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Pentru o istorie
a alimentaţiei şi consumului
în istoriografia românească

Avem în general o destul de vagă şi confuză reprezentare despre oamenii 
trecutului, şi ne reprezentăm rău sau deloc despre ceea ce mâncau, cum mâncau, 
cât mâncau, cum îşi preparau hrana, cum şi cu ce se îmbrăcau, cum şi în ce condiţii 
locuiau. Tot atâtea probleme de antropologie istorică care lipsesc sau sunt slab 
reprezentate în istoriografia românească a ultimelor decenii.

Din nefericire, istoriografia românească din toate timpurile, cultivând paradigma 
construcţiei statului naţional, a pariat pe o istorie militantă, sărăcind demersurile 
complexe, taxate drept minore, nesemnificative şi ca atare marginalizate dacă nu 
total ignorate de marea istoriografie. Aşa se face că la ora secolului XXI ne mai luptăm 
cu vechile marote ale trianonului, scăpând din vedere fapte de civilizaţie materială 
şi culturală, precum fapte de istoria habitatului, de istoria vestimentaţiei şi modei, 
fapte de istoria alimentaţiei. Acestea nu reprezintă nicidecum o istorie măruntă, 
nesemnificativă, cum ar putea părea sau cum au fost multă vreme considerate, 
ci dimpotrivă fapte de civilizaţie, fapte fondatoare de identităţi, fapte ce concură 
la o perspectivă de istorie culturală. Toate aceste gesturi care trimit la cotidian şi 
la repetiţie nu fac decât să ofere consistenţă, datorită greutăţii şi dimensiunii lor 
copleşitoare, unor identităţi culturale multiple, de la individual la local, zonal şi 
regional, conducând spre naţional şi universal. Apelând la asemenea subiecte, ruta 
spre marea istorie este doar aparent una ocolită, ea conducând în ultimă instanţă 
spre caracterele fundamentale ale unui tip de civilizaţie.

Avem multiple raţiuni, aşadar să pledăm pentru o antropologie istorică a 
alimentaţiei, a habitatului sau vestimentaţiei. Acestea răspund primelor necesităţi 
a oricărei fiinţe umane şi ca atare ele reprezintă în cel mai înalt grad, fapte de 
istorie culturală, o istorie culturală înţeleasă în sensul ei cel mai larg şi cuprinzător, 
în sensul ei antropologic. În ce priveşte istoria alimentaţiei, trebuie s-o spunem 
de la început, ea nu a preocupat în mod sistematic pe istoricii români, din orice 
timp, în ciuda faptului că este unanim acceptat că alimentele, mâncarea, sunt una 
dintre trăsăturile care fac diferenţa şi construiesc identitatea oricărei comunităţi. 
Obiceiurile alimentare ale unei comunităţi, ale unui popor,  sunt apoi un subiect 
de istorie democratic şi popular, în ciuda diferitelor paliere care se stabilesc şi care 
diferenţiază „masa bogatului” de „masa săracului.” 

Deşi în materie de gust şi alimente lucrurile par îngheţate, par adevărate 
constante, se cuvine să subliniem că şi în materie de obiceiuri alimentare, lucrurile 
se schimbă, dar se schimbă lent, uneori imperceptibil, după ritmul evoluţiei marilor 
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structuri de care vorbea la vremea lui, cunoscutul istoric francesz, Fernand Braudel. 
Deşi uneori putem părea convinşi de contrariu, cotidianul şi gesturile mărunte 
din cotidian, precum alimentaţia, nu sunt lipsite de istorie. Gesturile de fiecare 
zi se transformă, se istoricizează, iar structurile cotidianului capătă dimensiuni 
istorice.1 În fapt, în fiecare zi asistăm imperturbabili la istoricizarea prezentului 
şi la transformarea efemerului cotidian în istorie. Există apoi o mare diversitate în 
modul de pregătire a aceloraşi alimente, care diferă de la o comunitate la alta, de la 
un popor la altul, datorită unor raţiuni ce privesc diferenţele tehnologice, economice 
şi sociale dar şi unor puternice diferenţe culturale şi religioase. Dincolo de produsele 
de bază, modul de a găti oferă o diversitate dezarmantă, conducând spre o istorie 
a gustului.2

Nu se poate spune că istoricii au tratat cu indiferenţă problemele alimentaţiei. 
Dimpotrivă, alimentele, gustul alimentar a constituit în egală măsură o problematică 
de interes pentru istorici şi antropologi deopotrivă. Inainte chiar de marea despărţire 
a istoriei de antropologie, numeroase relatări de călătorie sau descrieri ale 
alterităţilor interioare sau exterioare făceau un loc important obiceiurilor culinare 
şi moravurilor alimentare, ca unele ce dădeau caracterele specifice şi moravurile 
popoarelor, ţărilor şi provinciilor ce făceau obiectul descrierii. 

Inainte de al doilea război mondial istoricii ce se ocupau de viaţa materială şi 
apoi de demografia istorică au privilegiat mai ales aspectele puse de subzistenţă, 
de perioadele de foamete şi lipsuri alimentare, care duceau de catastrofe şi căderi 
demografice. In aceste preocupări, alimentele sau mai exact spus, lipsa sau 
insuficienţa lor, ocupau un loc important, alături de alte cauze care provocau 
declinul demografic şi deficitul alimentar. Din anii 1960-1970, odată cu dezvoltarea 
unei antropologii istorice mai clar definite şi manifeste, istoricii au avansat spre alte 
aspecte care au în vedere istoria alimentaţiei, cum ar fi carenţele şi dezechilibrele 
alimentare din afara perioadelor de criză, cu alte cuvinte, regimurile alimentare 
ordinare. Inspirându-se din preocupările nutriţioniştilor contemporani, istoricii au 
început să analizeze regimurile alimentare ale diferitelor grupuri şi categorii sociale, 
diferenţierile în raport de sex sau vârstă, au stabilit raţiile calorice, proporţiile de 
glucide, protide sau lipide din fiecare regim alimentar, prezenţa vitaminelor sau 
a altor elemente minerale pe care o dietă modernă le considera necesare într-o 
alimentaţie echilibrată.3 Primele studii circumscrise unei istorii a alimentaţiei au 
abordat în anii ’70 teme doar aparent minore, precum un atlas istoric al plantelor 
cultivate, densitatea măcelarilor în anumite zone, consumul de carne faţă de numărul 
de locuitori în oraşe, documentele notariale cu privire la regimul alimentar al 
ţăranilor sau examinarea taliei populaţiilor din diferite epoci.4 În paralel cu această 
abordare mai degrabă cantitativistă, apanaj al istoricilor economişti, etnografii şi 
antropologii s-au orientat asupra preferinţelor alimentare, asupra semnificaţiei 
simbolice a alimentelor, interdicţiilor dietetice şi religioase, asupra procedurilor 

1  Histoire de l’Alimentation, sous la direction de Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari, 
Paris, Fayard, 1996, p. 8-9.

2  Ibidem,  p. 9.
3  Histoire de l’Alimentation, p. 11.
4  Vezi Jean-Jacques Hemardinquer, Pour une histoire de l’alimentation, Cahiers des Annales, 

1970.
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culinare, modul de a pune masa, şi raporturile pe care le întreţine alimentaţia cu 
miturile, cultura şi structurile sociale.5 

Primii care au abordat problemele au fost istoricii elenişti, interesaţi de relaţia 
complexă între alimentaţie, sacrificii religioase, viaţa politică şi mituri.6 În anii 
1980-1990, istoricii medievişti şi modernişti au început să acorde o atenţie mai 
specială problemelor istorice ale alimentaţiei, adoptând o abordare culturalistă, din 
perspectiva unei istorii a mentalităţilor, a unei istorii a gustului, sau a unei istorii 
a imaginarului alimentar.7 S-au studiat acum problemele identităţilor alimentare, 
practici alimentare la diferite popoare sau diferite categorii şi pături sociale, o 
perspectivă comparată cu privire la obiceiuri culinare, gust, dezgust, evoluţia istorică 
a unora sau altora, influenţa religiei sau a dietei asupra preparării alimentelor.8

Punctele de vedere şi modalităţile de abordare s-au multiplicat, totul conducând 
la o nouă istorie a alimentaţiei, foarte complexă, diferenţiată, foarte departe de 
tablourile obiceirilor culinare din descrierile călătorilor din secolele moderne. 
O asemenea istorie nu a intenţionat deloc să surplombeze „vechea” istorie 
evenimenţială, ci dimpotrivă a afirmat locul central pe care-l ocupă alimentaţia, 
ca obiect de cercetare, poziţia strategică în sistemul de valori şi de viaţă a tuturor 
societăţilor trecute şi prezente. Dovadă a acestui puternic interes sunt numeroasele 
colocvii şi iniţiative care, plecând din anii 70 şi apoi foarte prezente în anii 80, au 
pus împreună cercetători şi metode din diverse discipline focalizând eforturile spre 
un obiect central care este alimentaţia de ieri şi de astăzi. Tema alimentaţiei s-a 
dovedit repede o temă federalizatoare şi integratoare.9

*

Tematica numărului de faţă dedicat istoriei alimentaţiei şi gustului, 
sensibilităţilor şi identităţilor alimentare, reuneşte în mod fericit contribuţii istorice 
diverse, venite din tradiţii istoriografice diferite. In principal, o bună parte dintre 
studiile care compun sumarul numărului prezent al Caietelor de Antropologie 
Istorică, sunt contribuţiile unor colegi italieni, graţie unei colaborări deja fructuoase 
mediate de Institutul Italo-Român de Studii Istorice, animat de istorici italieni de 
la Universitatea Sapienza (Roma) şi istorici români de la UBB (Cluj-Napoca). În 
proporţie relativ egală se regăsesc apoi contribuţiile unor istorici români din jurul 
Seminarului de Antropologie Istorică de la UBB Cluj-Napoca, dar şi un număr 
important de contribuţii datorate unor colegi din Iaşi şi Bucureşti, sau din alte 
centre academice, semn că există pretutindeni la generaţii diferite de istorici 
sensibilitate faţă de problematici istoriografice ce ţin de istoria alimentaţiei. Chiar şi 

5  Identité alimentaire et alterité culturelle, Recherches et travaux de l’Institut d’ethnologie, 
Neuchatel, 1985.

6  M. Detienne, J-P. Vernant, La Cuisine du sacrifice en pay grec, Paris, Gallimard, 1979. 
7  Maurice Aymard, Claude Grignon, Françoise Sabban, Le temps de manger. Alimentation, 

emploi du temps et rythmes sociaux, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 
Institut National de la Recherche Agronomique, 1993.

8  Mennell Stephen, All Manners of Food (Eating and Taste in England and France from the 
Middle Ages to the Present), Oxford, Basil Blachwell, 1985.; Massimo Montanari, La fame 
et l’abondanza. Storia del alimentazione in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1994.

9  Histoire de l’Alimentation, p. 14.
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la o primă vedere, putem constata cu uşurinţă interesul crescut pentru o asemenea 
temă istoriografică, diversitatea problematicilor, a perspectivelor metodologice 
şi a abordărilor, ca şi relativa omogenitate a materialelor care compun actualul 
număr tematic dedicat acestui fascinant capitol de istorie reprezentat de istoria 
alimentaţiei. 

Constatând puţinătatea studiilor dedicate istoriei alimentaţiei şi consumului, 
chiar dacă ele n-au lipsit cu desăvârşire din istoriografia română, intreprinderea 
noastră s-a dorit chiar de la început, o pledoarie, sperăm convingătoare, pentru 
recuperarea sistematică a acestei problematici istorice şi pe meridianul nostru 
istoriografic, ca una din problematicile care poate contribui la renovare medolologică 
şi la deschideri epistemologice demne de tot interesul specialiştilor. 

        T.N.


