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Odată cu secolul al XVI-lea, europenii s-au obișnuit treptat cu gustul a trei noi 
băuturi aduse de peste mări: cafeaua din Etiopia, via Peninsula Arabică, ceaiul din 
China și ciocolata din Mexic.1 Însă, interesul față de acestea nu s-a manifestat identic 
pe întregul continent. Dacă spaniolii au îndrăgit ciocolata, olandezii, englezii și rușii 
au preferat ceaiul, în timp ce francezii și germanii au apreciat cafeaua.2 Totuși, nu nu-
mai gustul făcea ca aceste noi băuturi să fi e diferite de toate celelalte băuturi cunoscute 
până atunci în Europa. La succesul lor a contribuit, de asemenea, faptul că puteau fi  
consumate în orice cantitate fără să îmbete – dimpotrivă, ciocolata, cafeaua și ceaiul 
erau revigorante – în plus, ele potrivindu-se perfect artei conversației.3 Lucru deloc de 
neglijat, pătrunderea noilor băuturi în spațiul european au generat modifi cări semnifi -
cative, în ce privește comportamentul și obiceiurile alimentare ale unor întregi catego-
rii sociale din multe țări de pe continent.

În contextul acestor prefaceri, fi resc mi s-a părut să mă întreb în ce măsură au fost 
vizibile transformări asemănătoare și în principatele românești. Pentru aceasta a tre-
buit să afl u: când vor fi  cunoscut locuitorii din Moldova și Țara Românească cafeaua, 

* O variantă în limba engleză a acestui studiu a apărut în volumul Earthly Delights. Economies 
and Cultures of Food in Ott oman and Danubian Europe, c. 1500–1900, editori Angela Jianu, 
Violeta Barbu, Leiden/Boston: Brill, 2018, pp. 127–146.

1 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalism, XVe–XVIIIe siècle, tome I: Les 
structures du quotidien: Le possible et le’impossible, Paris, 1979, p. 213.

2 Ibidem, p. 216.
3 Florent Quellier, La Table des Français. Une histoire culturelle (XVe–début XIXe siècle), Presses 

Universitaires de Rennes, 2007, p. 66.
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ceaiul și ciocolata, căror categorii sociale le-au aparținut consumatorii, cum au primit 
ei respectivele băuturi și cât de repede s-au obișnuit cu ele, nu în ultimul rând, dacă 
și ce fel de schimbări au adus acestea în felul de-a fi  și în viața de zi cu zi a românilor. 
La fel de important a fost să identifi c căror infl uențe se va fi  datorat apariția unor noi 
obiceiuri alimentare și de comportament.

În consecință, am recurs la surse dintre cele mai diverse: mărturii ale călătorilor 
străini și ale cronicarilor autohtoni, memorii, monografi i, diate, foi de zestre, liste de 
obiecte deținute, liste de cumpărături, condici: de ceremonii, fi scale, de venituri și 
cheltuieli, acte comerciale, scrisori particulare, acte emise de cancelaria domnească. 
Abundența documentară este doar aparentă, însă. Din păcate, și de această dată m-am 
confruntat cu insufi ciența izvoarelor istorice, specifi că, de altfel, perioadei de timp vi-
zate. În plus, informațiile atât de dorite sunt și ele oferite cu mare zgârcenie de sursele 
care s-au păstrat. Bineînțeles, toate acestea mi-au îngreunat demersul, totuși am cău-
tat, pe cât posibil, să înțeleg motivațiile profunde ale gesturilor și alegerilor oamenilor 
timpului acela, ca astfel să pot formula niște concluzii plauzibile.

Deocamdată, nu poate fi  menționată cu precizie data la care cafeaua și ceaiul – cu 
atât mai puțin ciocolata, în cazul ei mărturiile fi ind aproape inexistente – au început 
să fi e consumate în cele două țări românești extracarpatice. Se cunoaște doar pățania 
lui Ioan Tăutu, marele logofăt al proaspăt înscăunatului domn moldovean Bogdan cel 
Orb, trimis cu solie la Înalta Poartă pe la 1504. Marele vizir, primindu-l atunci în au-
diență, l-a poftit să șadă înaintea sa „pe măcat” și a poruncit să-i fi e servită cafeaua, 
potrivit lui Ion Neculce. După cum hâtru povestește cronicarul, boierul „au început 
a închina” în sănătatea sultanului și a gazdei sale și „au sorbit felegianul” „ca altă bă-
utură” – se vede că nu altfel decât potrivit obiceiurilor de acasă, adică așa cum știa el 
că se cuvine să bea vinul în cinstea lui vodă – dar „frigându-s(ă), au zvârlit felegeanul 
de s-au stricat”.4 Dovadă mai bună că nici măcar un moldovean de seamă nu încercase 
până atunci băutura abia descoperită n-ar fi  de găsit. Totuși, într-adevăr cafea să fi  
gustat marele logofăt Ioan Tăutu, așa cum lasă să se înțeleagă Ion Neculce? Istoricul 
Aurel Decei, atent observator al realităților din Imperiul Otoman de la acea vreme, și-a 
exprimat hotărât dezacordul în această privință. Potrivit părerii sale, nu era cu putință 
ca la început de secol XVI sultanul și apropiații săi să bea cafea, în condițiile în care, în 
Istanbul, primele cafenele s-au deschis abia spre anii 1554–1555.5

Însă, datele furnizate de două studii destul de recente – ele aparțin istoricilor fran-
cezi Jean-Louis Bacqué-Grammont și Francis Richard –, deși nu lămuresc în mod defi -
nitiv problema, contribuie la conturarea ideii că Ion Neculce nu s-a pronunțat tocmai în 
necunoștință de cauză. Informațiile care mi-au atras atenția sunt rezultatul cercetărilor 
întreprinse de cei doi specialiști asupra unor manuscrise otomane de secol XVI. Jean-

4 Ion Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte, ediție critică și studiu intro-
ductiv de Gabriel Ștrempel, București: Editura Minerva, 1982, pp. 168–169.

5 Aurel Decei, „Logofătul Tăutu nu a băut cafea”, Magazin Istoric, VI, 6 (63), iunie 1972, pp. 
58–59.
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Louis Bacqué-Grammont s-a ocupat de jurnalul campaniei pe care sultanul Soliman 
Magnifi cul a desfășurat-o în Moldova, în anul 1538, în cuprinsul căruia a identifi cat 
toponimul Qahve Bashi. Așa este numit, în scrierea lui Feridün Bey, locul unde s-a oprit 
oastea otomană, în 29 august 1538, la câteva zile după trecerea Dunării prin vadul de 
la Oblucița. S-a stabilit că în cazul de față este vorba despre o etimologie populară 
turcă obținută, după toate probabilitățile, din toponimul local Cahul, ceea ce denotă că 
la acea dată termenul „qahve” era cunoscut și folosit și în afara unor cercuri restrânse 
formate de mistici și de poeți.6 Înseamnă că, dacă termenul în cauză le era deja cunos-
cut turcilor de rând, la fel de cunoscută trebuie să le fi  fost și băutura numită astfel.

Obiectul preocupărilor lui Francis Richard a fost un manuscris, reprezentând copia 
unei culegeri de poezii destinată, inițial, bibliotecii sultanului Hüseyn Mirza Bayqara, 
stăpânitorul Khorasanului, între anii 1468–1505, manuscris ajuns în mâinile otomani-
lor în 1514 odată cu cucerirea Tabrizului. Miniaturile care împodobesc lucrarea au fost 
executate, în jurul anului 1520, în atelierul imperial din Istanbul, dintre acestea inte-
resând, în mod deosebit, aceea care reprezintă o ceremonie princiară în cursul căreia, 
după toate aparențele, se servește cafea. Suveranului 
– potrivit comparației cu alte reprezentări, acesta ar fi  
sultanul Selim I, el avându-l în preajmă și pe tânărul 
Soliman – i se oferă pe o tavă o ceașcă alb-albastră al 
cărei conținut este menținut cald cu ajutorul unui vas 
cu jăratic, de aici ideea că ar fi  vorba despre o „cere-
monie a cafelei”.7 

Coperta volumului Le commerce du café avant l’ère des plantations 
coloniales: espaces, réseaux, sociétés (XVe–XIXe siècle), édité par 
Michel Tuchscherer, Cairo, 2001.

Cu toate că persistă o urmă de incertitudine în privința lichidului din ceașcă, aceas-
ta este totuși o altă mărturie că s-ar putea ca turcii să fi  cunoscut cafeaua anterior anu-
lui 1554. Deschiderea cafenelelor publice în Istanbul, în anul respectiv, ar reprezenta, 

6 Jean-Louis Bacqué-Grammont, „Autour des premières mentions du café dans les sources 
ott omanes”, în Le commerce du café avant l’ère des plantations coloniales: espaces, réseaux, sociétés 
(XVe–XIXe siècle), édité par Michel Tuchscherer, Cairo, 2001, p. 18.

7 Francis Richard, „Une cérémonie du café à la cour ott omane aux alentours de 1520”, în loc.cit.,
pp. 409–410.
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mai curând, dovada unei liberalizări a consumului, oricui – și nu numai celor din stă-
rile sociale privilegiate – fi indu-i permis de atunci încolo să se bucure de noua băutură. 
Adevărat, nimic nu mă îndreptățește încă să susțin că marelui logofăt Ioan Tăutu cafea 
i s-a dat să bea cu prilejul întrevederii din 1504, dar nu mai este nici atât de sigur că 
Ion Neculce s-a înșelat. Rămâne speranța ca prin râvna unor istorici să fi e găsite acele 
documente care să limpezească lucrurile și în această situație.

De la întâmplarea al cărei personaj principal a fost marele dregător moldovean, 
sursele interne au amuțit aproape două veacuri, ca, pe neașteptate, ele să dezvăluie că 
deja era ceva obișnuit să se bea cafea atât la curtea lui Șerban Cantacuzino,8 cât și la 
cea a lui Constantin Cantemir.9 Cam în aceeași vreme, un turc, Hamic, ținea o cafenea 
în București, dar, din păcate, din document lipsesc amănuntele despre câți și mai ales 
cine erau cei care o frecventau. În decembrie 1691, după moartea lui Hamic, prăvălia a 
fost cumpărată de Ivaz, un „camarad” al său10 care, la rândul lui, în august 1693, a vân-
dut-o egumenului Cotrocenilor, cafeneaua fi ind „zidită” pe locul respectivei mănăs-
tiri.11 Cum nu-mi sunt deloc cunoscute cauzele acestor dese schimbări de proprietar, 
mi-e cu neputință să-mi dau seama cât de înfl oritor va fi  fost un așa negoț la momentul 
respectiv.

Oare la începutul veacului al XVIII-lea cafeaua să fi  fost încă un produs de lux pe 
care, în afară de domn, nu mulți să și-l fi  permis? Pare că în Moldova nici nu era posi-
bil ca ea să fi e procurată. Cel puțin, aceasta este impresia lăsată de cuvintele de mul-
țumire adresate într-o scrisoare, datată 17 ianuarie 1711, de Anastase Condoidi – vii-
torul preceptor al copiilor lui Dimitrie Cantemir – Patriarhului Ierusalimului Hrisant 
Notara, pentru ceea ce clericul îi dăruise. Eruditul grec, după cum singur recunoștea, 
avea „plăcerea cafelei”, bucurie de care, fără bunăvoința înaltului ierarh, ar fi  fost ne-
voit să se lipsească deoarece, așa cum tot el afi rma, la Iași, acolo unde se afl a, „încă nu 
era cunoscută lumii cafeaua”.12 Chiar aceasta să fi  fost atunci situația în Principatelor 
românești, izvoarele – ceva mai numeroase pe măsură ce se adună anii secolului deja 
pomenit – dovedesc în cât de scurt timp a survenit schimbarea.

Unele surse sugerează că în anii imediat următori a intrat în fi rescul lucrurilor ca 
exotica băutură să însoțească ceremoniile desfășurate la Curte, precum și evenimen-
tele deosebite ce aveau loc în casele boierilor. Domnul le oferea cafea celor prezenți la 

8 Anton-Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, text reeditat de N. Iorga, în românește de S. 
Cris-Cristian, Iași: Editura Viața Românească, 1929, p. 92.

9 Dimitrie Cantemir, Viața lui Constantin-vodă Cantemir, trad. N. Iorga, Craiova: Editura Scrisul 
Românesc, 1942, p. 123.

10 George Potra, Documente privitoare la istoria orașului București (1634–1800), București: Editura 
Academiei Române, 1982, p. 98, doc. 54. În document se precizează că Hamic era unul dintre 
„seimenii palatului imperial”, calitate pe care trebuie să o fi  avut și Ivaz.

11 Ibidem, p. 106, doc. 63.
12 N. Iorga, Documente grecești privitoare la istoria românilor, București: Editura Socec, 1936, p. 85, 

doc. LI.
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înscăunarea sa,13 a mitropolitului sau a episcopilor,14 un astfel de moment nelipsind 
nici atunci când erau celebrate marile sărbători religioase de peste an.15 La fel îi trata 
vodă pe diverșii demnitari străini veniți să-i prezinte omagiile16 – fără ca cei din suită 
să fi e uitați17 – iar Doamna țării își primea întocmai oaspeții.18 Boierii, gazde la fel de 
primitoare, tot cu cafea îi serveau pe cei veniți în vizită19 – din partea musafi rilor ar fi  
fost o mare lipsă de politețe să nu aprecieze o așa cinstire20 – ca și pe străinii călători 
care le călcau pragul casei.21 Ospețele, fi e ele domnești22 sau boierești,23 de nuntă24 sau 
de botez,25 nu se sfârșeau nici acestea până nu li se aducea mesenilor băutura aromată. 
Odată cu cafeaua se ofereau „zaharicale”26 – adică dulceață de trandafi ri, de lămâie 
sau de portocale –, șerbet27, uneori băuturi alcoolizate28 – vin, rachiu, „vutcă”, lichior 

13 Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762, studiu și text de Dan 
Simonescu, București, 1939, pp. 264–265; Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopisețul Țării 
Moldovei de la domnia întâi și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733–
1774), ediție critică de Aurora Ilieș și Ioana Zmeu, București: Editura Minerva, 1987, p. 102.

14 Literatura românească ..., p. 302; Pseudo-Enache Kogălniceanu, op.cit., p. 97.
15 Literatura românească ..., p. 303 passim.
16 Anton-Maria del Chiaro, op.cit., p. 92; Călători străini despre Țările Române, vol. VIII, îngri-

jit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu Dersca Bulgaru și Paul Cernovodeanu, București: 
Editura Științifi că și Enciclopedică, 1983, p. 344; Călători străini ..., vol. IX, îngrijit de Maria 
Holban, M.M. Alexandrescu Dersca Bulgaru și Paul Cernovodeanu, București: Editura 
Academiei Române, 1997, pp. 331, 417, 427, 479, 608; Călători străini ..., vol. XI, îngrijit de 
Maria Holban, M.M. Alexandrescu Dersca Bulgaru și Paul Cernovodeanu, București: Editura 
Academiei Române, 2000, p. 231 și 721; Călători străini ..., vol. XII, îngrijit de Maria Holban, 
M.M. Alexandrescu Dersca Bulgaru și Paul Cernovodeanu, București: Editura Academiei 
Române, 2001, p. 1021.

17 Călători străini ..., VIII, p. 594. Călători străini ..., IX, pp. 427, 608.
18 Călători străini ..., IX, p. 366. Călători străini ..., XI, p. 700.
19 Călători străini ..., IX, p. 288. Călători străini ..., XI, p. 691; Pompei P. Samarian, O veche mono-

grafi e sanitară a Munteniei „Topografi a Țării Românești” de dr. Constantin Caracaș (1800–1828), 
București: Editura Bucovina, 1937, p. 103.

20 Călători străini ..., XII, pp. 915,1269.
21 Ibidem, p. 1245.
22 Călători străini ..., VIII, pp. 56, 178; Literatura românească ..., p. 283; Călători străini ..., IX, p. 366.
23 Anton-Maria del Chiaro, op.cit., p. 23; Călători străini ..., IX, p. 288.
24 Călători străini ..., XII, pp. 1208, 1217.
25 N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, vol. V:, Cărți domnești, zapise și răvașe, 

București, 1903, p. 156, doc. 104.
26 Călători străini ..., VIII, pp. 178, 594; Călători străini ..., IX, p. 417, 427, 479 și 608; Călători străini 

..., XII, p. 200, 231,721; Călători străini ..., XII, pp. 915, 1104, 1208, 1217, 1269; P.P. Samarian, 
op.cit., p. 103.

27 Anton-Maria del Chiaro, op.cit., p. 92. Călători străini ..., VIII, p. 178. Pseudo-Enache 
Kogălniceanu, op.cit., p. 97; Călători străini ..., IX, p. 608; Călători străini ..., XII, p. 1245. 
Conform observațiilor călătorilor străini, șerbetul era o băutură răcoritoare, obținută dintr-o 
pastă de fructe topită în apă.

28 Călători străini ..., VIII, pp. 178, 378, 594; Pseudo-Enache Kogălniceanu, op.cit., p. 102; Călători 
străini ..., XII, p. 1217.
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– și se pare că îndeosebi bărbații nu puteau să-i simtă pe deplin savoarea dacă nu o 
însoțeau și cu aroma fumului de tutun tras din ciubuc.29

La Curte, cafeaua era servită, de regulă, în „sala de audiențe”, mai precis în sala 
tronului, numită și spătărie, acolo unde Domnul îi primea pe oaspeții străini și unde 
trebuiau să fi e prezenți demnitarii țării cu prilejul diverselor ceremonii30, câteodată și 
în apartamentele doamnei31, fi ind și situații când vodă punea ca ea să fi e adusă într-o 
odaie separată, unde se retrăgea cu vreun oaspete mai aparte32. Străinii erau poftiți să 
șadă pe jilțurile special pregătite pentru ei33 ori pe divan sau pe perne34. Însemnările lor 
lasă impresia că atmosfera era de cele mai multe ori destinsă, acest moment constitu-
ind, în realitate, un bun prilej ca să se poarte discuții cu subiecte felurite, ca domnul să 
facă urări și aprecieri la adresa celor veniți în ospeție și a țărilor lor, nu în ultimul rând, 
ca el să se intereseze cu bunăvoință de soarta altor principi și demnitari.35 Asemeni, 
bun pretext era gustoasa băutură pentru vizitele pe care boierii și le făceau unii altora, 
tocmai pentru că între o sorbitură și un fum tras din lulea ei puteau „să pălăvrăgească” 
în voie de-ale lor.36 Acestea se întâmplau în odaia de oaspeți – unde vizitatorii erau 
poftiți să șadă pe sofa37 – ori în camera gazdei, dacă avea loc vreun ospăț.38

Servirea se făcea cu mult fast, respectându-se anumite rânduieli pe care, la Curte, 
în special, cel mai bine le cunoștea marele cafegiu. În Condica de ceremonii a logofătu-
lui Gheorgachi se menționează că numitul boier – și nu altcineva – punea „pe dinain-
tea domnului peșchirul cel rânduit, ce să chiamă și fotà”, dându-i apoi cafeaua39 – care 
aș crede că era preparată sub atenta lui supraveghere, după o rețetă bine știută tot de 
el – de restul celor prezenți ocupându-se „copiii din casă”, ajutoarele lui.40 În ciuda 
îndatoririlor sale, legate direct de persoana principelui, marele cafegiu pare să nu se 
fi  numărat printre cei mai de seamă boieri ai țării, judecând, cel puțin, după valoarea 
sumei, pe care o primea ca răsplată din fondurile vistieriei, comparativ cu alți slujitori 

29 Călători străini ..., VIII, pp. 56, 378; Călători străini ..., IX, pp. 288, 366; Călători străini ..., XI, 
pp. 231, 691; Călători străini ..., XII, pp. 915,1269. Medicul ardelean Andreas Wolf, care a stat 
câțiva ani în Moldova, a observat că obiceiul acesta nu a prins deloc la localnice, chiar dacă 
grecoaicele stabilite în Principat îl aveau. P.P. Samarian, op.cit., p. 103.

30 Călători străini ..., VIII, p. 344. Călători străini ..., IX, p. 427. Călători străini ..., XI, p. 231 și 721. 
Călători străini ..., XII, p. 1207.

31 Călători străini ..., XI, p. 700; Literatura românească ..., p. 294.
32 Călători străini ..., VIII, p. 56; Călători străini ..., XII, p. 1103.
33 Călători străini ..., VIII, p. 178; Călători străini ..., IX, pp. 366, 416,427.
34 Călători străini ..., VIII, pp. 56,344; Călători străini ..., XII, pp. 700, 721; Călători străini ..., XII,

p. 1208.
35 Călători străini ..., VIII, p. 56; Călători străini ..., IX, pp. 331, 366, 417, 427; Călători străini ..., XI, 

pp. 700,721; Călători străini ..., XII, p. 1104.
36 Călători străini ..., XI, p. 691.
37 Călători străini ..., XII, p. 1269.
38 Călători străini ..., VIII, p. 378.
39 Literatura românească ..., p. 279; Vezi și Călători străini ..., XI, p. 171.
40 Literatura românească ..., p. 279; Vezi și Călători străini ..., IX, p. 427.
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ai Domniei. De pildă, în anii 1776 și 1777, marelui cafegiu i-au revenit, lunar, din vis-
teria Țării Moldovei, 20 de lei, adică 240 de lei pe an,41 în timp ce leafa marelui postel-
nic – cea mai însemnată dintre toate – a fost, numai într-o lună, de 500 de lei, ceea ce 
i-a adus dregătorului 6.000 de lei pe an.42 Trebuie amintit, însă, că marele cafegiu își 
sporea veniturile adunând de la fi ecare cafenea în parte o taxă stabilită în funcție de 
câștigurile acesteia,43 iar localurile în cauză, după cum se va vedea ceva mai încolo, 
s-au înmulțit și în Principate. În schimb, în gospodăriile boierești cafegiul era ales, mai 
curând, dintre țiganii robi. Ca să fi e ușor de găsit de fi ecare dată când stăpânii aveau 
nevoie de el, acesta mânca și dormea în casa lor și nu în bordeiele destinate slugilor 
din dosul curții boierești44. Atunci când veneau musafi ri, onorurile erau făcute, însă, 
de stăpâna casei, ea oferind „cu mâna ei” fi ecărui oaspete dulceață și cafea.45

Curtea domnească era, așadar, locul de desfășurare a unui adevărat ritual al cărui 
element central este cafeaua, devenită simbol al ospitalității. Anumite personaje, în 
calitatea lor ofi cială, benefi ciau de atenția deosebită a domnului și a membrilor fami-
liei sale care aveau acum la îndemână această nouă și aparte modalitate de a le onora. 
Marii boieri din preajma principelui, apoi și cei de ranguri inferioare au preluat, la 
rândul lor, acest tip de comportament, ca o formă de purtare aleasă menită să-i deose-
bească de marea masă a oamenilor simpli.

Însă, nu era numaidecât nevoie să aibă loc evenimente speciale ca domnul sau 
boierii să-și îngăduie așa băutură. Constantin Cantemir se deprinsese ca și în seri-
le de rând, după cină, să bea cafea împreună cu dregători de-ai lui.46 La rândul său, 
Constantin Mavrocordat le făcea o asemenea cinste, în „toate diminețile”, până și bo-
ierilor mazili care slujiseră odată.47 Lui trebuie să-i fi  plăcut în mod deosebit licoarea 
amăruie, dacă nu renunța la ea decât în timpul sfi ntelor posturi.48 Poate tocmai faptul 
că devenise obișnuință a făcut ca unora să le fi e mai la îndemână să o întrebuințeze ca 
să-și atingă scopuri contravenind moralei. Ion Neculce, înclinând să creadă el însuși 
cele auzite de pe la alții, pomenește în cronica sa că Mihai vodă Racoviță nu ar fi  fost 
străin de moartea marelui vornic Lupu Bogdan. Râvnind în continuare tronul – chiar 

41 Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. VII, Iași: Editura Dosoftei, 2005, 
p. 269, doc. 221, p. 363, doc. 266 și p. 132, doc. 129. În anul 1775, marele cafegiu a primit din 
visteria Țării Moldovei numai 15 lei pe lună.

42 Ibidem, p. 268, doc. 221, și p. 361, doc. 266.
43 Ibidem, p. 248, doc. 221 și p. 341, doc. 266; V.A. Urechiă, Istoria românilor, vol. I, București, 

1891, pp. 114–115. În plus, marele cafegiu avea dreptul să dețină, în București, trei cafene-
le scutite de taxe. Idem, Istoria românilor, vol. IV, București, 1892, p. 266. Pe lângă cele trei 
cafenele din București, marele cafegiu avea dreptul să dețină o cafenea scutită de taxe și în 
Craiova.

44 Radu Rosett i, Scrieri, București: Editura Minerva, 1980, p. 77.
45 Călători străini ..., XII, pp. 1269, 1217,1245.
46 D. Cantemir, op.cit., pp. 104, 123.
47 I. Neculce, op.cit., pp. 731–732.
48 Cronica Ghiculeștilor. Istoria Moldovei între anii 1695–1754, ediție îngrijită de Nestor Camariano 

și Ariadna Camariano-Cioran, București: Editura Academiei Române, 1965, p. 621.
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dacă fusese mazilit pentru moment – și nevăzând cu ochi buni infl uența pe care ma-
rele dregător o avea asupra rivalului său Antioh Cantemir, căruia îi rămăsese întruna 
devotat, Racoviță vodă ar fi  hotărât să-l înlăture pe boier, pentru aceasta găsind cu cale 
să-i strecoare tocmai „în cafe otravă”. Până și „doftorii ar fi  socotit că aceasta a fost ca-
uza îmbolnăvirii imediate a vornicului Bogdan, din care, în jumătate de an, i s-a și tras 
sfârșitul”.49 De alte astfel de întâmplări, în care cafeaua să fi  slujit unor interese meschi-
ne, nu mai am știre, însă. Dimpotrivă, numeroase sunt dovezile că simandicoasele fețe 
boierești cu cafea își începeau ziua50 – unii cereau să le fi e adusă imediat ce se deștep-
tau, înainte să se spele și să se îmbrace, ca să se bucure de aroma ei stând încă în pat51 
– tot cu ea își terminau prânzul52 și cina53 și nici că s-ar fi  mulțumit cu atât, mai ales 
că licoarea cafenie le era plăcută din cale afară.54 Aceasta este ceea ce au observat alții, 
pentru că, din păcate, niciunul dintre împătimiții băutori nu s-a destăinuit în legătură 
cu propriile motive care îl determinau să recurgă la cafea atât de des. Aș presupune 
că erau destui cei cărora, ca și banului Constantin Caragea, ea le-a sporit farmecul mo-
mentelor de intimitate familială. În ale sale Efemeride boierul își amintește cu nostalgie 
de timpul petrecut pe moșia de la Pașcani a marelui vistier Iordache Balș, în primăvara 
anului 1760, în acele zile el și „prea scumpa” sa soție Ralița Ghica obișnuind să-și bea 
cafeaua la „cișmelele” care izvorau de la poalele dealului de lângă casă sau sub tran-
dafi rii grădinii ori în alte locuri unde privirile lor nu se mai săturau de „frumusețile 
fi rii”.55 Se prea poate ca și în alte gospodării boierești, la fel ca în casa cronicarului 
Ioniță Canta, „frigarea de prăjit cahvè” să fi  funcționat necontenit.56 Mai curând, do-
cumentele timpului mă îndeamnă să cred că mulți pierduseră măsura, dedându-se la 
excese,57 în această categorie fi ind incluși până și copiii. Constantin Caracaș – autorul 
unei documentate monografi i a Munteniei, care a profesat ca medic în Bucureștii înce-
putului de veac XIX – pare să fi  știut destule odrasle boierești care beau cafea, „încă de 
mai multe ori pe zi”, deprindere pe care el însuși o considera dăunătoare.”58

Este lesne de constatat că, înainte de toate, cafeaua i-a cucerit pe moldovenii și pe 
muntenii înstăriți cu gustul ei deosebit. Așa se explică cum a luat naștere noul obicei 

49 I. Neculce, op.cit., pp. 452–453.
50 N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine relative la istoria românilor, extras din Analele 

Academiei Române. Memoriile Secției Istorice, III, XX, București, 1898, p. 201; A. Papadopulos-
Kerameus, Scrieri și documente grecești privitoare la istoria românilor din anii 1592–1837, trad. G. 
Murnu și C. Litz ica, București, 1914, p. 95.

51 R. Rosett i, op.cit., p. 406.
52 A. Papadopulos-Kerameus, op.cit., p. 95; R. Rosett i, op.cit., p. 120.
53 D. Cantemir, op.cit., p. 104.
54 Călători străini ..., XII, p. 1104; P.P. Samarian, op.cit., p. 103.
55 A. Papadopulos-Kerameus, op.cit., p. 95.
56 N. Iorga, O gospodărie moldovenească la 1777, după socotelile cronicarului Ioniță Canta, extras din 

AARMI, III, VIII, 4, București, 1928, p. 110.
57 Călători străini ..., XII, pp. 915, 1266; Medicul Andreas Wolf face referire la „abuzul de […] 

cafea”.
58 P.P. Samarian, op.cit., p. 96.
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alimentar. Totuși, mărturiile anterioare fac vizibile alte câteva aspecte care aș crede că 
au contribuit la fel de mult la succesul imediat al băuturii în cauză. În intimitatea că-
minului, cafeaua se putea bea oricând, fără a se ține seama de oră sau că este doar o zi 
obișnuită, această bucurie fi ind împărtășită numai cu rudele sau cu cei foarte apropiați, 
atunci când nu se dorea ca ea să fi e trăită de unul singur. În plus, nu trebuia respectată 
cu strășnicie nici o regulă privitoare la spațiul potrivit unei asemenea degustări, de ace-
ea unii au și preferat locurile, care le trezeau sentimente de bine și de mulțumire sufl e-
tească. Se observă cu ușurință implicațiile psihologice ale consumului de cafea. Cafeaua 
însemna desfătare, bun motiv ca mulți să recurgă la ea de câte ori se ivea prilejul.

Dar, de ce ar fi  de mirare obișnuința mirenilor, dacă nici măcar cuvioasele fețe bise-
ricești nu au rezistat ispitei? Din textul Așezământului Mănăstirii Antim din București 
afl ăm că fusese instituită o dare aparte, egumenul lăcașului monahal având obligația 
ca de patru ori pe an – la Crăciun, la Paști, la sărbătoarea Sfântului Constantin și în ziua 
în care se celebra hramul bisericii – să ducă plocon vlădicăi țării „câte 1 oca de cafea 
și câte o oca de zahăr”.59 Condicile de cheltuieli ale mănăstirii ieșene Sfântul Spiridon 
din perioada anilor 1772–1800 dovedesc că o astfel de dare nu numai că a existat și în 
Moldova, dar s-a și plătit. Din cuprinsul lor reiese că în fi ecare an, la 12 decembrie, cu 
prilejul praznicului de Sfântul Spiridon – patronul spiritual al bisericii – o parte din 
cafeaua cumpărată se păstra pentru nevoile mănăstirii, iar restul se dăruia mitropo-
litului, „la gospod”, adică Domnului, mai rar unor grămătici și „lui 3 log(o)f(ă)t”.60

aceștia din urmă fi ind, probabil, slujbași ai mănăstirii. Prin urmare, pe de o parte, ca-
feaua a făcut obiectul unei dări care li se cuvenea potentaților vremii, pe de altă parte, 
ea a servit drept răsplată pentru îndeplinirea anumitor slujbe.

Listele de avere, aparținând unor mănăstiri sau unor familii boierești, diatele unor 
mireni sau clerici, scrisorile particulare și mai ales foile de zestre demonstrează, o dată 
în plus, că în universul alimentar al acestor grupuri sociale înstărite din Valahia și 
Moldova, cafeaua a ocupat un loc de seamă, fi ind evidentă grija ca din gospodării să 
nu lipsească acele vase specializate necesare pregătirii, preparării și servirii delicioasei 
băuturi. Frecvent, în cuprinsul respectivelor surse, printre obiectele casnice enumera-
te, apar menționate felegenele „de farfurii” – altfel spus, de porțelan – cu zarfurile lor 
din argint, precum și tava pentru servit, lucrată din același metal, mai rar din alamă.61 

59 Antim Ivireanul, Opere, ediție de Gabriel Ștrempel, București: Editura Minerva, 1997, p. 292.
60 I. Caproșu, op.cit., p. 50, doc. 59, p. 84, doc. 95, pp. 144–145, doc. 131, p. 198, doc. 182, p. 293, 

doc. 239, p. 511, doc. 384.
61 Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. X, Iași: Editura Dosoftei, 2007, 

p. 393, doc. 32; Idem, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. VI, Iași: Editura Dosoftei, 
2004, p. 280, doc. 326, p. 681, doc. 776; Idem, Documente ... Iași, VII, p. 441, doc. 326 și p. 664, 
doc. I; N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, vol. II, București: Editura Minerva, 
1903, p. 36, doc. 78; Constanța Vintilă-Ghițulescu, „Anexe, la Foi de zestre și importanța 
lor în construirea unei căsătorii (1700–1865)”, RIS, X–XII, 2005–2007, Iași, 2009, p. 145, doc. 
4; Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. VIII, Iași: Editura Dosoftei, 
2006, p. 196, doc. 148; Gh. Ghibănescu, Studiu și documente cu privire la familia Râșcanu, Iași: 
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Îmbucurător, englezul William Hunter a lăsat o descriere a unor astfel de obiecte de 
veselă pe care el trebuie să le fi  văzut atunci când a trecut prin Principatele Române 
în vara anului 1792. „Filigenele lor care sunt foarte mici, sunt de obicei din porțelan 
foarte subțire și așezate într-o a doua ceașcă de aur sau argint, frumos cizelat sau lu-
crat în fi ligran” a notat Hunter în jurnalul său de călătorie, remarcând, de asemenea, 
că cei bogați cheltuiau „sume nespus de mari” ca să dețină astfel de articole.62 Evident, 
anumite personaje doreau să posede asemenea obiecte, pe care, apoi, să le poată etala, 
pentru că, în felul acesta li se oferea o nouă ocazie, ca să-și afi rme înaltul statut social și 
apartenența la grupul privilegiat al boierimii de prim rang a țării.

Dar înainte ca lichidul aromat să ajungă în ceașcă, boabele erau prăjite63 – se pare 
că „frigarea de prăjit cahvè”, pomenită ceva mai devreme, nu era decât o tavă din 
fi er64 – apoi, erau măcinate – la ce altceva să fi  folosit niște „moriște de cafea”,65 deși 
William Hunter susține că, dimpotrivă, boabele ar fi  fost zdrobite în piuliță,66 – după 
care pulberea rezultată era fi artă într-un ibric67, „întotdeauna – a observat același 
călător englez – peste drojdia unei cafele care a fost folosită (fi artă mai înainte)”68. 
Comercianții vremii aduceau râvnitul produs fi e din Imperiul Otoman69, fi e din 
Apusul Europei, prin intermediul negustorilor ardeleni,70 așa încât doritorii găseau 
pe piață „cafe Eminu” sau „Emin cafe” – denumirea documentelor pentru cafeaua 
provenită din Yemen –, de asemenea, cafea „franțuzească”71 – termen generic care 

Editura Dacia, 1915, pp. 57, 59, doc. XXXVIII; Th. Codrescu, Uricariul, vol. XVI, Iași, 1891, 
p. 276; Documentele familiei Miclescu, volum întocmit de Petronel Zahariuc și Lucian-Valeriu 
Lefter, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 226, doc. 177, p. 235, doc. 
190; R. Rosett i, op.cit., p. 120.

62 Călători străini ..., XII, p. 1104, nota 50; Vezi și Cronici și povestiri românești versifi cate (sec. 
XVII–XVIII), studiu și ediție critică Dan Simonescu, București: Editura Academiei Române, 
1967, p. 95; Venalul dregător Iordache Stavarache și-ar fi  adus „fi ligenile de farfuriu din 
China”, fi ecare dintre zarfuri fi ind împodobit cu o piatră prețioasă, valoarea acestor obiecte 
ridicându-se la „12 pungi” cu bani.

63 Călători străini ..., XII, p. 1104.
64 V.A. Urechiă, op.cit., p. 405; Vezi și N. Iorga, Studii și documente, VI, p. 56, doc. 255. Unii bo-

ieri și le procurau din Ardeal.
65 V.A. Urechiă, op.cit., p. 244; Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. V, 

Iași: Editura Dosoftei, 2001, p. 458, doc. 708.
66 Călători străini ..., XII, p. 1104, n. 50.
67 I. Caproșu, Documente ... Iași, VI, p. 321, doc. 369 și p. 325, doc. 370; Documentele familiei 

Miclescu, p. 169, doc. 125; Cronici și povestiri, p. 95; Th. Codrescu, op.cit., p. 278; I. Caproșu, 
Documente ... Iași, X, p. 485, doc. 149, p. 497, doc. 161; V.A. Urechiă, op.cit., pp. 244, 405.

68 Călători străini ..., XII, p. 1104, n. 50.
69 N. Iorga, op.cit., p. 145, doc. 84; Cronici și povestiri, p. 118.
70 Catalogul documentelor grecești din Arhivele Statului Brașov, ed. Dumitru Limona, vol. I, 

București, 1958, pp. 583–584, doc. 1833 și p. 584, doc. 1836; Ibidem, vol. II, p. 241, doc. 931, p. 
241, doc. 932, p. 249, doc. 973, pp. 277–278, doc. 1098. Negustorii ardeleni se aprovizionau cu 
diverse sortimente de cafea la Triest, Viena și Pesta. Vezi Catalogul Brașov, passim.

71 Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. IV, Iași: Editura Dosoftei, 2001, 
p. 69, doc. 91; N. Iorga, O gospodărie moldovenească, p. 109; Ioan Caproșu, Documente privitoare 
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bănuiesc că făcea referire la cafeaua „de Martinica” și „de San Domingo”, cultivată în 
coloniile franceze din America Latină.72 Oricare să fi  fost sortimentul ales, rezultatul 
era același, prin fi erbere obținându-se o infuzie foarte concentrată care se servea așa 
amară, nefi ltrată – savurat fi indu-i până și zațul – și cu un strat de caimac „balan” 
deasupra.73 Unii dintre călătorii apuseni, tocmai, pentru că, în spațiul din care veneau 
ei gusturile erau altele, au remarcat că moldovenii – muntenii nu procedau diferit – 
preferau cafeaua fără zahăr și lapte74 ca și turcii75, cum tot turcesc au categorisit alții 
a fi  întregul ceremonial legat de servirea acesteia.76 Aceste opinii constituie dovada 
cea mai bună că noul obicei alimentar și noul tip de comportament social sunt o con-
secință a infl uenței manifestate dinspre Țarigrad asupra elitelor din Moldova și Țara 
Românească. Faptul că în vorbirea curentă, în epocă, au fost utilizați termeni, precum 
„felegén”, ibric”, „zarf”,77 identifi cați de către lingvistul Lazăr Șăineanu ca fi ind tot de 
infl uență orientală, confi rmă temeinicia convingerii că obiceiul de a bea și de a-i servi 
pe alții cu cafea a fost preluat de la turci.

Simțitor mai puține sunt mărturiile despre consumul de ceai. Totuși, se observă că 
unii dintre cei cu stare și cu funcții înalte au început să se deprindă și cu această băutură, 
atâta vreme cât printre obiectele casnice enumerate în diverse liste sunt de remarcat, din 
când în când, câte „1 chichiță de fi er alb de ceai”,78 câte un ceainic – din „aramă roșie”, 
cositor sau argint79 – ori chiar un întreg serviciu de câte „6 fi ligeane [tot] de ceai mari, 
bune, cu mănuși și cu farfuriile lor”.80 Dacă ceaiul lipsea de pe piața locală – aprovizi-
onată, după câte se pare, din Țara Turcească și de la Lipsca81 – cererile erau adresate 

la istoria orașului Iași, vol. IX, Iași: Editura Dosoftei, 2007, p. 119, doc. 130; V.A. Urechiă, op.
cit., p. 241; Idem, Istoria românilor, vol. V, București, 1893, p. 347.

72 Vezi Catalogul ... Brașov, I, passim; Vezi și F. Braudel, op.cit., p. 223; F. Quellier, op.cit., p. 70; 
Steven C. Topik, Coff ee, The Cambridge World History of Food, vol. I. New York: Ed. Kenneth 
F. Kiple, 2000, p. 648.

73 P.P. Samarian, op.cit., p. 103; Călători străini ..., XII, p. 867; R. Rosett i, op.cit., p. 120.
74 Călători străini ..., XII, pp. 867–868, 1269; Vezi și P.P. Samarian, op.cit., p. 103. Informațiile 

oferite de medicul Constantin Caracaș confi rmă aceste observații.
75 Călători străini ..., XII, pp. 1269, 1104, nota 50.
76 Anton-Maria del Chiaro, op.cit., p. 92; Călători străini ..., IX, pp. 479, 608; Călători străini ..., XII, 

p. 1021.
77 Lazăr Șăineanu, Infl uența orientală asupra limbii și culturii române, vol. II1, București: Editura 

Socec, 1900, pp. 169, 222, 387.
78 N. Iorga, „Documente inedite”, în Opere economice, ediție îngrijită de Georgeta Penelea, 

București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1982, p. 284, doc. II.
79 V.A. Urechiă, Istoria românilor, vol. II, București, 1892, p. 311; I. Caproșu, Documente ... Iași, 

VIII, p. 78, doc. 55 și p. 563, doc. 441; N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria români-
lor, vol. VIII: Scrisori de boieri și negustori olteni și munteni către Casa de negoț sibiană Hagi, Pop, 
București: Editura Socec, 1906, p. 16, doc. 68; V.A. Urechiă, Istoria românilor, IV, p. 404; Vezi 
și D.Z. Furnică, Din istoria comerțului la români, București: Editura Socec, 1908, p. 84, doc. 
XXII; Th. Codrescu, Uricariul, vol. XIX, Iași, 1891, p. 42. În aceste documente vasul folosit 
pentru ceai este numit „ibric”.

80 D.Z. Furnică, op.cit., p. 31, doc. XXII.
81 Ibidem, p. 121, doc. LXVIII; V.A. Urechiă, Istoria românilor, IV, p. 240.
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direct negustorilor ardeleni.82 Fără ca documentele să precizeze ceva, în sensul acesta, 
tind să cred că apariția noului obicei se datorează, de data aceasta, infl uenței exercitate 
de ruși, din ce în ce mai prezenți în viața Principatelor în secolul al XVIII-lea, în contextul 
confl ictului prelungit cu Poarta, cu atât mai mult cu cât denumirea românească a acestei 
băuturi provine din termenul rusesc „čaj”.83 În Rusia, ceaiul ar fi  fost cunoscut încă de 
pe la 1567, dar folosirea lui s-a generalizat abia spre jumătatea secolului amintit anterior. 
În ciuda acestui fapt, în scurt timp aici s-a înregistrat unul dintre cele mai însemnate 
consumuri din Europa.84 De la ofi țerii ruși trebuie să fi  învățat și boierii munteni și mol-
doveni să bea ceai, făcând-o din plăcere85 – nu am dovezi despre consumul lui în scopuri 
terapeutice – cu aceeași băutură servindu-i, câteodată, și pe cei veniți în ospeție.86 Aș 
crede că numărul mic de documente referitoare la obiceiul de a bea ceai, cel puțin pentru 
perioada secolului al XVIII-lea, nu este întâmplător, ci că, mai degrabă, situația s-ar da-
tora faptului că ceaiul încă nu ocupase un loc la fel de însemnat în rândul preferințelor 
moldovenilor și ale muntenilor înstăriți precum cafeaua. De altfel, sursele aduc dovada 
că obiceiul de a bea cafea se răspândise apreciabil și în mediile mai puțin avute.

De pe la jumătatea veacului al XVIII-lea cafenelele și cafegiii au început să fi e o 
prezență din ce în ce mai obișnuită mai ales în peisajul târgurilor din Moldova și Țara 
Românească. Numai că, aceleași documente abia dacă lasă ca respectivii cafegii să fi e 
cunoscuți. Potrivit unor catastife de visterie în care au fost înscriși locuitorii ieșeni plă-
titori de taxe, la 1755 pe Ulița Mare viețuia numai Bălaș „cahfegiu”,87pentru ca în 1774 
să fi e de găsit în târg 13 persoane cu o asemenea îndeletnicire.88 Rămâne, totuși, sub 
semnul întrebării câți dintre acești oameni slujeau la Curte și câți aveau propriul aliș-
veriș pe vreuna dintre ulițe. Englezul Jeremy Bentham, trecând prin București în iarna 
1785–1786, a remarcat, la rândul său, că și acolo cafenelele erau „din belșug”.89 Mai 
precis este, însă, raportul marelui agă, înaintat domnului la 18 martie 1797, în care 
se face referire la 14 asemenea localuri bucureștene.90 În ciuda faptului că s-au păs-
trat puține descrieri, imaginea unei asemenea prăvălii se poate totuși contura. Potrivit 
observațiilor lăsate de străini, o cafenea din Moldova – și, cu siguranță, situația nu 
diferea în Valahia – ar fi  fost „o copie identică a uneia turcești”, adică „o odaie” mai 

82 D.Z. Furnică, op.cit., p. 115, doc. LXIV.
83 Petronela Savin, Universul din lingură. Despre terminologia alimentară românească, Iași: Editura 

Institutului European, 2012, p. 97.
84 F. Braudel, op.cit., p. 217.
85 R. Rosett i, op.cit., p. 385; N. Iorga, Manuscripte, p. 201.
86 P.P. Panaitescu, Călători poloni în Țările Române, București, 1930, p. 173.
87 Gh. Ghibănescu, Catastiful Iașilor din 1755, extras din „Ion Neculce”, 1, Iași, 1921, pp. 13, 21, 

35. Conform condicii, Bălaș era cafegiu la Curtea domnească, unul dintre micii slujbași.
88 Gh. Platon, Anexe la „Populația orașului Iași de la jumătatea veacului al XVIII până la 1859”, 

în Populație și societate. Studii de demografi e istorică, ediție de Ștefan Pascu, vol. I, Cluj: Editura 
Dacia, 1972, p. 311, doc. III.

89 Călători străini ..., XI, p. 711.
90 V.A. Urechiă, Istoria românilor, vol. VII, București, 1894, p. 143.
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„deloc frumoasă”, împărțită în mai multe compartimente, „fi ecare putând cuprinde 
patru până la cinci persoane”. Acolo erau primiți „mușteriii” și tot acolo, într-un colț, 
cafegiul își avea căminul pe care fi erbea cafeaua și își păstra vasele de care avea trebu-
ință. Băutura întăritoare le era servită clienților pe „măsuțe mici, cu patru picioare”, ei, 
toți, șezând pe divane, „cu picioarele ghemuite”.91 Constatările lui Constantin Caracaș 
vin să completeze tabloul deja schițat. Aerul din interior era „foarte stricat” – nici nu 
ar fi  avut cum să fi e altfel când acolo se și fuma –, iar vasele folosite erau de o calitate 
îndoielnică.92 Faptul că genul acesta de local, chiar și implantat în spațiul românesc, 
și-a păstrat specifi cul originar reprezintă o altă dovadă că moldovenii și muntenii au 
deprins obiceiul să bea cafea de la turci.

Curiozitatea mea merge mai departe. Cine să fi  fost mușteriii? Pitacele domnești 
dau de înțeles că pe lângă străini – „musafi ri” în Țara Românească – cafenelele erau 
frecventate de „o[a]meni pământeni și orășeni”,93 o formulare care nu are darul să lă-
murească întru totul. Medicul Caracaș susținea, deopotrivă, că, tocmai din cauza at-
mosferei nesănătoase, acestor localuri nu le treceau pragul – în afară de străini – decât 
„oamenii de condițiuni inferioare [și] meșteșugarii”, alții decât poporul de rând – adi-
că țăranii – care la începutul secolului al XIX-lea încă rămăseseră devotați cârciumilor 
și consumului de băuturi alcoolice.94 Reiese că la cafenea veneau locuitorii bărbați ai 
târgurilor din Principate, dar nu unii dintre cei mai de cinste.

Cu atât mai mult, nu trebuie să fi e de mirare că ceea ce se întâmpla în cafenele ne-
liniștea îndeajuns atât stăpânirea, cât și pe oamenii Bisericii. Alexandru vodă Ipsilanti 
considera că numărul cafenelelor din București era prea mare, în condițiile în care le ve-
dea a nu fi  „politiei (…) și obștiei de nici un folos, ci încă de stricăciune”.95 Acolo oamenii 
și-ar fi  pierdut vremea jucând cărți, biliard, șah, dame și altele de acestea ori sporovă-
ind,96 sporovăială care se pare că ducea uneori la discuții care nu erau deloc pe placul 
Domniei, deoarece făceau referire într-o manieră defavorabilă la ea și la Înalta Poartă.97 
Un exemplu elocvent avem și din Moldova. La 2 iulie 1790, egumenul de la Sfântul Sava 
din Iași cerea Divanului țării să închidă cafeneaua de lângă zidul mănăstirii – al cărei 
proprietar era „un Toader brașoveanu” –, jeluindu-se că în dugheana acestuia intrau 
„fel de fel de oameni”, bănuiți a fi  din cei care umblau după „niscai furtișaguri”, un 
asemenea „tâlhar”, fi ind prins în lăcașul sfânt chiar în acele zile.98 Aș bănui că înaltul 
ierarh nu se temea numai pentru bunurile mănăstirii, dacă s-a adresat instanței jude-
cătorești cu astfel de revendicare. Nu e greu de dedus că autoritățile laice și ecleziastice 

91 Călători străini ..., XII, p. 867; Călători străini ..., VIII, p. 267.
92 P.P. Samarian, op.cit., p. 118.
93 V.A. Urechiă, Istoria românilor, IV, p. 339; Idem, Istoria românilor, vol. V, București, 1893,
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97 V.A. Urechiă, Istoria românilor, vol. I, București, 1891, pp. 245, 307.
98 I. Caproșu, Documente ... Iași, VIII, p. 672, doc. 544.
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ale vremii considerau localurile de acest tip – un spațiu de socializare, în exclusivitate, 
masculin, un spațiu al timpului irosit și al unor activități neproductive – ca reprezentând 
o amenințare pentru morala publică și, mai mult de atât, chiar un pericol pentru stabi-
litatea politică a țării. Din această perspectivă, încercările Domniei de a le supraveghea 
îndeaproape prin introducerea anumitor reguli devin justifi cate. Altcineva decât marele 
cafegiu al Curții domnești nu putea să desfășoare o activitate cu un asemenea specifi c, 
dacă nu primea „învoire” de la domn și nu plătea apoi o „dare deosebită”99. Cafenelelor 
bucureștene le-a fost impus și un anumit orar de funcționare, ele fi ind „slobode a fi  des-
chise” numai „până la 4 ceasuri” din noapte, adică până la orele 22.100 În mod deosebit 
proprietarilor li s-a adus la cunoștință că vor fi  „strașnic” pedepsiți – existând chiar po-
sibilitatea să li se închidă localul – dacă vor îngădui a se „face vorbe de ce nu se cade”, 
Domnia urmând „a orândui șpioni într-adins” ca să-i prindă pe cei care ar fi  îndrăznit să 
nesocotească porunca.101 Totuși, poziția adoptată de puterea domnească în Principate nu 
era una ieșită din comun. În Imperiul Otoman, pentru aceeași vină, proprietarii de cafe-
nele riscau să sfârșească în apele Bosforului, într-un sac legat la gură,102 iar în America și 
în Franța, în perioada celor două Revoluții, cafenelele au fost percepute ca fi ind locul în 
care se complotează și unde iau naștere tulburările politice.103 Totuși, indiferent de câte 
interdicții vor fi  fost fi xate de-a lungul vremii, obiceiul de a bea cafea nu a putut fi  nici 
măcar înfrânat, iar cafenelele nu au fost sortite dispariției.

În concluzie, pentru locuitorii din Moldova și Țara Românească să cunoască, în 
veacul al XVIII-lea, cafeaua și ceaiul a însemnat să-și formeze un nou obicei alimentar 
și să se adapteze unui nou gen de conduită. Noua modă a pătruns în Principate venind 
dinspre Imperiul Otoman, respectiv, dinspre Rusia, iar primii care au preluat-o au fost 
cei aparținând elitelor locale. Mai mult decât simple băuturi consumate pentru satisfa-
cerea gustului personal, cafeaua și ceaiul – cu toate că acesta din urmă într-o mult mai 
mică măsură – au deținut și în societatea românească o însemnată funcție socială, ele 
putând fi  socotite drept catalizatori ai interacțiunilor umane, tocmai pentru că au favo-
rizat apropierea dintre semeni. Posibilitatea ca cei care beau cafea sau ceai împreună 
să poarte discuții diverse într-o atmosferă care, de regulă, denotă cordialitate a contri-
buit la sporirea sociabilității în cadrul comunității. Plăcerea de a bea cafea, mai ales, 
i-a cuprins în scurt timp și pe cei din categoriile sociale inferioare, ceea ce a făcut ca în 
peisajul târgurilor moldovenești și muntene să apară, pe lângă cârciumă, un nou tip 
de local: cafeneaua. Respectivul spațiu public, frecventat, în special, de bărbați de con-
diție îndoielnică, a trezit suspiciunea autorităților laice și bisericești ale vremii, fi indcă 
ar fi  favorizat producerea dezordinilor de natură socială și politică, motiv sufi cient ca 
genul acesta de prăvălie să devină obiectul unei atente supravegheri.

99 V.A. Urechiă, op.cit., pp. 114–115.
100  Idem, Istoria românilor, VII, p. 485.
101  Idem, Istoria românilor, I, pp. 245, 307–308.
102 Corinne Trang, „Coff ee”, în Encyclopedia of Food and Culture, vol. I, edited by Solomon H. 

Katz , New York, 2003, p. 432.
103 Ibidem, p. 431.
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Cafeaua și ceaiul.
Noi obiceiuri alimentare în Moldova și Ţara Românească

Rezumat: Cronici, însemnări ale călătorilor străini și ale solilor, scrisori, foi de zestre și diate, liste de 
cheltuieli, condici mănăstirești și domnești, pitace, liste cu produsele comercializate și catagrafi i, toate 
laolaltă fac posibilă reconstituirea, din perspectivă antropologică, a poveștii cafelei – și puțin pe cea a 
ceaiului – în Moldova și Ţara Românească, în secolul al XVIII-lea.

Sursele atestă că la Curtea domnească băutul cafelei era obișnuință chiar cu câțiva ani înainte ca 
veacul amintit anterior să înceapă. Domnul îi onora cu exotica băutură pe demnitarii și oaspeții străini 
primiți în audiență, deopotrivă pe boierii și înalții ierarhi de față la diversele ceremonii, dar se și bucura 
de ea în tihnă, alături de apropiații săi, în momente mai puțin încărcate de solemnitate. Tratația cu ca-
fea era un obicei căruia trebuie să i se fi  acordat o mare însemnătate în condițiile în care îndeplinirea 
rânduielilor specifi ce unui astfel de moment fusese încredințată unui dregător anume: marele cafegiu. 
Nu a fost nevoie să treacă multă vreme, până ca plăcerea cafelei să pună stăpânire și pe simandicoa-
sele fețe boierești. Gustoasa băutură le făcea vizitele și discuțiile înfi ripate atunci mai agreabile, le era 
motiv de desfătare la sfârșitul meselor obișnuite sau de sărbătoare, sporindu-le, de asemenea, bucuria 
momentelor de intimitate în familie.

Pe piață existau mai multe sortimente de cafea – provenind din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii 
– pe care negustorii le procurau, fi e din Imperiul Otoman, fi e din importantele târguri ale Apusului ori din 
Ardeal. Modul în care era preparată și servită cafeaua – pentru așa ceva fi ind folosite vase specializate 
– precum și gustul preferat de moldoveni și munteni sunt dovezi de necontestat ale faptului că obiceiul 
a cuprins Principatele venind dinspre Ţarigrad.

Despre cafenele și cafegii – proprietari unui astfel de local și nu deținători ai dregătoriei în cauză 
– izvoarele „vorbesc” tot mai mult din a doua jumătate a secolului vizat, ceea ce dovedește o oarecare 
liberalizare a consumului. Descrierile lăsate de călătorii străini permit reconstituirea imaginii acelui 
așezământ, dar, din păcate, nu s-au păstrat sufi ciente date din care să reiasă cu exactitate cine erau 
cei care îl frecventau. Ce reliefează documentele e că purtările acestei clientele lăsau adesea de dorit, 
fapt care a determinat Domnia să urmărească în chip riguros ce se petrecea în cafenele și chiar să ia 
o serie de măsuri cu privire la regimul lor de funcționare.

Sursele sunt cu mult mai zgârcite, în privința informațiilor referitoare la plăcerea de a bea ceai a 
moldovenilor și muntenilor. Cu toate acestea, este evident că ceaiul și mai ales cafeaua au contribuit 
în bună măsură la statornicirea legăturilor între membrii cu stare ai societății moldovenești și muntene.

Cuvinte cheie: Țara Românească, Moldova, cafea, ceai, obicei, cafegii.

Coffee and Tea.
New Alimentary Habits in Moldavia and Wallachia

Abstract: Chronicles, notes of travellers and messengers, letters, dowry lists and testaments, spend-
ings lists, registers of monasteries or of the Court, offi cial decrees, lists of sold goods and inventories – all 
these documents have made possible the drawing, from an anthropological perspective, of the story of 
coffee – and partially that of tea – in Moldavia and Wallachia in the 18th century.

Historical sources prove that drinking coffee was already a habit at the courts of the royal princes 
even a couple of years before the aforementioned century began. The Royal Prince would honour the 
foreign dignitaries and guests who were received for audiences, the boyars and important clerics who 
were present at offi cial ceremonies, but would also enjoy it with his close acquaintances in less solemn 
moments. Serving coffee to one’s guests must have been a custom of great importance, considering 
that the usual preparations for this ritual would be entrusted to a certain high offi cial: the grand cafegiu 
(a high dignitary responsible for preparing and serving the coffee). It did not take a long time before the 
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pleasure of drinking coffee captivated the genteel boyars. The delicious drink was making their visits and 
their discussions more pleasant, it was a reason for delight at the end of the ordinary or festive dinners 
and it would also make the intimate moments spent with the family more enjoyable.

There were several types of coffee available on the market – originating from the most distant 
corners of the world – that the merchants would procure either from the Ottoman Empire, or from the 
important markets of the West or from Transylvania. The manner of preparing and serving the drink – for 
which special utensils and receptacles were used –, as well as the taste preferred by the inhabitants of 
Moldavia and Wallachia represent unquestionable proof that the habit installed itself in the Principalities 
as an infl uence from Constantinople.

The instances where coffee shops and their owners are mentioned in historical documents increase 
starting with the second half of the mentioned century, which demonstrates a certain liberalization of the 
coffee consumption. It is possible to imagine what those places looked like based on the descriptions 
of the foreign travellers, but there is not enough data unfortunately about those who frequented them. 
The documents do leave the impression however that the behaviour of the customers was not always 
of the highest class, which is why the royal princes undertook to follow closely what was happening in 
the coffee shops and even to take a series of measures concerning their functioning.

There is much less information in the sources about the pleasure the inhabitants of Moldavia and 
Wallachia had for drinking tea. In spite of all this, it is evident that tea, and most of all, coffee contributed 
in the establishment of relationships between the well-off members society in the two Principalities.

Keywords: Wallachia, Moldavia, coffee, tea, tradition, cafegiu. 


