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O reflecţie asupra istoriei alimentaţiei 
nu este niciodată simplă, căci efortul 
pentru regăsirea trecutului acestui 
fenomen se izbeşte de complexitatea 
sa inepuizabilă, de faptul că marile 
sale mutaţii se observă doar în durata 
lungă. A te ancora adânc în trecutul 
alimentar, în“structurile gustului”, după 
expresia lui J.L. Flandrin,1 înseamnă a 
reconstitui diferitele aspecte mentale, 

culturale, politice, religioase, demografice, economice, sociale, dar şi fenomenele de 
acculturaţie legate de istoria alimentaţiei. O asemenea analiză pretinde o cercetare 
a tradiţiilor, normelor sociale, prestigiului unor alimente, regulilor ecleziastice şi 
dietetice, a preţurilor, constrângerilor tehnice, gusturilor, ca opţiuni alimentare ce au 
fost mai puţin coerente cu orizontul cultural al epocilor istorice.Istoria alimentaţiei 
este dificilă şi complexă, apreciază Massimo Montanari, pentru că a fost condiţionată 
concomitent de iregularitatea recoltelor, de inegalele distribuiri sociale şi geografice 
a disponibilităţilor alimentare, de aprovionare şi consum, dar şi de modelarea 
identităţilor culturale şi naţionale. Legată multă vreme de istoria agriculturii 
alimentaţia de-a lungul timpului presupune, nu mai puţin, mecanismrele culinare, 
bucătăria (procesele de transformare a diferitelor produse vegetale sau animaliere 
în alimente!), care a însemnat un vehicul al valorilor unei societăţi, unul dintre 
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fundamentele identităţii şi alterităţii, afirmate simultan, în situaţii de respingere, 
interacţiune sau împrumut de-a lungul istoriei europene.2

Ca în cazul oricărei teme de istorie şi în istoria alimentaţiei nu dispunem de 
o belvedere de unde să o cercetăm şi să o fixăm în câteva formule, căci oamenii 
tuturor timpurilor au fost sfâşiaţi de imperative contradictorii, de continuităţi, 
rupturi, întoarceri, de nevoi fizice şi constrângeri sociale, religioase, politice etc. 
Noi întrezărim faţa vizibilă, dar nu putem descifra structura polifonică a acestei 
istorii, structura ramificată a relaţiilor sociale pe care le implică, nu putem degaja o 
semnificaţie ultimă a unor evenimente sau fenomene istorice fără a ţine cont de acest 
aspect esenţial, nu numai al supravieţuirii, ci şi al concepţiei despre lume. Cele mai 
multe dintre analizele legate de istoria alimentaţiei în spaţiul european privilegiază 
înnoirile, de altfel importante, pe care le-au adus marile descoperiri geografice şi 
diversificarea bucătăriei, privită ca un succes al modernităţii europene. Într-adevăr, 
orice civilizaţie a avut nevoie de luxuri alimentare, de o serie de stimulenţi ( secolele 
XII-XIII a cunoscut nebunia mirodeniilor şi a piperului, secolele XVI-XVIII pe cea a 
alcolului, ceaiului, “revoluţia” cafelei şi a tutunului, iar secolele XIX-XX au inventat 
luxuri noi şi droguri detestabile), care, după părerea lui Fernand Braudel ar fi 
exprimat nevoia de compensaţii, determinată de agravarea sau cel puţin menţinerea 
unor dificultăţi alimentare serioase.Istoria continentului a fost traversată aproape 
neîntrerupt de nenorociri de genul calamităţilor, epidemiilor, devastărilor, care 
au pus societăţile europene în situaţia de a găsi diferite supape de supravieţuire 
în asemenea timpuri dificile.3 Impactul extraordinar al calamităţilor naturale, - 
al epidemiilor agravate de malnutriţie, al insecurităţii ivite în timpul conflictelor 
violente dintre state, unele de lungă durată - au făcut ca aducerea şi cultivarea unor 
noi plante să tempereze puseurile de foamete, dar să satisfacă şi gusturile tot mai 
încurajate de secularizarea moravurilor.Una dintre aspectele istorice care a suferit 
importante schimbări datorită secularizării a fost legată de identităţile alimentare 
religioase. Nici presiunile demografice, nici condiţiile alimentare variabile şi 
nici tehnicile diferite de producţie nu au fost decisive în istoria alimentaţiei, ele 
fiind însoţite de motivaţiile religioase şi culturale, de metamorfozele politicului, 
de instabilitatea modelor, de sugestiile ideologice. În virtutea centralităţii sale 
existenţiale istoria alimentaţiei nu poate ocoli perceperea hranei ca necesitate, dar 
şi ca plăcere, ca o sursă a supravieţuirii, dar şi o componentă politică şi culturală.4 

2  Odile Redon, Bruno Laurioux, Histoire de l’alimentation entre Moyen Âge et Temps 
modernes. Regards sur trente ans de recherches, în Le Désir et le Goût. Une autre histoire 
(XIIIe-XVIIIe siècles), sous la dir. de O. Redon, Line Sallmann, Sylvie Steinberg, Presses 
Universitaires de Vincennes, 2005, p.71-75, 78-79.Maurice Aymard, Pour l’histoire de 
l’alimentation: quelques remarques de méthode, în “Annales E.S.C.”,  mars-juin 1975, p. 
431. Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi antropologie, trad. S. Vultur, R. 
Răutu şi alţii, Iaşi, Polirom, 1999, p. 120-121. 

3  Massimo Montanari, Foamea şi abundenţa. O istorie a alimentaţiei în Europa, trad. D. Cernica, 
E. Caraboi, Iaşi, Polirom, 2003, p.9-10. Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul 
şi imposibilul, vol. I, trad. A. Riza, Buc., Editura Meridiane, 1984,  p. 304. Cf. Henri-Iréné 
Marrou, Teologia istoriei, trad. G şi O Nimigean, Iaşi, Institutul European, 1995, p. 68, 71.

4  M. Montanari,  op. cit., p. 94-95. Cf. Histoire et identités alimentaires en Europe, sous la 
dir. de Martin Bruegel, Bruno Laurioux, Paris, Hachette, 2002, p.9. Cf. Jean-Paul Aron,
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Mai profund, o istorie a alimentaţiei este supusă unor multiple solicitări, precum 
disponibilităţile naturale şi de producţie, codurile de valori, regulile şi simbolurile 
sociale, conduitele alimentare, care s-au modificat treptat, mai ales din secolul 
al XVIII-lea încoace. Secolul al XVIII-lea a accentuat secularizarea alimentaţiei, 
adică preocuparea pentru plăcerea, gurmandizarea alimentară, dispensată, uneori 
ostentativ de prescripţiile creştine, dar şi o emergenţă a unei gastronomii, care 
a determinat reculul vechilor dietetici (care nu neglijau alimentaţia ca factor de 
sănătate, aşa cum s-ar putea crede!), ceea ce a marcat o schimbare a sensibilităţii, 
relevată de manualele despre bucătărie, dicţionare, comentarii literare, povestiri de 
călătorie etc.5 Se poate vorbi de un “vechi regim alimentar”(alimentaţia populară, 
dar şi o alimentaţie a privilegiaţilor), care în principiu a fost supus prescripţiilor 
religioase, unei etici a refuzului, a cumpătării, în scop, nu numai fizic, ci mai ales 
moral şi un nou “regim alimentar” popular supus “prescripţiilor” nutriţioniste şi 
higieniste ştiinţifice, dar şi seducţiei consumului (democratizarea consumului). 

 La cuisine. Un menu au XIXe siècle, în “Faire de l’histoire III, Nouveaux objets”, sous la 
dir. de J.Le Goff, Pierre Nora, Paris, Éd. Gallimard, 1974, p. 292. Istoriografia românească 
a “subalimentat” tema alimentaţiei, a amestecat haotic criteriile de analiză a acestui 
subiect, lucru fiind sesizabil, mai ales în sumarele referiri (doar la perioada 1918-
1940!) pe care le găsim în ceea ce reprezintă sinteza de istorie a românilor, propusă 
de Academia Romană.  Analiza raportului dintre alimentaţia ţăranului şi posibilitatea 
pentru o alimentaţie variată este mult  prea superficială. Aprecierea că: “România era o 
ţară bogată, cu pământ roditor…cu toate acestea alimentaţia ţăranului a fost, în general 
deficitară”, nu răspunde la un chestionar mult mai variat al raportului dintre alimentaţie, 
demografie, insecuritate climaterică, militară etc. Regimul vegetal al ţăranului român 
este expediat la criteriul precarităţii, considerându-se că ar fi existat consum “excesiv” 
cotidian (în Vechiul Regat) de mămăligă, alături de “legume verzi şi murate,..fructe,..
ciorbe..”Un “neajuns” al alimentaţiei familiei ţărăneşti era “repartiţia inegală în timpul 
unui an al proteinelor”, adică “buna (!) alimentaţie” exista iarna, iar o “proastă(!)” 
alimentaţie în timpul muncilor agricole!? “Fruntaşii satelor- învăţători, preoţi etc”- aveau, 
un “consum alimentar echilibrat” pe anotimpuri!  Abuzul de porumb, consumat deseori 
stricat ( din pricina unor insuficiente măsuri de conservare!) de către ţărani, trece drept o 
cauză a izbucnirii epidemiilor de pelagră. Consumul de carne era “foarte rar, “mai mult cu 
prilejul sărbătorilor (duminica, de hramul bisericii) şi după Crăciun (când tăiau porcul). 
Cei din Transilvania consumau, mai ales carne de porc, inclusiv în timpul verii…” Cea 
mai surprinzătoare concluzie se referă la faptul că, din punct de vedere religios, “ţăranul 
ţinea toate posturile(!), care însumate, se întindeau pe mai mult de jumătate din zilele 
anului”. Tradiţia ortodoxă a posturilor este indiscutabilă, dar între normele prescise de 
Biserică şi  realităţile cotidiene din lumea satului (sau din cea a oraşelor sau a târgurilor 
româneşti) analiza trebuie să pătrundă în diversitatea mentală. Vezi Academia română.
Istoria românilor, vol VIII, România întregită ( 1914-1918), Academia Română, Editura 
Enciclopedică, Buc., 2003, p. 166-168. Mult mai consistente pentru analizele istoricilor 
sunt, de pildă, unele tratări etnografice şi sociologice, realizate de autori ca Pavel 
Emilia, Consideraţii cu privire la alimentaţia tradiţională a populaţiei rurale, în “Revista 
Muzeelor”, 1996, 33, nr. 2. Radu Anton Roman, Bucate vinuri şi obiceiuri româneşti, Buc., 
Paideea, 1998. Văduva Ofelia, Paşi spre sacru, Din etnologia alimentaţiei româneşti, Buc., 
1996.

5  Georges Vigarello, Pursuivre l’œuvre de Jean-Louis Flandrin, în  Le Désir et le Goût. Une 
autre histoire (XIIIe-XVIIIe siècles), p. 390-301. O. Redon, B. Laurioux, op. cit., p. 82-83.
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Secolul al XVIII-lea a descătuşat aspiraţia plăcerii de a trăi, de a aspira la îmbuibare, 
de aceea a încurajat mode de alimentaţie, dar şi o alimentaţie diferenţiată social 
sau pe registrul rural-urban, o expansiune a consumului, datorită transporturilor, 
a reţelelor comerciale, a progresului în consevarea alimentelor etc. 

Restituirea unei istorii a alimentaţiei s-a izbit puternic şi de prejudecăţile 
timpului în care se scrie despre această istorie. Un timp al consumatorismului, cum 
este cel actual, face ca multe dintre analizele alimentaţiei din secolele anterioare să 
fie puse superficial sub criteriul precarităţii, al inferiorităţii, înnoirile alimentare 
fiind privite entuziast, exaltant, deşi oamenii acelor vremuri nu erau încă convinşi 
de nevoia acestora, ceea ce păgubeşte analiza istorică. Obiceiurile alimentare 
ale secoleleor trecute au intrat şi ele în şirul prejudecăţilor vechi, criteriile noi 
de evaluare au pus accentul pe carenţele calorice, pe precaritatea, monotonia 
alimentaţiei tradiţionale. Dar, orice bucătărie, de-a lungul istoriei, a implicat o 
anumită dietă, un corpus de cunoştinţe şi precepte prin care hrana, alimentaţia a 
mediat raporturile complexe ale oamenilor cu anotimpurile, cu gradul de fertilitate 
al pământurilor, cu bolile etc. Hrana a depăşit întotdeauna sfera nutriţională şi 
s-a supus şi unor coduri sociale, unor reguli alimentare, care au făcut parte din 
concepţia despre lume a comunităţilor.Secularizarea acestei concepţii a avut drept 
consecinţă, mai ales din secolele XVIII-XIX încoace la creşterea preferinţelor pentru 
alimentele terestre, de dulce, la goana după un paradis al varietăţii, abundenţei, 
rafinamentului culinar, care a marginalizat cumpătarea creştină.6

Trecerea lentă, încă de acum cinci secole la modernitate a însemnat dislocarea 
lentă a unor valori, cele mai afectate fiind cele religioase, care în privinţa alimentaţiei 
se întemeiau pe virtutea cumpătării. Biserica creştină are o veche tradiţie în 
cumpătarea alimentară, sursele europene vorbesc de secolul VI, când un fel de 
manuale pentru uzul duhovnicilor dădeau indicaţii despre ceea ce bunul creştin 
ar trebui să evite să consume în anumite perioade ale anului. Regulile alimentare 
nu au căpătat sens decât în calitatea de elemente ale unei concepţii despre lume, 
potrivit căreia poporul lui Dumnezeu trebuia să se deosebească de alte popoare, 
pentru a avea un destin deosebit. Încă din secolul al IV- lea creştinismul s-a afirmat 
drept cult oficial al Imperiului Roman, dar răspândindu-se în spaţiul meditearanean 
nu a întârzâiat să-şi asume unele simboluri alimentare şi instrumente ale cultului 
care constituiseră baza materială şi ideologică ale acestui spaţiu:astfel, pâinea, 
vinul şi untdelemnul au devenit (nu fără controverse!), alimente sacre, ataşate 
miracolului eucharistic.7 Disciplinarea şi purificarea de păcate a credincioşilor a 
fost reglementată de Biserica creştină sub forma unor constrângeri alimentare, mai 

6  Maurice Aymard, Pour l’histoire de l’alimentation: quelques remarques de méthode, în 
“Annales E.S.C.” mars-juin 1975, p. 431. Pierre Bonte, Michel Izard, Dicţionar de etnologie 
şi antropologie, trad. S. Vultur, R. Răutu şi alţii, Iaşi, Polirom, 1999, p. 120.Jean Delumeau, 
Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident, (sec. XIII-XVIII), vol. II, trad.M. Ungurean, L. 
Papuc, Iaşi, Polirom, 1998, p. 278.  

7 În privinţa Nordului european o demnitate evanghelică a primit-o…berea. M. Montanari,  
op. cit., p. 22-24. Philippe Ariès, Georges Duby, Istoria vieţii privateDe la primul război 
mondial până în zilele noastre,Vol. X, Trad. C. Tănăsescu, Buc., Ed. Meridiane, 1997, p. 6, 
10, 13. Alberto Capatti, Massimo Montanari, La cuisine italienne. Histoire d’une culture. 
Préface de J. Le Goff, Paris, Édition du Seuil, 2002, p. 9.
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ales în perioadele premergătoare sărbătorilor creştine, ca manieră de penitenţă, 
umilinţă, căinţă în vederea redempţiunii divine. Şi în cultura greacă şi romană 
existase un ideal al măsurii, de genul să te apropii de mâncare cu plăcere, dar 
nu cu voracitate, să o oferi cu generozitate, dar fără ostentaţie. Biserica creştină a 
înfrânat orice formă a plăcerii, inclusiv cea alimentară, recomandând o moderaţie 
cuvioasă. Modelul renunţării la carne a fost o veche tradiţie eremitică şi monahală, 
pe care Biserica a tins să o extindă asupra întregii societăţi. Motivaţiile acestei 
alegeri a fost legată, nu numai de pocăinţă (renunţarea la o plăcere cotidiană, dar şi 
de persistenţa unei imagini “păgâne” despre consumul de carne (ritualurile păgâne 
erau legate de sacrificii de animale şi consumul abundent al cărnii), care exprima şi 
o formă a virilităţii, contrare aspiraţiei creştine a castităţii, a înfrânării sexualităţii.
În ansamblul său, cultura creştină a reuşit să pună pecetea cumpătării, dar idealul 
măsurii s-a izbit, în regiunile cu puternică “amprentă barbară”, de mentalitatea 
apreciativă a mâncăului şi a băutorului. De aceea, în Nordul european, regulile 
monahale, prescripiile, comportamentul alimentar apare mai restrictiv, decât 
în alte părţi.Abţinerea de la carne s-a conturat, chiar din primele veacuri ale 
creştinismului, ca un leit-motiv al tratatelor morale şi de penitenţă, substitutele 
cărnii fiind legumele, brânza, ouăle şi chiar peştele. Cumpătarea, era răspunsul 
pe care Biserica o oferea ca exerciţiu de supravieţuire, în vederea înfruntării, 
suportării, convieţuirii cu foametea cotidiană sau ocazională. Puseurile dese ale 
foametei nu atrăgea neapărat sprectrul morţii, ci şi o serie de manifestări josnice, 
dintre care canibalismul a constituit unul dintre cele mai grave cazuri extreme! 

Frica de moarte prin înfometare avea consecinţe dramatice şi prin faptul că o 
moarte intempestivă era legată de mânia divină pentru păcatele oamenilor, ceea ce 
avea repercursiuni negative asupra destinului sufletelor celor morţi!8

Milenarismul popular (speranţa legată de paradis terestru), de care Bisericile 
creştine s-au îndepărtat în al doilea mileniu, a reprezentat permanent un orizont 
de aşteptare al îndestulării. Un antidot contra foamei, o fantezie gastronomică a 
fost visul îmbuibării, imaginarul cocagnesc din secolele XII-XVI: să mănânci după 
propria foame, iată o dorinţă populară, chiar dacă nu au fost propriu-zis populare 
şi textele care pomeneau de acest vis! Reîntoarcerile foametei (J. Le Goff), ca urmare 
a pierderilor echilibrului dintre creşterile demografice şi posibilităţile productive 
au chinuit frecvent populaţiile urbane şi rurale din spaţiul medieval european, 
dar desele perioadele de criză alimentară au afectat cu mult mai mult pe cele din 
mediile rurale.9 

În societatea europeană medievală, diferenţierea exigenţelor şi a modelelor 
alimentare urbane de cele rurale s-a conturat, treptat, din secolele XII-XIII. 
Individualizarea modelelor de consum şi de comportament alimentar a presupus 
aspecte diverse şi contrare, cel monahal fiind opus celui nobiliar şi pretins apropiat 
de sărăcia rurală. Discursurile literere, morale, medicale din secolele XIV-XVI 

8  M. Montanari, op. cit., p. 11-12, 27-28, 79, 80-82.Cf. Barbu Ştefănescu, Sociabilitate 
rurală. Violenţă şi ritual,  Oradea, Editura universităţii din Oradea, 2004, p.168-170.

9  M. Montanari, op. cit., p.94-95. Cf. Jean-Paul Aron, La cuisine. Un menu au XIXe siècle, 
în “Faire de l’histoire III, Nouveaux objets”, sous la dir. de J.Le Goff, P. Nora, Paris, Éd. 
Gallimard, 1974, p. 292.Histoire et identités alimentaires en Europe, p.90.
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justificau diferenţele şi inegalitatea regimurilor alimentare, care nu au fost impuse 
numai de condiţiile economico-sociale, ci şi de viziunea conform căreia Dumnezeu 
a creat lumea după un principiu vertical şi ierarhic, care se aplica inclusiv sub aspect 
alimentar. Astfel, nobililor li s-ar fi cuvenit, mai degrabă alimente ca păsările cerului 
sau fructele arborilor, în vreme ţăranilor, le erau mai potriviţi bulbii şi rădăcinile din 
pământ.10 În orice caz, din perspectivă creştină, o anume dietetică vegetală servea 
drept mijloc de păstrare a sănătăţii corporale. Stilul frust şi preponderent vegetal 
de alimentaţie rural se apropia de hrana obişnuită a călugărilor, dar, îndestularea, 
ghiftuirea nu lipsea din orizontul de aşteptare ţărănesc.Miza, în privinţa opoziţiei 
dintre modelul monahal şi cel nobiliar, a fost hegemonia culturală, confruntarea 
între etica socială şi morala religioasă, între “raţiunile” foamei şi cele ale puterii etc. 
La începutul secolului al XIII-lea rechizitoriul papei Inocenţiu al III-lea împotriva 
vanităţilor lumeşti (De contempla mundi) nu a cruţat păcatul lăcomiei, inclusiv al 
celei alimentare. Creşterea populaţiei, transformarea agrară a peisajului, reducerea 
treptată a pajiştilor şi a pădurilor, interdicţiile de a creşte animale în aglomerările 
urbane etc au făcut ca în Occident consumul de carne să scadă, cu excepţia 
regiunilor cu vocaţie pastorală. A crescut însă vertiginos consumul de pâine şi 
produse din cereale. Diferenţierile calitative ale pâinii, “ierarhia pâinii”, reflectau 
ierarhia socială. Un simblol al opoziţiei dintre modelul “urban” şi modelul “rural” al 
alimentaţiei, fiind culoarea pâinii: albă, respectiv neagră! Dar, din secolul al XIV-lea 
ideologia alimentară s-a accentuat, fiecare mâncând ce se cuvine.11 Aristocratizarea 
culturală a dus şi la o aristocratizare alimentară, excluderea reală şi simbolică a 
vulgului de la plăcerile mesei a servit puterii temporale să se autocelebreze.
Fireşte, schimbarea nu a fost bruscă, secolul al XV-lea fiind considerat un timp al 
convieţuirii modelelor alimentare contrapuse (B. Andreolli). Modul de exprimare 
a puterii prin hrană nu însemna, ca în secolele anterioare, capacitatea individuală 
de a mânca, ci posibilitatea de organizare, orchestare şi rafinare a mesei. Masa 
princiară, mai ales, simboliza separaţia, contrar calităţii arhetipale a mesei, ca loc 
al coeziunii, al unităţii sociale. Spaţiul privilegiului gastronomic a devenit mai 
greu de controlat de către instituţia ecleziastică.12 În secolele XIV-XVI, atunci când 
se codificau stilurile de viaţă proprii diferitelor grupuri sociale, descoperim, era 
de părere Fernand Braudel o “Europă carnivoră”, mai ales în vest, centru şi nord, 
consumul pro capite fiind mare în zilele de dulce, dacă ţinem cont că existau şi zilele 
de post, impuse de norma ecleziastică. Pentru această societate de “carnivori”(cu 
distincţiile şi nuanţele regionale) norma ecleziastică impunea abţinerea de la carne 
cam 140-160 de zile pe an. Această abţinere constituia şi o formă de penitenţă, pentru 
implorarea Cerului şi curmarea suferinţelor şi nedreptăţilor, condiţie a revenirii, 
prin voinţă divină la o ordine paşnică şi justă. Chiar dacă Bisericile creştine nu au 
putut ţine sub control mecanismul complex al hranei, al bucătăriei medievale, în 

10  O.Redon, B. Laurioux, Histoire de l’alimentation entre Moyen Âge et Temps modernes, p. 
82-83.

11  M. Montanari, op. cit., p.31,83-90, 104-105..J. L. Flandrin, Le goût et la nécesité p.369-
401. Histoire de l’alimentation, sous la dir. de J.L. Flandrin, M.Montanari, Paris, Fayard, 
1996, p.393-394.

12  Ibidem, p. 11.  
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spaţiul european, fiecare comunitate a fost marcată de tradiţia alimentelor sacre: 
pâinea, vinul şi untdelemnul. Se poate spune că creştinismul a constituit un vector 
unificator susceptibil de a constitui o identitate alimentară europeană.13 

Descoperirile geografice de la sfârşitul secolulul al XV-lea, mai ales a Lumii Noi, 
au impresionat şi prin ecourile unei abundenţe alimentare fără margini: Lumea 
nouă era paradisul “munţilor de caş”, al fântânilor pline cu…vin, al râurilor de 
lapte, al ploilor cu colţunaşi etc. Acolo până şi măgarii erau legaţi cu…cârnaţi, 
după cum pomeneau unele povestiri de călătorie! Curioasele plante comestibile, 
precum porumbul, era descris ca un fel de grâu cu chip de năut, iar curcanul, era 
imaginat ca o găină cu chip de păun!14 Timp de peste două secole aceste curiozităţi 
alimentare au fost asimilate diferenţiat, în funcţie de regiuni, categorii sociale, dar 
până în secolul al XVIII-lea noile resurse de hrană exotice au fost străine modelurilor 
de consum european, mai ales în mediul rural. Orezul, hrişca, – cunoscute chiar 
din secolul al XIV-lea – porumbul, cartoful şi altele s-au alăturat timid culturilor 
tradiţionale, impunându-se semnificativ în regimul alimentar al europenilor abia 
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.15 

Deosebirile alimentare între regiunile europene s-a accentuat din secolul al XVI-lea 
când Reforma protestantă a respins normele Bisericii Romane. Luther susţinuse că 
Dumnezeu nu se îngrijeşte de ce mănâncă omul, ceea ce venea în contradicţie cu 
vechile dispoziţii creştine în materie alimentară, încredinţată de acum conştiinţei 
fiecărui creştin.Din perspectivă protestantă nu mai era un război intransigent 
contra cărnii, nu mai erau impuse rigid posturile grele. Impactul Reformei protestante 
s-a resimţit în disciplina alimentară: în vreme ce catolicismul a folosit pedagogia 
refuzului consumării unor alimente animaliere, în anumite peroade ale anului, 
în vremea posturilor, protestantismul a considerat inutile aceste restricţii pentru 
economia mântuirii. Se poate spune că s-a răscolit cultura alimentară a unei 
importante părţi a Europei occidentale. Reforma din secolul al XVI-lea a divizat 
opiniile ecleziastice faţă de alimentaţie. Diferenţele confesionale au îmbrăcat şi 
acest aspect, după secolul al XVI-lea, pentru ca din secolul al XVIII-lea chiar şi 
catolicismul nu a mai perseverat în controlul sever al posturilor. Discursul teologic 
ortodox a susţinut consecvent postul, ca o formă de sacrificiu, asemenea sacrifiului 
trupesc al lui Hristos, contrar înclinaţiei ereticilor către îndulcirea trupului. 
Rânduirea posturilor a rămas nemişcată pentru Biserica răsăriteană, iar abaterea de 
la respectarea lor a fost condamnată de autorităţile bisericeşti.16 Distrugerea unei 

13  M. Montanari, op. cit., p. 55, 70-71, 73-77, 83.  Histoire et identités alimentaires en Europe,  
p.12. B. Ştefănescu, op. cit.,p. 428.

14  M. Montanari, op. cit., p. 97-98.
15   Ibidem,p. 102-103.
16  În reglementarea stabilită de mitropolitul Dosoftei al Bălgradului, pe la 1716 se preciza că 

fiecare  creştin ortodox trebuie să ţină patru posturi pe an şi două posturi pe săptămână: 
miercurea şi vinerea. Obligativitatea ţinerii posturilor în spaţiul ortodox a fost remarcată şi 
de călătorii străni din secolele XVIII-XIX, care notau că românii se mândreau cu posturile 
lor foarte lungi, cu faptul că mănâncă în zilele de post bucate cu undelemn, femeile 
fiind cele care ţineau mai strict aceste datini religioase. Uneori competenţa în reglarea 
posturilor a fost preluată de autorităţile laice, aşa cum reiese dintr-o însemnare de la 



124

reglementări ecleziastice legate de alimentaţia bunului creştin, care a constituit un 
puternic factor de unitate a alimentaţiei europene în Evul Mediu, a deschis calea 
diversificării gastronomiilor naţionale, care au încurajat preferinţele alimentare 
şi consumul mai bogat de alimente. Controversele teologice, de după Reformă în 
privinţa pietăţii şi a practicilor creştine au bulversat şi mai mult reperele legate 
de alimentaţie, dar acest fenomen cultural a fost legat de noile statute sociale, 
de nevoia de aparenţă, de voinţa de prestigiu, de dorinţa de înnoire etc.17 Chiar 
şi atitudinea ostilă faţă de regulile alimentare catolice a accentuat o tendinţă a 
liberului consum al cărnii în secolele XVI-XVII, dar tot această perioadă a fost 
caracterizată de o veritabilă “mutaţie a gustului” (J.L. Flandrin), care nu a avut o 
legătură directă cu constrângerile religioase. O mare parte a elitei burgeze, chiar şi 
din cea mijlocie, s-a simţit atrasă de rarităţi, precum… untul şi s-a îndepărtat de 
mirodenii. Burghezia a căutat un suport de diferenţiere şi în regimul alimentar, 
preferând produse autohtone şi oarecm “ţărăneşti”. În spaţiul central şi est-european 
condimentele au ajuns mai târziu, de unde şi tratarea lor ca un lux.18 Secolele 
XVI-XVIII au fost şi epoca marilor conflicte pentru hrană, chiar dacă cronologia 
acestor manifestări diferă de la o ţară sau de la o regiune la alta. Ameninţarea pe 
care o creea foametea a generat invazii ale înfometaţilor spre regiunile urbane, care 
nu mai erau capabile să susţină atâtea guri în plus! Fenomenul cerşirii hranei de 
către înfometaţii din sate, în timpul perioadelor de foamete au dus la naşterea unei 
mentalităţi burgheze “feroce” (F. Braudel) faţă de săraci, care erau în pericolul de a 
fi întemniţaţi, ca şi delicvenţii şi nebunii. Legile au fost tot mai ostile săracilor, care 
au devenit tot mai marginalizaţi, până la a se interzice ospitalitatea faţă de aceştia. 
Alungarea lor,a devenit un obicei, ceea ce reprezenta un fenomen al decreştinării, 
care s-a manifestat din secolul al XVIII-lea în spaţiul oocidental De altfel şi sensul 
altor valori s-au remodelat în secolul al XVIII-lea, când a triumfat “dulcele”, fără 
ca la nivelul elitelor să existe un consens. Gustul apetisant al vânatului, apetitul 
robust, abundenţa de carne, gustul înţepător al meselor cotidiene reprezentau 
umbra inacceptabilă a unui obicei, care sugerase forţă, putere, dar şi nobleţe. 
Decreştinarea s-a manifestat şi prin pierderea caracterului ritual al băuturii, în 
favoarea unei atitudini sociale profane: petreceri familiale, cârciumi etc, ocazii în 
care vinul sau berea nu mai erau alimente, ci căpătau o utilizare euforică, profană. 
Apelul la consumul controlat al vinului, venit din partea predicatorilor creştini i s-a 
ataşat şi vocea moraliştilor, dar în veacul al XVIII-lea s-au inventat tot mai multe 
băuturi alcolice. În mediul urban, mai ales, cafeaua, ciocolata şi ceaiul au acaparat 
gustul publicului.În părţile meridionale ale Europei ciocolata a avut un impact 
chiar în mediile religioase. Iezuiţii au apreciat ciocolata, acceptând-o ca o băutură 

 începutul secolului al XIX-lea din Ţara Românească. În Transilvania ţinerea posturilor a 
fost şi o modalitate de particularizare confesională faţă de uniţi, de pildă, despre care se 
spunea că mâncau vinerea…carne, ceea ce era un grav păcat din perspectiva ortodoxiei! 
Vezi Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). 
Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2000, p.7581-84.

17 Histoire de l’alimentation,p.549,574.Al. Capatti, M. Montanari, La cuisine italienne. 
Histoire d’une culture, p. 9.

18  M. Montanari, op. cit., p. 112-113, 116-117.
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în ajunat! Imaginea elitistă a consumului ciocolatei a făcut din ea un simbol al 
moliciunii şi trâdăviei aristocratice, în contrast cu energia şi luciditatea burgheză.19 
Şi în spaţiul românesc listele de comenzi şi cumpărături, dar şi consemnările de 
filigene şi zarfuri, atestă şi în spaţiul românesc al secolului al XVIII-lea un consum 
de ceai, ciocolată, cafea, zahăr, ceea ce însemna o evropenizare a alimentaţiei, la 
nivelul nobilimii, boierimii, negustorimii şi probabil, şi a unor elemente înstărite 
ale ţărănimii. Pentru trebuinţele culinare se importau de la Constantinopol şi 
Orient, dar, mai ales, de la Veneţia, Triest, Fiume, Viena, Leipzig, Breslau, Hamburg 
etc orez, zahăr, cafea, parmezan, şvaiţer, ceai, lămâi, portocale şi alte produse. 
Alimentaţia, deşi avea o specificitate legată de obiceiuri în mediul rural, a cunoscut 
o îmbogăţire şi o diversificare în produse de lux în mediul domnesc, boieresc, 
negustoresc.20 Încă din secolul al XVII-lea cafeaua a fost considerată o “băutură 
burgheză”, care ţinea mintea trează, pentru ca la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
de la o băutură de elită să se generalizeze în celelate straturi sociale.Bisericile, mai 
ales cea catolică, s-a neliniştit, dar unii medicii şi savanţii s-au grăbit să explice că 
ele face bine sănătăţii. Uşa noilor dorinţe alimentare a fost deschisă!21

La fel ca în bucătăria apuseană orăşenească şi în spaţiul românesc s-a resimţit un 
interes pentru legume şi grădinărit, interes ilustrat, printre altele de corespondenţa 
boierilor din Ţara Românească cu negustorul Hagi Constantin Pop din Sibiu, 
căruia i se solicita, între 1778-1811, fie grădinari pricepuţi la zarzavaturi, pomi 
şi flori, fie seminţe de salate, sfeclă, gulii, varză “nemţească” şi roşie, conopidă, 
morcovi, ţelină, ridichi de lună roşii, cartofi etc. Dintre boierii corespondenţi 
unii cereau negustorului amintit să le aducă, din vestitele grădini ale baronului 
Samuel Brukenthal, fructe de ananas! Transilvania oferea, la sfarşitul secolului al 
XVIII-lea, Moldovei şi Ţării Româneşti grădinari şi o serie de sortimente de legume 
şi fructe, dar şi reţete noi, occidentalizate de preparare a bucatelor.În privinţa 
băuturilor, vinului şi alcolului de distilaţie lli se adaugă lichiorurile, mai ales 
razolul italian.22

Noile consumuri a dus la o alterare a vechilor priorităţi alimentare tradiţionale 
în secolul al XVIII-lea, când Europa era, deseori chinuită de foame, mai ales 
din cauza secetei, inundaţiilor invaziilor de lăcuste, care distrugeau roadele şi 
determinau moartea animalelor.În perioadele critice ale foametei, hrana era ieşită 
din obişnuinţele cotidiene, deseori periculoasă pentru organism: tărâţe, baligi de 
vită, coajă de copac, ghindă. O cronică din 1718, pomenea de o cruntă foamete în 
Ţara Românească şi Moldova, când oamenii mâncau rădăcină de…papură! La 1796, 
din cauza scumpetei, bieţii oameni se hrăneau cu jir sau coajă de alun, pe care o 
pisau, cereau şi o amestecau cu făină de mei, pentru a face din ea un fel de turte.

19   Ibidem, p.107, 123, 125, 147.
20  Avram Andea, Iluminism şi modernizare în societatea românească, Cjuj- Napoca, 1996, 

p. 14,22-23.
21  J. Delumeau, Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident, (sec. XIII-XVIII), vol. II, trad.M. 

Ungurean, L. Papuc, Iaşi, Polirom, 1998, p. 279. Tzvetan Todorov,  Grădina nedesăvârşită, 
Eseu, trad. D. Şepeţean-Vasiliu, Buc., Editura Trei, 2002, p. 207. Alain Besançon, Dilemele 
mântuirii. Criza Bisericii catolice, Buc., Humanitas, 2001, p.105.

22  A. Andea, op. cit., p. 14-19.
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Şi începutul secolului al XIX-lea a fost marcat de lipsuri alimentare, de folosirea 
de alimente improprii. Insecuritatea alimentară în spaţiul româneasc a atins cote 
alarmante, provocând pierderi demografice, mişcări de populaţie, însoţite de un 
cronic sentiment de insecuritate.23 Expansiunea demografică a impus o sporire 
cantitativă alimentară, de aceea multe produse din Lumea Nouă-porumbul, cartoful 
etc, au fost adaptate tradiţiilor locale. Pentru a încuraja pe ţărani să cultive adecvat 
cartoful, de pildă, Statele europene au folosit inclusiv parohiile, care au primit 
instrucţiuni pentru îndrumarea credincioşilor. Dezbaterile filosofice şi ştiinţifice 
ironizau vechea ierarhie alimentară şi se concentrau pe sănătatea consumatorilor 
şi higiena alimentelor.Terapia alimentară începea să devină un subiect legat de 
starea medicală, considerându-se că lipsa unor alimente poate duce la avitaminoze, 
la precipitarea unor boli precum scorbutul, pelagra, tifosul şi holera. Succesul 
doctrinelor vegetariene, susţinute în secolul al XVIII-lea de gânditori şi filosofi, ca 
J. J. Rousseau, a fost un răspuns luminat la tradiţia creştină. Hrana vegetală, atât de 
experimentată de către tradiţia creştină, era considerată o opţiune pentru o “viaţă 
naturală”, simplă şi frugală, un instrument pentru sănătatea corporală. Alegerea 
unui regin alimentar raţional, nu se referea la cumpătarea creştină, ci la o posibilă 
lejeitate şi libertate a minţii, în contrast cu excesul, opulenţa Vechiului Regim, 
ceea ce traducea o formă de respingere a formelor culturale, sociale şi politice 
ale acestuia. Lupta contra exccesului, opulenţei, “greutăţii” hranei traducea 
subtil lupta elitei luminate contra vechilor forme politice, culturale şi religioase. 
Magicienii longevităţii recomandau fidelitatea faţă de produsele naturii, mai ales 
cele vegetale, oferind ca exemplu paradisul polinezian, o adevărată “fabrică de 
centenari”, dar şi maniera simplă de hrană a ţăranilor.24

Secolul al XIX-lea a însemnat o expansiune a industriei şi a comerţului cu 
alimente (expansiunea industriei alimentare a fost legată de nevoia de consumatori, 
ca să funcţioneze), de aceea categoriile de jos ale societăţii nu trebuiau private 
de bucuria alimentelor. Naţionalizarea bucătăriei a reprezentat şi ea un aspect 
important al metamorfozei alimentaţiei. “Revanşa cărnii” (M. Montanari), chiar 
de la începutul secolului al XIX-lea, prin folosirea ei pe scară socială tot mai 
largă însemna o anume detaşare de ierarhiile alimentare ale trecutului, dar şi o 
piedică serioasă în faţa rigorilor religioase, care impuneau privaţiuni ce puteau 
slăbi corpul omenesc. Această atitudine ideologică antiecleziastică nu ţinea cont 
de faptul că în momentele de epidemii şi foamete autorităţile bisericeşti dezlegau 
posturile. O însemnare de pe un Triod de la Râmnic, chiar de prin 1782, notase 
despre dezlegare de post, fără frică, până ce epidemia care bântuia ţara va înceta 
O ordonanţă episcopală din 1816 dezlega postul în spaţiul transilvan, din cauza 

23  Toader Nicoară, Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începutul 
timpurilor moderne (1600-1830), vol. 1, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2002, p. 25- 55, 59, 
65-66, 70. Iolanda Ţiglău, Între diavol şi bunul Dumnezeu. Cler şi cultură în Principatele 
dunărene (1600-1774), Buc., Paideia, 2002, p.33-34.

24   M. Montanari, op. cit.,p.120, 122-130, 146. Paolo Sorcinelli, Il quotidiano e i sentimenti. 
Introduzione alla storia sociale, Milano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 1996, 
p.122-126.Lucian Boia, Mitul longevităţii. Cum să trăim 200 de ani, Buc., Ed. Humanitas, 
1999, p.67.
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foametei provocate de lipsa bucatelor! Bisericile creştine, cea ortodoxă şi catolică 
nu au fost insensibile la momentele de criză provocate de cauze naturale şi sociale, 
dar au perseverat în păstrarea şi practicarea cumpătării în zilele de post ca gesturi 
de pietate, care calificau viaţa creştină comună a oamenilor, a comunităţilor.25 Dar, 
secolul al XIX-lea a însemnat o accelerare a secularizării, adică o accentuare a 
preocupărilor pentru aspectele mundane, încurajate de noile religii ale bunăstării, 
fericirii, progresului, care au fost ideologiile politice. Cazanul clocotitor al gândirii 
laice a debordat de idei şi viziuni care, în secolele XIX-XX, au privilegiat profanul, 
în detrimentul sacrului creştin. Dincolo de digurile vieţii ideologiile moderne nu s-au 
mai simţit obligate să privească, de aceea discursul despre moarte a rămas doar 
un privilegiu al creştinismului.Perpectiva creştină a mântuirii divine, invitaţia la 
moralizare a fost interpretată de către filosofii, ideologii şi ştiinţe ca o plutire în 
spaţiul idealului şi al opţiunilor interioare individuale!26

Odată cu secolul al XIX-lea rarefierea imaginarului legat de Infern, inobli-
gativitatea confesiunii, care avusese rolul de a atenua excesele mundane de orice 
fel, restrângerea autorităţii clerului, regresul dezlegării de păcate a însemnat o 
autonomizare a eticii în raport cu religia, subminarea fundamentelor tradiţionale 
ale economiei mântuirii. Raţiunea, ştiinţa şi industria au susţinut eliberarea de 
constrângerile religioase şi de teama de Infern, care contraziceau ideea progresului 
gândirii, tehnicii, bunăstării. Recomandările Bisericii nu au mai fost strict ascultate, 
ceea ce devenise semnul unei autonomii morale, care nu a mai fost asociată unui 
sentiment de culpabilitate. Încă de la începutul secolului al XIX-lea Roma i-a 
îndemnat pe preoţii confesori să evite duritatea limbajului în faţa penitenţilor, 
să se ferească de o prea mare rigoare, legată atât de mult de linia tradiţională şi 
să ofere o asistenţă binevoitoare, pentru a încuraja îndreptarea credinciosului. 

Dar, preluarea pedagogiei sociale în mâinile statelor a slăbit impactul tuturor 
confesiunilor în modelarea creştinilor, îndemnaţi să devină credincioşi naţiunilor 
în Europa secolului al XIX-lea!27 Privatizarea religiei în secolele XIX-XX a făcut 
ca viziunea despre lume să nu mai fie fundamental creştină, să nu mai existe 
teama păcatului! De două secole s-a impus lent civilizaţia dorinţelor, legitimarea 
nevoii de satisfacţie, bunăstare, inclusiv cea legată de alimentaţie. Acest versant 
al mentalului european a fost şi un reflex al marginalizării creştinismului, al 

25  Cf. Văduva Ofelia, Viaţa cotidiană tradiţională, repere de timp, în “Anuarul institutului 
de etnografie şi folclor”, Buc, 1992, 3, p.127-137. Idem, Paşi spre sacru, Din etnologia 
alimentaţiei româneşti, Buc., 1996. G.Moraru,  Din viaţa cotidiană a  lumii oraşelor 
româneşti în secolul al XIX-lea, în “Anuarul institutului de etnografie şi folclor”,Buc.,1994, 
5, p. 77-86, 1995, 6, p. 83-94. Zamani Lelioara, Tradiţional şi alogen în viaţa cotidiană 
în sec. XIX, în “Muzeul Naţional,” Buc., 1997, 9, p. 87-95. Pavel Emilia, Consideraţii cu 
privire la alimentaţia tradiţională a populaţiei rurale, “Revista Muzeelor”, 1996, 33, nr. 2, 
p. 41-46.

26  Alain Besançon, Dilemele mântuirii. Criza Bisericii catolice, Buc., Humanitas, 2001, 
p.105.

27  Robert Muchembled, O istorie a diavolului. Civilizaţia occidentală în secolele XII-XX, 
trad. Em. Galaicu-Păun, Ed. 1 Cartier, 2002, p. 256-257.Ph. Ariès, G.Duby, Istoria vieţii 
privateDe la primul război mondial până în zilele noastre,Vol. X, p.86-87, 92. Cf. T. 
Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800), p. 176-177.
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decolorării conştiinţei vinovate a păcatului, a banalizării actului de penitenţă 
şi mărturisire, a stingerii reflecţiilor despre efemeritatea lumii, despre moarte şi 
Judecata de Apoi.28 Imaginile sumbre ale Iadului, pe care cândva le propusese 
Bosch şi Signorelli au devenit nişte cărţi poştale ilustrate! Într-o lume copleşită 
de viaţa seculară s-a stins lent ecoul cultural al temerii în faţa marginalizării sau 
abandonării eternei fericiri cereşti, preferându-se efemeritatea pământeană sub 
semnul bunăstării trupului. Raţiunile profitului au subminat vechile distincţii şi 
simbolici sociale şi religioase ale alimentaţiei, din secolul al XIX-lea capitalismul 
industrial şi comercial îndemnând la consum tot mai mult şi din toate. Aspiraţia 
economică a unui consum universal şi democratic a avut şi importante consecinţe 
culturale. Delocalizarea sistemului alimentar în secolele XIX-XX a slăbit treptat 
legăturile dintre hrană şi teritoriu, a sustras comunităţile urbane, dar şi pe cele 
rurale, de la nesiguranţa anotimpurilor, a dus la diluarea ritualurilor mâncărurilor, 
legate de perioadele dintre sărbătorile religioase. Posturile constituiseră însă 
momente de intensitate ale pietăţii creştine, un reper al pedagogiei morale ale vieţii 
creştine. Gândirea liberală a agreat concepţia raţionalistă care trata tendenţios 
orice expresie religioasă drept o relicvă a trecutului, o provocare pentru raţiune, o 
primejdie pentru libertate şi democraţie.29 Eliberarea de constrângerile alimentare 
religioase a devenit o eliberare de prejudecăţi. Nu religia, ci ştiinţele deveneau 
noile speranţe ale bunăstării şi sănătăţii alimentare. 

În secolul al XIX-lea supleţea corpului a devenit imaginea simbol al burghezului 
care-şi consumă energia pentru producţie şi bogăţie, pe când burghezia din La 
Belle Époque a preţuit corpolenţa, - tolerată şi de plebe- deoarece era simbolul 
unui statut elevat, pentru ca tot corpolenţa, să devină tot mai obscenă, după al 
doilea război mondial în mediile elitare. Plăcerea şi sănătatea au devenit prioritare, 
iar hrana, mai bine zis “echilibrul nutriţional”, a fost legat de frumuseţea şi 
longevitatea corporală. Produselele dietetice, fără grăsimi, care în timpul războiului 
se puteau cumpăra fără cartelă (brânzeturi, iaurturi etc) au început să se bucure de 
un succes răsunător. De la teama de lipsuri alimentare s-a alunecat spre teama de 
exces, iar de la ritualul alimentar (micul dejen, prânz, cină), care marcase ritmul 
vieţii familiale, alimentaţia s-a supus foarte mult constrângerilor legate de timpul 
muncii şi al loisirului. 

Modificarea sensibilităţilor în sensul preocupărilor în favoarea bunăstării, 
reprezintă unul dintre fenomenele secularizării şi decreştinării în ultimele două 
secole, dar, alături de ascunderea morţii, de obsesia pentru prelungirea vieţii, 
reprezintă şi un semn vizibil al refuzului angoasei, a reducerii spaţiului fricii într-
o lume care nu mai se află în proximitatea protectoare a divinului.30 Cumpătarea în 
alimentaţie a căpătat un sens secular şi s-a numit “dietă”, care în limbajul comun 

28  Philippe J. Bernard, De l’utopie moderne et de ses perversions, Paris, PUF, 1997, p. 87, 96, 
195, 346.

29  Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie.Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard,1998,  
p. 71-72.

30  R. Muchembled,  op. cit., p. 340-341.M. Montanari, op. cit.,p. 146-153, 161. Histoire de 
l’alimentation,p. 744. Istoria vieţii private de la primul război până în zilele noastre, vol 
X, p. 12-13.
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înseamnă reducerea cantitativă a hranei, compensată de suporturi calitative. Dieta 
este o noţiune negativă, constrângătoare, penitenţială (în condiţiile diversificării 
tentante a alimentaţiei!) pentru că societatea de consum o percepe, în esenţă, 
ca un sacrificiu în slujba esteticului, higienicului etc. Moderarea/cumpătarea 
consumului nu mai este legată de valori morale, care ţin de vinovăţie şi păcat, cu 
care cultura religioasă a încărcat istoric asemenea comportamente alimentare. Nu 
se poate vorbi deci de o “revenire a religiosului” în alimentaţia occidentală, decât 
ca o formă de cult narcisist al frumuseţii fizice şi al conservării sănătăţii.Pericolul şi 
teama de exces a înlocuit teama de foame, mai obsesivă în vremurile contemporane 
fiind lipofobia. Chiar şi în societatea seculară atitudinile, comportamentele au 
rămas marcate încă de sfâşierea dintre privaţiuni şi exces, ambele cu consecinţe 
grave asupra vieţii oamenilor, fiind surse ale angoasei.Secolul XX a atenuat 
teama de insecuritatea climaterică, provovatoare de foamete, dar alte spaime au 
pătruns în era publicităţii. Au apărut profesionişti pentru toate fricile, inclusiv 
pentru frica alimentară, iar pe piaţa fricii afacerile dietelor alimentare au mers de 
minune! Suplimente alimentare sub formă de pilule au fost lansate ca elixiruri 
ale bunăstării, fericirii, tinereţii, pentru că alimentaţia a devenit un suport al 
longevităţii. Regimul alimentar bazat pe subnutriţie fără malnutriţie este mai ales 
vegetal, dar vegetarianismul are la bază argumente de natură medicală, fiind asociat 
unei liste de substanţe chimice, vitaminizante şi injectării unor hormoni, care să 
ţină corpul tânăr. Căutarea longevităţii ilustrează ambiţiile prometeice ale omului 
contemporan, dar şi neputinţa de a interveni în mecanismul degradării şi morţii 
umane. Pentru Bisericile creştine, pentru cei care nu pun atâta preţ pe miracolele 
ştiinţelor, pietatea religioasă şi regenerarea morală, alimentează “fântâna” tinereţii. 
Cautarea fericirii imediate, până la plăcerea de a consuma produse al dracului 
de bune, percepţia ludică a lumii, dorinţa de a prelungii viaţa, încurajată de 
descoperirile spectaculoase ale medicinei sunt atitudini de refuz ale angoasei 
existenţiale, dar şi un univers în care diavolul se consumă într-un mod adeseori 
pozitiv.31 Din perspectivă creştină ascensiunea demonică a plăcerii consumului, ca 
mod de viaţă, lasă deschisă uşa lui Satan! 

31  R. Muchembled,  op. cit.,p. 287-337. Istoria vieţii private de la primul război până în zilele 
noastre, vol. IX, p. 160.M. Montanari, op. cit.,p. 164-165,192. Cf. Sebastian Roche, Le 
sentiment de l’insécurité, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p.247-250.Lucian 
Boia, Mitul longevităţii. Cum să trăim 200 de ani, , Buc., Ed. Humanitas, 1999, p. 152-153, 
158.


