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Gastronomia istorică, promovată de 
cercetători ca Jean-Louis Flandrin sau 
Bruno Laurioux1, interoghează astăzi, 
acolo unde reţetarul de extravaganţe 
culinare recompus de artes coquinariae 
lipseşte, surse mai mult sau mai puţin 
obişnuite. Rezultanta tuturor acestor 
demersuri ne-a demonstrat nu o dată că 
“ceea ce trece prin bucătărie sfârşeşte 
totdeauna pe masă şi rareori poate 
schimba direct cursul istoriei popoarelor; 
în schimb, ceea ce apare pe masă la 
un moment dat ne poate da un indiciu 
important în legătură cu ce se întâmplă 
într-o civilizaţie sau alta” (Frédéric 
Duhart).

Cum Evul Mediu românesc nu lasă 
să se întrevadă nici apogeul bucătăriei 
medievale, dar nici decadenţa aceleiaşi 

bucătării, abundenţa (ca model de ospitalitate) fiind cuvântul de ordine în relatările 
călătorilor străini prin Ţările Române, cercetătorul se vede obligat să scotocească 
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prin registre de comerţ sau prin diverse alte catastife de cheltuieli, în absenţa 
savuroaselor cărţi de bucate pe care Occidentul se precipita să le multiplice într-un 
ritm incredibil: aproximativ 150 de manuscrise, numai între secolele XIV-XV. În 
schimb, tranzacţiile cu produse orientale (res turcales) la gurile Dunării, într-o 
Europă a vinului, a pâinii dar şi a uleiului de măsline, aveau pentru Ţările Române 
aerul unui privilegiu nu uşor de exploatat. Ceea ce pentru Occident însemna “la 
folie des épices” (Fernand Braudel), pentru oraşele Braşov şi Sibiu – importante 
centre de comerţ şi de tranzit între Europa centrală şi cea de sud-est – constituia nu 
numai o febră a mirodeniilor, ci şi un procent de 30-40% din totalul comerţului cu 
mărfuri orientale2. O aritmetică elementară a procentelor de consum în cele două 
puncte-cheie ale comerţului est-european ne-ar putea conduce la câteva observaţii 
interesante în materie de alimentaţie la început de secol XVI. 

Pentru anul 1540, de exemplu, “structura traficului comercial la Sibiu era 
următoarea: 48% mirodenii, 37,4% textile, 6,14% produse textile, 7% piei şi 
obiecte din piele, iar restul produse alimentare şi fructe.”3 Prin urmare, jumătate 
din totalul mărfurilor destinate oraşelor săseşti, târgurilor locale din Transilvania 
şi altor puncte de desfacere central-europene o constituiau produsele alimentare 
(e de la sine înţeles că procentul se putea schimba, spectaculos sau nu, de la un 
an la altul). În topul mirodeniilor care tranzitau vămile Braşovului şi Sibiului 
conducea piperul (mai ieftin primăvara şi mai scump toamna)4, un fel de monedă 
forte a tranzacţiilor comerciale (Fernand Braudel). Urmează şofranul (considerat 
cea mai scumpă dintre mirodenii), ghimpirul, cuişoarele, scorţişoara, nucşoara, 
chimionul, migdalele. Să adăugăm aici zahărul, introdus pe filieră arabă într-o 
Europă care folosea în mod frecvent mierea şi pe care noul produs a înlocuit-o 
treptat în siropuri şi şerbeturi, în fructele confiate şi în bomboane, în marmeladă 
şi marţipan…

Îngropate într-un metisaj culinar greu de descris, toate aceste savori creează 
ierarhii alimentare, traduse în limbajul istoriei mentalităţilor prin: bucătăria 
elitelor şi bucătăria populară. 

O armată de cămăraşi, chelari, pitari, stolnici…

După consumarea unor episoade de foamete cruntă între secolele al XI-lea şi al 
XIV-lea, “Europa carnivoră” încearcă o rafinare a gustului şi se îndreaptă cu paşi 
repezi spre a deveni o “Europă de zahăr” (Bruno Laurioux). Vremea legumelor 
trecuse şi ea, dacă dăm crezare procentului de doar 9% reţete pe bază de legume, 
pe care Jean Louis Flandrin îl decupează din cărţile de gastronomie ale secolelor al 
XIV-lea şi al XV-lea (excepţie fac, se pare, ţările bazinului mediteranean, în frunte 
cu Italia). Morcovul, păstârnacul, hreanul, ridichile, ceapa, usturoiul, dovleacul, 
varza şi salata verde – ca unele ce cresc aproape de pământ – devin simboluri ale 
claselor sociale aflate la baza societăţii, în timp ce preferatele elitelor erau fructele: 
nuci, alune, castane, struguri, prune, piersici, pere, mere, coacăze, cireşe, vişine 

2  Mária Pakucs, “Comerţul cu mirodenii al oraşelor Braşov şi Sibiu în prima jumătate a 
secolului al XVI-lea”, în “Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XX, 2002, p. 77 ş. u.

3  Ibidem, pp. 77-78.
4  Ibidem, p. 83.
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şi agrişe – care creşteau în aer, mai aproape de cer. Sosite tocmai din America pe 
mesele europenilor, legume ca tomatele şi cartoful, fasolea sau dovlecelul intră 
mai târziu în colecţiile de tip Diversa cibaria. Cartoful, de pildă, ajunge în Europa 
la 1553, iar primii europeni care l-au cultivat au fost prusacii. La noi, cartoful va 
ajunge abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai întâi în Transilvania.

Pentru începutul secolului al XVI-lea românesc, instrumentarul gastronomiei 
istorice e rudimentar, lipsit de detalii şi, prin urmare, de anvergură. Tot ce ne-a 
rămas din opulenţa ospăţurilor domneşti de odinioară se mai poate vedea astăzi 
în fizionomiile din tablourile votive, deloc subţiate de austeritatea celor peste 200 
de zile de post anual din calendarul creştin ortodox (în comparaţie cu cele 166 
de zile de post ţinute de credincioşii catolici) – mărturii indirecte ale consumului 
excesiv de carne. “Tipul nobilului medieval este un individ cu burta proeminentă, 
cu fălci puternice şi ceafa groasă, sangvin şi violent, suferind de gută, de ficat şi 
de tulburări ale circulaţiei, adeseori victimă a congestiilor cerebrale (dambla).”5 
Evident că tabloul zugrăvit de Matei Cazacu e generalizant şi descurajant sub 
aspectul rafinamentelor culinare, ceea ce nu ne împiedică să identificăm totuşi 
în bucătăria monarhilor noştri cel puţin două regimuri, dictate în bună măsură de 
raţiuni practice, economice, dar şi spirituale: un regim “pantagruelic”, prin urmare 
distructiv şi altul mai sever, deci mai dietetic. Două personalităţi ale începutului de 
secol XVI ilustrează cum nu se poate mai bine această departajare: Radu cel Mare, 
care va prefera un regim “pantagruelic” din cauza căruia probabil se va îmbolnăvi 
de gută, şi Neagoe Basarab, care va acuza de timpuriu o deteriorare a stării de 
sănătate şi care va îmbrăţişa în consecinţă un regim mai auster. Legătura între 
artes culinariae şi artes medicinae nu se va produce prea curând în Ţările Române, 
cu toate că principii noştri nu precupeţesc nici un efort în a-şi aduce de la înalte 
curţi europene, o dată cu mirodeniile şi ierburile aromatice, doctori pricepuţi în 
ameliorarea digestiei şi în prescrierea unei alimentaţii mai raţionale, mai uşoare şi 
evident mai sănătoase.

Ceea ce nu s-a produs în cazul medicinei şi al dieteticii, s-a produs în cazul 
limbii. Există un anume tip de încifrare în folosirea frecventă a poreclelor în locul 
numelor dinastice sau de familie, care a fost preluat la noi în actele de cancelarie din 
vorbirea curentă şi care a devenit un fel de depozit oral de mentalitate. Vorbitorii 
valahi etichetează, valorizează şi sunt dispuşi să salveze la nivel onomastic ceva 
din istoria persoanei poreclite. E şi cazul unor funcţionari din administraţia Ţării 
Româneşti, în apelativele cărora se regăsesc… unele preferinţe alimentare: Mălaiul 
vel postelnic (dintr-un document datat 10 iunie 1525), Dimitrie Foame diac (dintr-un 
alt document, datat 2 septembrie 1528), Radu Bea-zăce din Cândoi (de la 1576) sau 
Dragomir Roademei (din acte de cancelarie datate 1578-1583). În cazul lui Radu 
Bea-zăce din Cândoi, comunitatea a amendat fără echivoc excesele sale bahice, 
iar eticheta n-a mai putut fi ştearsă în timp. Vom vedea în continuare ce restricţii 
înţelegeau să impună voievozii pentru ei înşişi sau pentru boierii lor, astfel încât 
protocolul festinelor domneşti să nu degenereze în banchete sângeroase à la Ţepeş 
Vodă sau Alexandru Lăpuşneanu.

5  Matei Cazacu, studiu introductiv la volumul O lume într-o carte de bucate. Manuscris din 
epoca brâncovenească, Bucureşti, 1997, p. 37.
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Dar până atunci, să rămânem în domeniul lingvistic, acolo unde termenii ce 
vizează bucătăria, cămara şi aprovizionarea acestora fac şi astăzi deliciul iubitorilor 
de cronici. A conăci sau a face popas (mas, în limbaj medieval românesc) cădea 
în grija unui conacciu sau conăcar, adică boier care se ocupa cu pregătirea locului 
de popas (beilic) pentru domn. Aici se aşternea prânzarea (masa de prânz) sau 
cina înaltului oaspete, operaţii delicate uneori, care depindeau nu în ultimul rând 
de buna comunicare între: conăcar, chelar (mai-marele peste cămări), cămăraş 
(dregător domnesc în sarcina căruia intra şi supravegherea ocnelor), pitar (cel 
care răspundea de pregătirea făinii şi a pâinii de la Curte), stolnic (mare boier care 
supraveghea masa monarhului, ca şi bucătăria domnească, servirea stăpânului la 
mesele oficiale, aprovizionarea cu peşte, colectarea impozitelor de la grădinari 
şi pescari), clucer (mare dregător ce răspundea direct de achiziţionarea la timp 
a grâului, vinului şi altor alimente destinate cămărilor domneşti) şi sluger (şef al 
măcelarilor, având în grijă aprovizionarea cu carne). Miroseaţa nafacalei sau a 
viptului (adică mireasma hranei), ca şi câtinţa (cantitatea) ţineau de experienţa 
bucătarilor care ştiau să aleagă materia primă din zaharelele (proviziile de hrană 
pentru oameni şi vite) depozitate în jitniţe (hambare), dar şi din cămările în care 
se păstra pârga (roadele dintâi). Nici sarcina pivnicerului nu era una uşoară: ca 
subaltern al cuparului (cel care umplea cu vin paharul voievodului, la masă), el 
ţinea cheile pivniţelor cu vinuri domneşti şi-i avea în subordine pe chelar, pe dogar 
ca şi pe toţi lucrătorii din crame. Personajul cel mai important în acest domeniu 
rămâne totuşi paharnicul, mare dregător domnesc, cel care degusta băutura adusă 
domnului, ca administrator al viilor şi bun cunoscător al soiurilor. Rolul său nu 
era minimalizat de nici unul dintre ierarhi şi asta pentru că paharnicul veghea ca 
licorile colorate sau transparente, destinate cupei regale, să nu conţină otravă, ca 
la banchetele italiene din Renaştere sau ca la ospeţele de mai târziu ale stolnicului 
Constantin Cantacuzino.

După ce medelnicerul îi toarnă apă domnului într-un vas, pentru ca acesta să 
se poată spăla pe mâini la masă şi după ce îi serveşte personal bucatele, rămâne la 
latitudinea fiecărui comesean de câtă cuntenire (înfrânare) va putea să dea dovadă 
în asemenea împrejurări.6 

Zahăr, mult orz, carne de porc şi nişte ierburi, 
în bucătăria lui Mihnea cel Rău

Un catastif de cheltuieli făcute în intervalul 23 august 1508 – 4 mai 1509, recuperat 
din Arhivele Braşovului de Gr. Tocilescu7, poate fi un bun indicator al “nivelului” 
bucătăriei voievodale din timpul lui Mihnea cel Rău (1508-1509). Documentul poartă 
ca titlu “Catastif de scule, ce am cumpărat. Catastif pentru cele trebuincioase în casă 

6  Termenii de epocă au fost decupaţi din volumul Cronicari munteni, Bucureşti, 1965, 
iar explicaţiile titlurilor marilor dregători din studiul lui Daniel Ciobanu, “Dregătoriile 
boiereşti în Ţara Românească şi Moldova”, publicat în Familiile boiereşti din Moldova şi 
Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I, coordonator şi 
coautor Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, 2004, pp. 18-23.

7  534 Documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la 
legăturile cu Ardealul, 1346-1603, îngrijite de Gr. G. Tocilescu, Bucureşti, 1931, pp. 469-482.
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sculişte” şi a fost atribuit pe nedrept – în opinia mea – lui Miloş, unul dintre fiii 
voievodului, pe motiv că neexistând nici o semnătură la capătul acestei lungi liste 
de cheltuieli, ci doar nişte nume care apar sporadic în text: Miloş, Drăgan şi Radu, 
primul dintre ele a fost mai uşor de identificat, ignorându-se faptul că documentul 
vorbeşte despre Miloş la persoana a treia: “Ce a fost Miloş dator Nichitoii…aspri 6”, 
“Pentru dulama lui Miloş voevod…aspri 9”, sau “Postav pentru nădragii lui Miloş 
voevod…aspri 30” (în timp ce în text apar, acolo unde e cazul, şi referinţe la persoana 
întâi: “Pentru un scaun ce l-am făcut (s. n.) cu piele…aspri 25”).

Presupusul autor al înscrisului nu avea cum să se ocupe de înregistrarea sumelor 
alocate aprovizionării cămărilor domneşti sau reparării lor, nici de alte sume 
pentru cumpărarea unor ustensile casnice sau de plata recondiţionării hainelor 
voievodului – şi asta din simplul motiv că nu se afla în ţară între 1508 şi 1509, fiind 
ostatic la Constantinopol. Practica era una obişnuită la Înalta Poartă: fiii voievozilor 
care ocupau tronul Ţării Româneşti erau “poftiţi” să stea la Constantinopol drept 
garanţi ai fidelităţii tatălui lor, uneori pe toată durata domniei acestuia. E şi cazul 
lui Miloş, ostatic la Poartă în timpul domniei părintelui său, Mihnea cel Rău 
(aprilie/mai 1508 – octombrie 1509), care “a rămas aici ca pretendent, în legătură 
cu braşovenii şi cu unii boieri din Ţara Românească, până când a fost închis şi 
executat înainte de 20 octombrie 1519, pentru crimă împotriva împăratului, ca 
urmare, se pare, a uneltirilor lui Neagoe Basarab.”8 

Un amănunt important e şi faptul că Miloş va fi pomenit în condica de cheltuieli 
doar până la 3 decembrie 1508, începând cu această dată şi până la 4 mai 1509 
(finalul documentului) pentru el nu se mai alocă explicit din visteria domnească 
nici măcar un aspru! E o dovadă în plus că spre sfârşitul anului 1508 el pleacă la 
Constantinopol.

Pe lângă fiul ostatic, Mihnea mai are un fiu dintr-o primă căsătorie, căruia îi 
cedează domnia în octombrie 1509, “păstrându-şi, desigur, în raport cu acesta o 
poziţie privilegiată, fără a părăsi, se pare, Ţara Românească, unde sibienii îl mai 
căutau încă la 21 noiembrie 1509.”9 Numele lui este Mircea (istoriografia noastră 
îl va numi Mircea III) şi va fi domn deplin începând din octombrie 1509 până în 
ianuarie 1510 (“Io Mircea Voievod, fiul marelui Io Mihnea voievod, domn a toată 
ţara Ungrovlahiei”), stingându-se din viaţă după 1534. 

Dacă nu vrem să admitem că persoana căreia îi revenea obligaţia de a ţine o 
evidenţă strictă a cheltuielilor casei domneşti, deci şi o condică, era marele vistier 
al lui Mihnea Vodă, în persoana boierului Calotă10 (având în subordine pe cel de al 
doilea vistier, jupan Albu), şi nici marele clucer, în serviciul căruia intra întreaga 
aprovizionare a curţii, atunci singurii membri ai familiei disponibili să redacteze 
lista, în intervalul de timp precizat deja, sunt doamna Voica – a doua soţie a Mihnea 
cel Rău şi Mircea III – fiul ei vitreg. 

Graţie unor indicii, destul de puţin generoase de altminteri, pe care le conservă 
textul, putem avansa ipoteza că unul dintre ei a fost cel care, aflându-se în Sfânta 

8  Constantin Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova, a. 1324-
1881, vol. I, secolele XIV-XVI, Bucureşti, 2001, p. 139.

9  Ibidem, p.135.
10  DIR, B, Ţara Românească, veacul XVI, vol. I, Bucureşti, 1951, nr. 43, p. 49.
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zi de Crăciun în ţară, a notat ulterior în condică: “A cerut popa din mahala ca să 
acopere biserica…aspri 20”, iar de ziua Bobotezii: “Popa a venit cu Crucea şi cu 
alţi grămătici…aspri 35”; pentru ca, înainte de 2 februarie 1509, aceeaşi persoană 
să se găsească pe teritoriul Imperiului otoman, ceea ce a dus la înregistrarea unei 
cheltuieli de 8 aspri: “la cadiu (judecător musulman – n. n.) când am stat cu reiz 
(de la term. arab ra’is, titlu purtat de diverşi demnitari sau oficiali ai Imperiului 
– n. n.)…aspri 8”; de Paşti, în aprilie 1509, se afla în ţară unde dădea preotului 50 
de aspri “pentru lumânări şi pricestuire (împărtăşirea cu Sf. Taine – n. n.)”. 

Dincolo de paternitatea incertă a acestei liste de cheltuieli, unice în tot veacul al 
XVI-lea, sunt înregistrate aici cu multă meticulozitate: alimente, ustensile necesare 
în orice fel de bucătărie, diverse obiecte din lemn sau din metal, dar şi diferite 
substanţe utilizate în gospodăria domnească, textile şi ţesături, ceară, hârtie, 
cerneală sau săpun, aur şi argint, haine şi încălţăminte pentru membrii familiei, 
inclusiv pentru voievod. 

Să vedem ce fel de alimente au fost cumpărate, în ce cantitate şi cât a fost 
investit în aceste cantităţi:

- zahăr 12 aspri
- 131 kg orz 802 aspri (plus hamalîkul sau căratul)
- nişte ierburi 2 aspri
- 3 porci 185 aspri
- 2 purcei 23 aspri
- 1 kg făină 20 aspri

Total: 1044 aspri

În ceea ce priveşte dotarea cuhniei domneşti, iată ce urgenţe au fost rezolvate:
- cuţite mari 18 aspri
- 2 sticle 4 aspri
- căldare mare 103 aspri
- căldare cu capac 42 aspri
- căldare cu toartă 26 aspri
- căldare cu mânuşă 16 aspri
- 2 tipsii 26 aspri
- 1 ibric 23 aspri
- pirostii 5 aspri
- 34 mertice 56 aspri
- 4 mertice pentru flori 14 aspri
- 13 mertice pentru cupe 16 aspri
- 1 ciur pentru fuşei (tărâţe) 5 aspri

Total: 354 aspri

Nimic din totalul proviziilor enumerate aici nu ne duce cu gândul la vreo 
fantezie culinară demnă de un urmaş al lui Dracula. Puţine ierburi aromatice, 
nici un fel de condimente, puţin zahăr (era privit probabil cu încă destulă rezervă 
atâta vreme cât producţia de miere de albine era îndestulătoare), mult orz, din 
care se gătea inclusiv mămăliga secolului al XVI-lea, căci porumbul va ajunge la 
gurile Dunării abia în sec. al XVII-lea şi se va impune cu adevărat în zilele lui 
Brâncoveanu Vodă. Să adăugăm şi o cantitate moderată de carne de porc: doar 3 
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porci şi 2 purcei au fost cumpăraţi imediat după Anul Nou, probabil în vederea 
pregătirii mesei domneşti de Bobotează. Despre masa de Paşti nu putem afirma 
însă nimic, lista nemenţionând nici o investiţie specială în acest sens.

Tot după sărbătorile de iarnă a fost cumpărată şi “o chilă de făină” pentru pâine. 
În Evul Mediu, cereale ca orzul, secara, ovăzul, meiul, grâul de iarnă şi grâul de 
primăvară erau destul de frecvente şi în jitniţele româneşti, iar “revoluţia morilor”, 
de care se vorbeşte apăsat în Occident, avea să schimbe ireversibil atât habitudinile 
alimentare ale consumatorilor de mămăligă (polenta), preparată din terci de orz, 
cât şi pe cele ale consumatorilor de pâine albă.

“Vinul amestecă inima omului”

Evenimentele începeau să se precipite la gurile Dunării, iar suveranii începutului 
de veac XVI nu vor avea răgazul necesar unor ospeţe opulente, ci doar răstimpuri 
de convivialitate urmate de lungi episoade de exil. Ameninţările veneau mai 
ales de la sud, din sandjak-urile musulmane, dar şi de peste munţi, acolo unde 
pretendenţii la tronul Ungrovlahiei se hrăneau ani de zile cu iluzia unei domnii 
efemere, proiectând conspiraţii şi plătindu-şi scump aliaţii. 

 “Că şi eu însumi am fost pribeag, va recunoaşte Neagoe Basarab (1512-1521), 
rivalul Mihneştilor: Mircea III şi Miloş, pentr-aceea vă spui că iaste trai şi hrană 
cu nevoie pribegia…”11 În epocă, accepţiunea termenilor bucate şi hrană era strict 
legată de ideea de securitate şi stabilitate. Iată cum îşi avertiza apropiaţii un boier 
valah, prizonier al lui Mehmet Bey (sandjak-ul de Nicopole) de iminenţa unei 
invazii turceşti în cazul nerespectării unei înţelegeri: “…ci veniţi până când vi 
sunt bucatele pe loc (s. n.) nerisipite şi neamurile nu v-au pierit, şi eu cu ele; căci 
să ştiţi, până înainte de Sfânta Troiţă, vineri, toate bucatele vă sunt pe loc (s. n.) 
şi nimeni din neamul vostru n-a pierit…”12

Fără să putem vorbi în secolul al XVI-lea despre o “gastronomie politică” 
(Brillat-Savarin), va trebui să recunoaştem însă că ceremonialul festinelor era strict 
respectat în cazul primirii soliilor şi ambasadorilor.

La ora redactării “Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, o 
altfel de “Oglindă a principelui” răsăritean, Europa îşi exprimase deja preferinţa 
pentru un nou gen de scriitură: cărţile artei culinare. Să recitim primele titluri 
din câteva importante biblioteci ale genului: în Anglia, de exemplu, primul titlu 
apare în 1325: Doctrina faciendi diversa cibaria; vor urma, între altele: Liber cure 
cocorum (1422-71) şi A Noble Boke of Cookry... (sec. XV). În Germania: Daz bûch 
von gûter spîse (1345-54) sau Kochbuch Meister Eberhards (început de sec. XV). 
Vestita bibliotecă de gen din Franţa înregistra deja pe la 1300 trei manuscrise: 
Enseingnemenz qui enseingnent a apareillier toutes manières de viandes, Liber 
de coquina şi Tractatus de modo preparandi et condiendi omnia cibaria, pentru 
a continua în acelaşi ritm cu: Le Viandier de Taillevent (cca 1380), Du fait de 
cuisine de Maître Chiquart (1420), Platine en francoys (1505), Livre de cuysine 
tresutile et proufittable (1542), Le livre des confitures de Nostradamus:...façon et 

11  Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, text ales şi stabilit de Florica 
Monare, cum ne va irescu, traducere de G. Mihăilă, Bucureşti, 1971, p. 278.

12  534 Documente istorice slavo-române…, ed. cit., pp. 427-428.
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manière de faire toutes confitures... (1555) şi Thresor de santé (1607). Amintind 
doar două titluri ale bucătăriei spaniole: El libre de totes maneres de confits (sec. 
XV) şi Libre del coch a lui Robert de Nola (cca 1477), trecem în Italia, unde best-
seller s-a dovedit a fi culegerea de reţete ale bucătăriei romane antice, atribuită lui 
Apicius, De re coquinaria, difuzată pe tot parcursul Evului Mediu. Pentru secolul al 
XIV-lea, bucătăria italiană conservă patru titluri: Il libro della cocina sau Anonimo 
Toscano, Il libro per cuoco sau Anonimo Veneziano (Veneto), Anonimo Meridionale 
şi Frammento di un libro di cucina del secolo XIV. Maestro Martino aduce, pentru 
secolul al XV-lea, Libro de arte coquinaria (cca 1450), căreia îi va urma De honesta 
voluptate... (cca 1470), Anonimo Napoletano (sfârşit de sec. XV), Banchetti... de 
Cristoforo da Messisbugo (1549) şi La Singolar Dottrina (1560).

Deşi nu intră în competiţie cu nici unul dintre aceste codexuri gastronomice, 
pareneza lui Neagoe Basarab aşază totuşi, într-un peisaj mai degrabă confuz şi 
rudimentar în materie de gust şi de alimentaţie, o anume disciplina mentis, făcând 
primul în cultura română ceea ce J.-F. Revel numea “un festin en paroles”. Maestru 
al acestui tip de festin rămâne Sfântul mare Ierarh Ioan Hrisostomul, supranumit 
Gură de Aur, model al voievodului Neagoe, cel care vede foamea de învăţătură 
mai puternică decât foamea de carne sau de pâine şi mai presus decât setea de 
vin: “Şi s-a întâmplat aici precum se întâmplă cu iubitorii de vin la ospeţele cele 
lumeşti. Că aceia cu cât beau mai mult vin, cu atât mai mult îşi aprind setea. Iar noi 
cu cât prelungim învăţătura, cu atât aprindem pofta, înmulţim dorinţa şi întărim 
dragostea. Şi cu toate că ştiu sărăcia mea, nu încetez a urma ospătarilor dornici 
punându-vă deseori masa şi turnându-vă plin paharul învăţăturii.”13

Să ţinem cont de faptul că cea mai mare parte a Europei medievale mânca 
în context creştin, ceea ce, în dimensiunea culturală şi spirituală a hranei, era 
sinonim cu amendarea păcatului lăcomiei, cu abstinenţa în zilele de post, cu 
pregustarea pâinii şi a vinului ca hrană simbolică – Trup şi Sânge al lui Hristos, 
numit şi “Mielul lui Dumnezeu”. 

“Învăţăturile lui Neagoe Basarab…”, produs al aceluiaşi context spiritual, 
aduc în cultura noastră semnificaţia creştină a manierei, ideea potrivit căreia 
emanciparea individului se produce numai în raport cu puterea lui de a urca 
scara virtuţilor, de a renunţa la păcat, în perspectiva mântuirii sufletului în 
urma Judecăţii divine. Prin urmare, pentru autorul Neagoe nu e important ce 
mănâncă domnii, boierii şi ambasadorii lor, ci “cum să cade domnilor să şază 
la masă şi cum vor mânca şi vor bea”14, totul văzut în perspectivă soteriologică. 
Fără să se dovedească numaidecât apatic sau anxios, irascibil sau circumspect de 
exuberant, domnul ţării trebuie să fie “sarea” şi “izvorul” (nu piperul!) neamului 
său, chemat să aştearnă în sufletele credincioşilor pace şi nepătimire. “Să nu-ţi 
slobozeşti mintea de tot spre veselie, nici iar spre întristăciune” – va “traduce” 

13  Sf. Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, introducere, traducere, note şi comentarii 
de Irineu Slătineanu, Bucureşti, 1995, p. 9.

14  Învăţăturile lui Neagoe Basarab…, ed. cit., pp. 258-264 şi Învăţăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie, ediţie facsimilată după unicul manuscris păstrat, transcriere, 
traducere şi studiu introductiv de prof. dr. G. Mihăilă, cu o prefaţă de Dan Zamfirescu, 
Bucureşti, 1996, pp. 271-283.
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Neagoe Basarab acest portret în limbajul vremii şi se va asigura “să fie toate 
veseliile tale plăcute lui Dumnezeu”.15

La curtea sa, mesele erau însoţite de “multe feluri de tobe şi de vioare şi de 
surle”, pentru înveselirea comandanţilor de oşti, numai că toate scopotele 
(cântecele) şi “jocurile cele de multe feliuri” nu era recomandat să tulbure cu nici 
un chip mintea suveranului. În bună tradiţie bizantină, orânduiala aşezării tuturor 
rangurilor boiereşti la masă era strictă şi, ca să nu se încurajeze neîncrederea şi 
suspiciunea din partea boierilor, locurile se păstrau întocmai iar schimbările nu 
erau recomandate. Rolul mesei e clar exprimat: “deaca şăzi la masă, nu iaste legea 
să judeci nici să dăruieşti, ci are masa obiceaiul său de veselie, să să veselească 
toate oştile tale şi slugile de tine”16. 

Singura problemă asupra căreia voievodul revine de câte ori are ocazia este 
beţia, între campionii unei astfel de deprinderi suveranului nefiindu-i permis să 
se înscrie. E locul să spunem că în afară de apă, care şi ea putea aduce, în anumite 
cazuri, mari probleme de sănătate, în Ţara Românească se consuma în secolul al 
XVI-lea mult vin şi, graţie artei distilării, “l’esprit de vin”, adică alcool. Apa de 
trandafiri, asimilată scumpelor mirodenii, nu va fi stat pe masa lui Vodă Neagoe, 
dar vinurile de soi, nu prea bătrâne, servite în cupe dintre cele mai rafinat lucrate 
şi în culori care ajungeau de la roşu-rubiniu la roşul agatei-carneol, până la jocurile 
de miere ale chihlimbarului, au poposit din belşug aici, ceea ce nu se poate spune 
despre bere (e vorba de berea fără hamei, strămoaşa berii de astăzi), considerată a 
doua băutură a europenilor. 

“Vinul amestecă inima omului şi-l face bărbat şi vesel, şi cugetă multe lucruri 
deşarte, şi cuvinte de nimic grăiaşte…”17 Cumpătarea era recomandată domnului 
mai ales la ospeţele cu grad înalt de protocol diplomatic, adică în cazul primirii 
solilor şi ambasadorilor de la recunoscute curţi europene. Imaginea în mic a unei 
societăţi civilizate şi îndestulate trebuia să primeze în toate aceste cazuri: “vă tocmiţi 
paharnici, scoateţi păhară de argint frumoase şi siliţi să aşăzaţi toate frumos”, iar 
“masă să găteşti frumoasă şi să faci multe feliuri de bucate şi să aducă tot pre rând, 
unile dupre altele. Şi băuturi să scoţi de unde vei avea bune şi mai dulci…”18

Sigur că tratamentul nu era egal în cazul unui trimis al sultanului de la 
Constantinopol, dar calitatea gazdei trebuia să rămână aceeaşi: “şi să nu treacă de 
ici colea (boierii – n. n.), sau de colea ici, ci să stea toţi întocma” şi “să nu-l sileşti 
(pe sol – n. n.) cu vinul…” Beţia era considerată o otravă a trupului şi a spiritului, 
iar cuvintele aruncate la beţie mai mult decât dăunătoare: “Cum ar face cineva 
nişte bucate bune şi să arunce (apoi) cineva vreun lucru spurcat într-însele; deacii 
îi caută nu numai bucatele să verse, ci şi vasul să-l spargă. Aşa strică şi cuvintele 
de la beţie”.19

Pentru un voievod ortodox, având practica rugăciunii isihaste, valoarea 
spirituală a hranei era atinsă doar atunci când ea era împărţită şi celor săraci, 

15  Ibidem, p. 258 (vom cita de aici înainte din ediţia Bucureşti, 1971).
16  Ibidem, p. 260.
17  Ibidem, p. 270.
18  Ibidem.
19  Ibidem.



22

principelui nostru nelipsindu-i din repertoriu nici “scara milosteniei”: “Ci deaca 
vreme ce ai aur, dă-l săracilor (…) Iar de nu vei avea nici bani, tu dă puţinea pâine 
(s. n.), şi te vei asămăna ceiialalte văduve, care hrăni pre Ilia prorocul, şi te va 
hrăni şi pre tine Dumnezeu cu hrana Raiului (s. n.). Iar de n-ai nici pâine, tu încai 
dă un păhar de apă rece (s. n.) celor însetoşaţi, ca să nu cauţi şi tu în ceia lume o 
picătură de apă, ci să te adape Dumnezeu din izvorul apei cei vii. Că de acii nu vei 
mai înseta în veci. “20 

După moartea prematură a lui Neagoe Basarab (din septembrie 1521), doamna 
sa, Miliţa Despina, s-a refugiat la Braşov, unde documentele au consemnat că i s-ar 
fi oferit: “vin, pâne, trei miei şi pentru cai ovăs”21. 

Încheind aici incursiunea într-un veac mai curând al fricii de moarte şi al 
insecurităţii decât al banchetelor şi al extravaganţelor culinare, vom apela la o 
mărturie consemnată la finele secolului al XVI-lea de secretarul genovez al lui 
Petru Cercel, Franco Sivori: “muntenii sunt foarte grijulii cu posturile mici şi mari, 
astfel că s-ar lăsa mai bine să moară decât să calce o zi de post, chiar dacă ar fi siliţi 
la acest lucru şi de foame, şi de boli necruţătoare.”22 

20  Ibidem, p. 303.
21  Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XV, partea 

I, p. 261.
22  Maria Holban, Paul Cernovodeanu, Călători străini despre ţările române, vol. III, Bucureşti, 

1971, p. 18. 


