fi legată și de coborârea lor într-o altă grupă socială: mica boierime, 
negustorimea, meșteșugarii înstăriți. Postelnicul Gheorghe Comănescu este mic boier, 
din Comani, județul Olt. Printre obiectele din catagrafia sa se numără și „șase furculițe 
proaste”. Am putea pune sub semnul întrebării folosirea lor. Au fost găsite într-o „lă-
diță”, alături de „un cuțit, o lingură de cositor, două fărimituri de pietri de Țarigrad 
roșii”, în timp ce majoritatea obiectelor folosite în uzul cotidian se aflau în casă46. Ce 
l-a determinat să pună alături „șase furculițe proaste” de niște pietre semiprețioase? 
Valoarea lor nu este una de natură economică, ci una de natură simbolică; posesia lor 
nu presupune folosirea cotidiană, ci doar etalarea lor în momente importante: prezen-
ța unor musafiri de rang înalt sau a unor egali cu scopul de a impresiona. Le regăsim 
apoi în cositor prost în averea familiei Gane, rareori printre obiectele de zestre ale fete-
lor de boier din provincie, deseori în același argint prețios în catagrafiile marilor boieri. 

43 Mihai Caratașu, Documentele Văcăreștilor, București: Litera, 1975, pp. 59-61. 
44 Elena Piru, Poeții Văcărești. Versuri Alese, București: Editura pentru Literatură, 1961, pp. IX-

XI. 
45 Călători străini, vol. 101, p. 473. 
46 ANIC, Fond Mitropolia Țării Românești, CCXCVIII/24, <1805>. 
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Dar, scenele surprinse de Sulzer nu se mai repetă, căci ocupațiile succesive rusești 
lucraseră mult la comportamentele boierilor, cel puțin asupra acelora etalate în public. 
Rămâne o plajă foarte largă de „neadaptați” pentru care degetele servesc încă și vor 
servi mult timp de aici înainte la îndeplinirea unei funcții vitale: a se hrăni. „Poezirea” 
lui Anton Pann nici măcar nu-l mai privește pe boier, căci la data prelucrării ei, el era 
deja departe. Ea îl privește pe cel ce se afla, în mod evident, în urmă sau un pic în afara 
acestui proces. Retipărirea ei, arată că are încă un public care s-ar putea inspira din 
„bunele maniere” ce îl vizau direct. 

Sufrageaua și sufragiul

Maniera de a se așeza la masă a unui mare boier urmează un ritual specific: com-
pania prietenilor sau, cel mai adesea, a unei clientele, toți așezați turcește pe sofale în 
jurul unei mese mici, joase pe care se află diferitele platouri cu mâncare. O astfel de 
masă, numită suffrah/ soffrah – de unde și numele de sufragiu/sofragiu dat celui care 
se ocupa de servit –, este de fapt o tavă de aramă sau cositor destul de mare cât să 
primească între șase și opt persoane în jurul ei47. Sofraua și sofalele cer o chircire a tru-
pului, o încovoiere a lui în jurul mesei mici, pe divanele moi. Corpul este lăsat în voia 
obiectelor fără forme, o perinelor gata să îmbrace și să ascundă totul, printre divane și 
scoarțe, gata să picotească, să sastisească, să se înfrupte din șirul nesfârșit de bucate, 
acordându-și pauze lungi de savurare sau pur și simplu de digerare a felurilor când 
mai grele, când mai dulci, când mai sărate, când mai fade. Cu modernizarea mobilie-
rului, trupul boierului este violent supus la o altă transformare, el trebuie să ia forma 
scaunului, bine poziționat în fața mesei, să-și formeze noi deprinderi, noi atitudini, să 
impună corpului un alt tip de constrângeri.

O mărturie de la 1830, ne atrage atenție că boierului îi este foarte greu să se aco-
modeze cu această nouă cerință, impusă de schimbarea comodelor sofale cu mobi-
le vieneze sau venețiene, țepene și rigide: „aparținând și el (Constantin Cantacuzino 
–n.n.) înaltei aristocrații române, se cerea să imiteze moda europeană și deoarece casa 
sa era frecventată și de generalii ruși, și-a aranjat-o cu mobile moderne, căci portul eu-
ropean nu prea se potrivea cu divanele turcești late, pe care oamenii să așterneau fără 
papuci. Vizitându-l odată [...] de abea mi-am putut reține râsul intrând în odaia lui, 
unde am văzut vreo zece boieri fumând din niște ciubucuri lungi, însă șezând fiecare 
turcește lângă câte un scaun pe jos, dar cu jobenul pe cap și cu aripile fracului tăvălite 
pe dușumelele odăii! Cantacuzeno însuși ședea pe canapea, însă celorlalți boieri le venea mai 
bine să stea pe pământ cu picioarele încrucișate după moda veche și fiindcă pe atunci nici tur-
banul nu se lua de pe cap, uitaseră să-și ia jobenul”. Pictorul Miklos Barabas se amuză de 
„chinurile” prin care trec prietenii lui în încercarea de a se adapta noilor mode, noilor 
cerințe. Nimic dificil pentru el, educat și crescut cu astfel de „constrângeri”; autocon-
trolul, obișnuințele, manierele educației îl fac să-și mânuiască cu grijă și dibăcie cor-

47 Cf. Suraiya Faroqhi, Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, I.B. 
Tauris Publisher, 2005, p. 155.
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pul. Costumul european este uniforma care nu-l strânge, nu-i joacă feste, nu-i încurcă 
mișcările; probabil că și el în anteriu și ișlic s-ar fi simțit la fel de „străin” ca și tovarășii 
său. Distanțele în spațiu nu sunt atât de mari. Miklos Barabas vine de peste munți, din 
Ținutul Trei Scaune unde s-a născut, de la Aiud, Sibiu sau Cluj unde și-a desăvârșit 
educația și, mai ales, și-a câștigat existența ca pictor prin diverse case nobile. Acest tip 
de experiență i-a fost de mare folos în arta de a se „îmbrăca elegant” și a se comporta 
în înalta societate48. Un alt tip de comportament, pentru un alt tip de societate, căci și 
la București și Iași există o înaltă societate populată cu mari boieri și negustori bogați, 
numai că diferența este dată de maniere altfel aranjate în jurul modului de a se pre-
zenta în public49. Așadar, comoditatea experimentată de obișnuința sofalei poate fi cu 
greu înlocuită de scaune, fie ele și vieneze. Cercul din jurul sofalei, intimitatea trupu-
rilor lungite, relaxarea gesturilor îi apropie pe convivi. Trupul țeapăn din jurul mesei 
cere un oarecare control al mâinilor, al chipurilor, al gândurilor. 

Cunoaștem multele feluri care se servesc la mesele boierești, dar știm mult mai 
puțin despre ordinea servirii lor, despre alimentele care se consumă cu prioritate, des-
pre cele care se așează între, despre maniera de servire, așa cum se pare că se obișnuia 
printre aristocrații Franței din epoca luminilor. Dar, chiar și acolo, în secolul al XVIII-
lea se practică încă așezarea diferitelor feluri pe masă, chiar dacă meniul le înșiră pro-
babil într-o ordine a consumului50. 

Cafeaua și dulceaţa

Cafeaua este singura care creează anumite gesturi și impune un oarecare control al 
manierele și asta datorită ritualului creat în jurul obiceiului băutului cafelei. Cafeaua, 
dulceața, narghileaua, siesta sunt parte din valorile orientale la care boierii, orășenii, 
negustorii nu renunță, oricât de criticați ar fi de ceilalți. Cu excepția siestei, fiecare 
dezvoltă un întreg aparat: de la crearea unei dregătorii specifice la curtea domnească 
(ciubucci-bașa, cafegi-bașa, șerbegi-bașa, sofragi-bașa, ibrictar-bașa, peșcheregi-bașa) 
sau a unor servitori cu atribuții specifice, inclusiv în mănăstiri51 – cafegii, ciubucii, șer-
begii, sufragii, ibrictari, peșcheregii – până la prezența ustensilelor necesare: filigene, 
zarfuri, râșnița, ciubuc, narghilele din lemn de cireș sau din lemn de iasomie, farfuriu-
țe și lingurițe, ibrice, talere, peșchire etc. În foile de zestre nu lipsesc cele șase filigene 
cu zarfurile lor, «moara» de cafea, lingurița pentru dulceață cu farfuriuța ei. Zarful și 
filigeana sunt singurele obiecte care se individualizează de celelalte prin folosirea lor 

48 Andrei Veress, „Pictorul Barabás și românii”, Academia Română. Memoriile Secțiunii Literare, 
série III, t. IV, Memoria 8, 1930, pp. 380-381. 

49 Vezi analiza pe care o face Erwing Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présen-
tation de soi, 2. Les relations en public, Paris: Edition de Minuit, 1973. 

50 Jean-Louis Flandrin, L’ordre des mets, Paris: Edition Odile Jacob, 2002, p. 20. 
51 De pildă, mănăstirea Cotroceni consuma la 1740: două ocale și jumătate de cafea (cumpărată 

cu 5 taleri și 28 de parale). La 1823, mănăstirea dispune de „10 zarfuri de argint” și numai „7 
felijene de argint” Istoria Cotrocenilor în documente (sec. XVII-XX), București: Sigma, 2001, pp. 
64, 90. 
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separat. Dacă mâncarea poate fi servită din același castron pentru mai multe persoane, 
dacă paharul poate fi plimbat de la unul la altul, filigeanul și zarful servesc doar cafea-
ua în mai toate casele boierești și negustorești52. 

Ritualul cafelei este întotdeauna asociat cu ritualul dulceței (sau șerbetului) și al 
ciubucului. Boierii și românii preferă cafeaua neagră, amară, foarte tare, fără zahăr, 
fără frișcă, mai toată ziua, chiar după ultima masă de seara. La casele marilor boieri 
se bea „cafea de Emen” sau „cafea franțuzească”, pentru ceilalți se folosește „cafeaua 
proastă” sau „amestecată”. Diferențele se simt atât la gust, cât și la pungă: „cafe încă 
ți-am luat 2 ocă, adecă una ocă cafe Emen de ace bună, pe care s-au dat 2 lei 15 parale, 
și una oca cafe și cincizăci dramuri de ace proastă pe care s-au dat 65 de parale”, scrie 
Catinca Racoviță surorii sale, Nastasia vistiereasa, aflată la Călugăra53. Suntem într-o 
epocă în care cafeneaua pătrunde peste tot în Europa, detronând cârciumile și taverne-
le, iar gustul ei este asociat euforiei, sociabilității, rațiunii, agerimii de spirit54. 

Ca urmare a războaielor se introduce laptele și bineînțeles ustensilele necesare: „un 
ibric pentru lapte”, iar în vremea ocupației rusești din 1828-1834, ceaiul devine, pentru 
o scurtă perioadă de timp, o modă. Cafeaua și dulceața deschid orice discuție, orice 
primire, invitație, masă, serbare; sunt omniprezente, iar în cămările boierești se află 
zeci de feluri de dulcețuri și șerbeturi. Este un obicei interiorizat pe care boierii nu-l 
percep altfel, chiar dacă, de exemplu, își primesc musafirii la prima oră a dimineții cu 
chiseaua de dulceață sau la miezul nopții cu cafeluța neagră, chiar dacă același musafir 
trece, într-o zi, prin zece case boierești unde trebuie să înghită eterna linguriță de dul-
ceață și filigeanu de cafea. 

Iată cum se desfășura ritualul cafelei așa cum este el descris de un martor ocular, 
medicul Andreas Wolf, la 1784: „Stăpânul casei bate din palme (este un semnal obișnuit 
care înlocuiește clopoțelul folosit la noi) și, într-o clipă, odaia de primire s-a umplut de slugi. 
Fata din casă, de obicei o țigancă, aduce pe o tavă de argint un pahar cu apă proaspătă, împre-
ună cu o chisea drăguță, în care se găsește așa-numita dulceață. Aceasta o predă cucoanei care 
apoi servește cu mâna ei pe fiecare musafir. Deoarece acesta este primul semn al onorurilor, 
indiferent de zi sau de anotimp, refuzul ar însemna o lipsă de cuviință. Oaspetele își ia, așadar, 
o linguriță bine umplută și apoi bea după ea apă cât poftește. În timpul acesta apare cafegiul cu 
tava sa pe care se găsesc ibricul de cafea și filigenele împreună cu suporturile. Se dă cafeaua ne-
filtrată (pregătită) de obicei fără zahăr, după cum am văzut și la turci. Stăpâna casei întinde cu 

52 Vezi același obicei și în Imperiul Otoman la Suraiya Faroqhi, op.cit., p. 156.
53 Dumitru Furnică, Din istoria comerțului la româi mai ales băcănie, 1593-1855, București, 1908, 

pp. 9-10.
54 Despre cafea au mai scris: Irina Vainovski-Mihai, „Tradiții orientale în România: Cafea și 

cafenele”, în Romano-Arabica, Centrul de Studii Arabe, Universitatea București, Serie Nouă, 
nr. 1, 2001, pp. 123-132; Irina Stahl, „Le café au croisement des deux mondes. Exemple d’une 
acculturation volontaire dans la ville de Bucarest au XIXe siècle”, în Ethnologia Balkanica, 
Berlin: LiT, număr tematic coordonat de Klaus Roth, Jutta Lauth Bacas, Southeast European 
(Post)Modernities: Changing Practices and Patterns of Social Life, 15, 2012, pp. 63-92. 
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mâna ei fiecărui musafir filigeana cu cafea; în clipa aceea se apropie ciubugiul și oferă pe rând 
fiecăruia câte o lulea aprinsă chiar atunci”55.

Dacă ne întoarcem la lista de cumpărături a lui Ienăchiță Văcărescu, observăm că 
în jurul cafelei se dezvoltă anumite comportamente menite a forța corpul să se supună 
anumitor reguli de igienă. Diversificarea obiectelor și fixarea unor atribuții specifice 
fiecăruia ar îndemna la idea unui anumit comportament. Ibricul pentru lapte‚ zahar-
nița, cleștișorul, ”cănile europene” ar ajuta pe fiecare musafir să se servească, oferind 
celuilalt un „spectacol” plăcut, fără ca degetele să alerge pe marginea filigenei, fără 
sorbituri lungi și zgomotoase, fără ca bucățica de zahăr să alunece printre degete îna-
poi în zaharniță. Rațiunile boierului sunt destul de simpliste: spiritul de imitația, „așa 
cum fac europenii” sau „așa cum au obiceiul în zilele noastre nobilii în Europa” și nu 
pentru că ar fi neplăcut sau jenant să-ți plimbi mâinile prin toate cele. 

Este, de altfel, prima etapă în acest proces de modificări comportamentale grăbite 
de numeroasele „noutăți” ce vor bombarda societatea românească regulat și repetat. 
Dar dacă, cafeaua presupune o acțiune individuală: fiecare își poate savura cafeluța 
dintr-o ceașcă proprie și să spunem că preferându-se cafeaua neagră nu prea se umblă 
prin zahar, nu același lucru se întâmplă cu dulceața sau șerbetul. Acesta din urmă este 
servit numai în prezența unor musafiri de seamă, între cei ai casei, între prieteni se 
folosește dulceața. Servitorul aduce o tavă pe care se află una sau mai multe chisele cu 
felurite dulcețuri, cu lingurițe aferente fiecăreia, alături un pahar de cristal sau o cupă 
de argint, trece prin fața fiecărui musafir care este îmbiat să ia una sau două lingurițe 
de dulceață și să bea apă „la discreție”56. 

La 1830, obiceiul nu se schimbă prea mult. Se mănâncă cu aceeași linguriță, se bea 
din același pahar, iar Miklos Barabas, educat și cu pretenție, este oripilat de acest obicei, 
preferând să găsească zeci de pretexte decât „să lingă” lingurița după un altul: „Pe masă 
nu se afla nici vin, nici apă, nici pahare, însă în colțul sufrageriei stătea un arnăut cu o sticlă de 
vin și un pahar în mâini și cine dorea să bea, îi făcea un semn, după care servitorul mergând în 
fața lui, îi dădea un pahar umplut. Dacă însă rămânea ceva în pahar, nu se azvârlea nicăieri, ci 
paharul umplut plin să dădea musafirului care urma, așa că toți obișnuiau să bea din același pa-
har. Tot așa se lua și dulceața rămasă de la musafirul vecin, dacă din întâmplare n-a putut sorbi 
tot șerbetul de trandafir, pe lângă care mult se obișnuia și dulceața de lămâie. Acest fel curios de 
a servi dulcețuri îmi era atât de dezgustător, încât nu luam nicăieri dulceață zicând că nu-mi face 
bine și sunt oprit de doftori”57. Acest tablou descris de Barabas, cât și cele două descrise de 
Wolf (1780) și Recordon (1812) semnifică o anumită apropiere presupusă între gazdă și 
musafir/invitat. Ultima îi are în vedere mai ales pe cei cunoscuți, iar acest ritual se des-
fășoară în intimitate, între prieteni, legăturile afective se exprimă și prin această manieră 

55 Călători străini, vol. 102, p. 1267. Cafeaua este adesea interzisă în Imperiul Otoman datorită 
sociabilității din jurul ei. Suraiya Faroqhi, op.cit., p. 217.

56 Călători străini, sec, XIX, vol. I, p. 680.
57 Andrei Veress, „Pictorul Barabás și românii”, Academia Română. Memoriile Secțiunii Literare, 

série III, t. IV, Memoria 8, 1930, p. 382. 
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de împărțire comună nu numai a alimentelor ritualice – cafeaua, dulceața, vinul, apa, 
tutunul –, ci și a ustensilelor – lingurița, farfuriuța, paharul, ciubucul, narghileaua. „Vino 
mâine dimineață la mine să bei cafeaua și ciubuc”58, constituie invitația cotidiană ce se face 
mai ales între bărbați, fie că se întâlnesc pentru un joc de cărți, fie că întâlnirea are carac-
ter politic. Sociabilitatea asta masculină este o formă asociativă orientală care reușește să 
supraviețuiască vreme îndelungată fără să știrbească cu nimic succesul salonului. 

Paralel se dezvoltă și o„manieră individuală” de punere în scenă a acestui ritu-
al, destul de firav însă, și este inclus în „aparatul grandorii”. Şi mai mult în prezența 
„străinului”, așadar, prezența unui public, altul decât cel familiar sau grupul de pri-
eteni; ustensilele devin parte dintr-un proces de etalare a poziției sociale. „Mosafirii” 
sunt primiți cu porțelanuri de Saxonia, cu ceșcuțe de argint, cu lingurițe poleite cu aur. 
Ustensilele se comandă la Sibiu, Viena, Paris sau Veneția; unii țin să noteze cu precizie 
calitatea acestora: „șase cești de Saxonia, cu smalț și suflate cu aur”, dar avea și „12 
zarfuri cu feligenele lor”59 sau „12 farfurioare de argint cu ceșcuțele lor, din cele suflate 
cu aur” și „12 lingurițe de dulceață”60. Din lista de cumpărături pe care boierul moldo-
vean Iacob Paladi, o avea deschisă la magazinul ieșean „Magasin de nouveautés et de mo-
des” observăm că între 1833 și 1843, cucoana cumpără mai degrabă pălării de paie („un 
chapeaux en paille de dame” sau „un chapeaux de dames en satin”), mănuși, flori și 
chiar castraveciori. Recuperează totuși în 1840 și 1842 cu două servicii de ceai și 2 „servi-
ces de doulcée” (sic!), sunt de altfel și foarte scumpe 44 de ducați, respectiv 45 de ducați. 
Printre lucrurile cumpărate se află și „6 crachoires”, numai în 1840, ceea ce este un pas 
înainte și important pentru acea vreme; scuipători utilizate mai ales în zilele de bal61. 

Populară, cafeaua își va găsi utilitatea și în medicina incipientă de la începutul se-
colului. Cu studii la Viena sau Paris, acești medici preiau în Principate succesul de care 
se bucură cafeau în dezbaterile și disputele medicale. Atunci când oferă povețe spre 
prevenirea sau vindecarea de holeră, medicul Constantin Vârnav vorbește de miraco-
lele săvârșite: „spre potolirea greaței s’au dovedit foarte de folos și cafeaoa neagră, fă-
cută tare din care se dă bolnavului tot la 15 minute câte o linguriță de masă sau și mai 
puțin; însă nu caldă ci rece și fără zahar”. Rețeta are și mai mare efect dacă se adaugă 
câteva picături de „alămâie”62. 

58 Amintirile colonelului Lăcusteanu, publicate și adnotate de Radu Crutzescu, comentariu istoric 
de I.C. Filitti, București, p. 100. Invitația făcută de boierul Alexandru Filipescu Vulpe colone-
lului Lăcusteanu. 

59 Foaia de zestre a Masinichii Nicolae Glogoveanu, <d. 1800>, publicată în Arhivele Olteniei, 
XXI, 1942, p. 168. 

60 Foaia de zestre a Elenei Romanitis, 1 februarie 1816, publicată în Arhivele Olteniei, XXI, 1942, 
p. 169. 

61 D. Furnică, op.cit., pp. 371-372. 
62 Constantin Vârnav, Despre holera epidemicească sau istoriea ei în scurt, chipul în care se arată și 

în care se lățește, cât și mijloacele de a se feri și de a se vindeca de ea fără doftor, Iași: în Tipografia 
Albinei, 1848, p. 32. 
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La rândul său, dulceața este la fel de apreciată și populară printre boieri, negustori, 
orășeni, clerici. In casa fiecăruia se află un serviciu de dulceață, cu toate instrumente-
le necesare susținerii ritualului, și o cămară plină cu gavanoase de peltele, dulcețuri, 
șerbeturi. 

Narghileaua și siesta

Narghileaua completează sau însoțește cafeaua și dulceața. Așezați pe sofalele ce 
înconjoară încăperea - o cameră din casa unui boier - boierii își savurează narghileaua, 
după ce, în prealabil, au servit dulceața de portocale, și-au potolit setea cu o limonadă 
sau cu un lichior. La modă sunt narghilele din lemn de iasomie, „lungi de câteva pi-
cioare, cu cupe de porțelan roșii”, iar tutunul este foarte aromat63. Pentru a da parfum 
acestui tutun se îndeasă în narghilea și câteva gogoși frumos mirositoare, cunoscute 
sub numele de hurse. 

La 1818, moda se schimbă pentru ciubuce lungi din lemn de cireș „la care sunt îm-
bucate muștiucuri lungi de o palmă”, unele încrustate cu aur sau cu bucăți de mărgean 
cizelat”. Narghileaua împânzește toate spațiile de adunare. Recuzita se specializează 
și multiplică. Se presupune că o mare curte boierească avea până la „o sută și mai bine 
de asemenea scule costisitoare de fumat”64, plus tutunul întotdeauna de bună calitate 
și parfumat. De aici coboară în cluburile boierești înființate pe vremea lui Caragea și 
chiar în cafenelele din orașe, în special în cele turcești. La Curtea domnească, a fuma 
în prezența domnului este o mare onoare care se acordă. Unii o pot primi alții nu, în 
funcție de rang. De altminteri, narghileaua și ciubucul sunt instrumente ale aristocrați-
ei, necesare în diferențierea socială, în timp ce luleau se adresează tuturor. 

Oriental întru totul, ritualul cafelei se desfășoară grandios în prezența personali-
tăților otomane. Boierii și domnii nu se pot dispensa de punerea lui în scenă nu nu-
mai pentru că face parte din obișnuințele cotidianului, ci și pentru că este o modali-
tate de „reprezentare” în fața celuilalt. Primirea lui Vodă Ghica de către guvernatorul 
Rumeliei, Husein Pașa, la Vidin în 1840 îl impresionează pe căpitanul Lăcusteanu nu 
atât prin maniera de desfășurare, nu atât prin felurile consumate, le știe foarte bine, 
cât prin grandoare: „Cafelele și ciubucele veneau neîntrerupt (Vodă ne dedese voe să tragem 
ciubuc față cu Măria Sa și cu turcu). Câte treizeci de ciubuce intrau deodată, toate cu edecurile 
lucrate în brilianturi, zarfurile de la ceștile de cafea erau de aur și lucrate în brilianturi”65. Cu 
alte cuvinte, a fuma în preajma lui Vodă este o impolitețe, dar bunăvoința se transfor-
mă într-un privilegiu demn de remarcat. 

Trupul leneș, trupul în adormire, trupul în repaos, trupul în siestă sunt imagini 
deseori condamnate de către călătorii străini. Este însă vorba de o altă percepere a 
timpului: boierul își acordă timp pentru a savura cafeaua, timp pentru a-și fuma ciu-
bucul: cafeaua „cu zaț, neîndulcită... se bea fierbinte, savurată picătură cu picătură, 

63 Călători străini, vol. 102, p. 1217.. 

64 Ibidem, sec. XIX, vol. I, p. 761.
65 Amintirile colonelului Lăcusteanu, p. 85
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aproape întotdeauna trăgând în același timp din pipă”66. Siesta joacă un rol la fel de 
important ca și mersul la biserică. După principalele mese din zi, la prânz și seara, 
urmează o „perioadă” de retragere într-o stare de letargie, între somn și veghe. Uneori 
se „câștigă” liniștea sau voia bună cu câteva hapuri de magiun sau de afion. Magiunul 
este o combinație de opium, lemn de aloie și plante aromate; preparatul, sub formă 
de hapuri, se înghite cu apă sau cafea. Afionul este opium pur, obținut din mac, și se 
consumă ca atare67. Cât de des se foloseau narcoticele nu putem ști. Andrei Oișteanu îi 
generalizează folosirea, mai ales după instaurarea regimului fanariot68, credem însă ar 
fi vorba de o folosire curativă și la nivelul aristocrației mari. 

În Imperiul otoman opiumul este tolerat, iar Evliya Celebi găsește în Anatolia, atât 
pe artizani cât și pe soțiile lor consumând opium69. Opium se află printre produsele 
comercializate de spițerii pentru că el oferă nu numai plăcere, ci alină durerea. De pil-
dă, Marghioala Calimachi cere de la spițerul Lochman „trei dramuri spirt de afion”70. 
Dar se pare că putea fi oricând procurat de pe „piața neagră” de la băcani, evrei sau 
argintari. Deși li se interzice în repetate rânduri, una dintre interdicții din 18 noiembrie 
1819, să comercializeze „sublimat, opium, arsenic și specimene mercuriale”, neguțăto-
rii nu se lasă prea mult intimidați71. 

Urmele afionului apar mai cu seamă în întrebuințările sale medicale. În rețete, el 
își găsește utilitatea în calmarea durerilor, iar un manuscris de la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea arată intensa sa utilizare în obținerea plăcerii trupește, fiind asociat atât în 
obținerea potenței, cât și în „stâmpărarea” trupului: „așișderea și afionul, măcar că cei 
de la răsărit îl socotesc foarte îndemnătoriu de pofta împreunării și făcătoriu de chef”. 
(BAR, mss. 4841, ff. 80-87). 

Alții îl consumă din obișnuință, fără să gândească prea mult la el ca la o „otravă”, 
cum atrage atenția medicul Iuliu Barasch, ci doar ca o alinare a „cumplitelor veacuri 
trăite”72. Liniștea și calmul asigură binele trupului. Timpul curge în ritmul meterhane-
lei fără să grăbească pe nimeni. Dar ce prefaceri vor mai fi, când nesăbuitele cucoane se 
vor prinde în vârtejul mazurcilor și polcilor...

66 Călători străini, sec. XIX, vol. I, p. 680. 
67 Lazăr Şăineanu, Influența orientală asupra limbei și culturei române, București, 1900, II, pp. 9-10, 

241. 
68 Andrei Oișteanu, Narcotice în cultura română. Istorie, religie și literatură, Iași: Polirom, 2011, pp. 

98-100. 
69 Suraiya Faroqhi, op.cit., p. 217. 
70 Nicolae Iorga, Documentele Calimachi, II, p. 52, 24 februarie 1813. 
71 V.A. Urechia, Istoria românilor, București, 1898, vol. XII, p. 255. 
72 Iuliu Barasch, Curs de igienă populară, dat în lecțiuni publice de duminică în anii 1854 și 1855 în 

Colegiul Național de către dr. Iulius Barach, profesor de istorie naturală la Colegiul Național și la 
Scoala de hirurgie, București: Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1857, p. 2. 




