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Cercetătorii interesaţi de istoria 
Ardealului erau preocupaţi încă de la 
începutul secolului trecut de această 
veche, dar şi nouă problemă. În pofida 
faptului că cercetările diverse aveau ca 
punct de plecare condicile de socoteli 
ale oraşului Cluj, studiile de până acum, 
chiar dacă s-au ocupat de problema 
alimentaţiei, au făcut acest lucru doar 
din perspectiva ospitalităţii. 

Vencel Bíró a folosit această bogată 
colecţie a evidenţelor, scriind despre 
primirea soliilor străine la curtea 
princială din Ardeal1. András Kiss 
prelucrează şi el, pe baza aceluiaşi grup 
de izvoare, cele înregistrate în ceea ce 
priveşte ospăţul organizat cu ocazia 

primirii lui Mihai Viteazul2, iar eu, într-un studiu publicat în anul 1998, am 
căutat răspunsul la întrebarea: cât de ospitalier a fost oraşul Cluj, în ce măsură a 
reuşit să-şi mulţumească oaspeţii, precum şi dacă au existat diferenţieri în cazul 
în care musafirii erau aristocraţi catolici, soli protestanţi, trimişi ai Imperiului 
Otoman, ori boieri ortodocşi, desigur în concordanţă cu posibilităţile oferite de 
condicile pe care le-am utilizat ca izvor3. Bazându-se pe aceleaşi surse, Annamária 

Nivele de alimentaţie
în Clujul din epoca Principatului*

Enikő RÜSZ-FOGARASI 

Enikő Rüsz-Fogarasi 

Conferenţiar la Facultatea de Istorie şi 
Filosofie a Universitatea „ Babeş- Bolyai”, 
doctor în istorie, specialistă în istorie 
medie a Transilvania şi a vieţii urbane 
din Europa centrală. Autoare a mai 
multor studii şi cărţii publicate în ţară 
şi străinătate printre care: „Privilegiile 
şi îndatoririle aşezărilor urbane din cele 
şapte comitate Transilvane”, PUC, 2003, 
este coordonatoarea unui proiect amplu 
de studierea aşezămintelor ospitaliere 
din Transilvania, a căror rezultate s-a 
concretizat în ediţii de documente” 
Kolozsvári ispotályok. A Szent Lélek 
ispotályszámadásai(1600-1650)”, Ed. 
ELTE, Budapesta, 2006.

* În timpul cercetărilor am fost beneficiara bursei Fundaţiei “Sapienţia.”
1  Vencel Bíró: “Külföldi követségek fogadása az erdélyi fejedelemi udvarban” [Primirea 

soliilor străine la curtea princiară din Ardeal], In: Kincses Kolozsvár, I, Magvető kiadó, 
Bp., 1987, p. 142- 143, şi op.cit. In: Erdélyi Helikon, Kolozsvár, 1928, p. 219-220.
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Jeney-Tóth a scris şi ea, nu de mult timp, despre primirea la Cluj a oaspeţilor 
princiari4.

Primul studiu referitor la alimentaţia burgheziei clujene a fost elaborat, probabil, 
de către Andor Komáromi, acesta publicând părţi din evidenţele trezorierilor 
clujeni5. 

Având în vedere toate aceste antecedente, studiul de faţă încearcă să prezinte 
tipul uzual de alimentaţie a burgheziei din Cluj în secolele 16-17 şi caută totodată 
răspuns la întrebarea: în ce măsură se reflectă ierarhia socială a oraşului prin 
intermediul alimentaţiei.

Aparent avem de-a face cu o multitudine de izvoare, dar o mai atentă cercetare 
a acestora relevă faptul că datele nu au continuitate, chiar dacă, în unele cazuri 
(evidenţele Azilului Sfânta Elisabeta) avem informaţii neîntrerupte pe o succesiune 
de zece-doisprezece ani. De aceea, am dori să menţionăm încă de la început faptul 
că, deşi multe dintre problemele abordate îşi găsesc rezolvarea pe parcursul analizei 
noastre, apar însă şi mai multe întrebări neelucidate. 

La inventarierea şi evaluarea izvoarelor trebuie să ţinem neapărat cont de 
posibilităţile şi limitele oferite de sursele ce ne stau la dispoziţie şi să încercăm 
a oferi în funcţie de ele o imagine cât mai amplă. Dacă ne apropiem de această 
temă cunoscând posibilităţile izvoarelor istorice româneşti şi maghiare, se 
evindeţiează bogăţia surselor documentare din Clujul epocii pricipatului, însă, 
cercetând materialele oferite de celelalte regiuni europene, sursele noastre pot 
părea sărăcăcioase. Dacă ne referim doar la izvoarele istorice poloneze, vom avea 
la dispoziţia cercetătorilor o mult mai bogată ofertă documentară. Andrzej Klonder, 
când a scris despre alimentaţia săracilor în Prusia regală6, a avut la îndemână mai 
multe evidenţe din nenumărate azile ale localităţilor prusace, poloneze şi germane, 
iar în afară de acestea a lucrat şi pe baza unor condici de socoteli şcolare şi militare 
rămase pe perioade mai îndelungate, ceea ce accentuează, de asemenea, bogăţia 
izvoarelor de acolo şi a posibilităţilor lor de prelucrare.

Clujul din epoca Principatelor oferă imaginea unui centru urban înfloritor şi pe 
plan social. În pofida faptului că nu era nici oraş de scaun, nici unul de graniţă, 
unde comerţul exterior ar fi putut influenţa pozitiv viaţa locuitorilor, Clujul a 
reuşit totuşi să devină cel mai important oraş din Ardeal. Analiza structurii sociale 
a populaţiei clujene este o sarcină foarte complexă, deoarece avem de-a face cu 
un oraş ce se dezvoltă dinamic, cu locuitori divizaţi pe mai multe categorii şi de o 
mare diversitate.

Despre bogăţia izvoarelor istorice clujene se poate afirma că ele sunt în acelaşi 
timp şi multe, şi puţine. Documentele scrise care ne stau la dispoziţie sunt, fără 

4  Annamária Jeney-Tóth: „Attam Urunk ő nagysága konyhájára” [„Am dat pentru bucătăria 
Domnitorului nostru”] In: Emlékkönyv Kiss András Nyolcvanadik születésnapjára, 
Kolozsvár, 2003, p. 223-236.

5  Andor Komáromy: “Kolozsvári polgári konyha a XVI. század végén” [Bucătăria burghezimii 
clujene la sfârşitul secolului XVI], In: Kincses Kolozsvár, I, Magvető kiadó, Bp., 1987, p. 
68-70, şi Erdélyi Múzeum, 1902, p.76-88.

6  Andrzej Klonder: “Poor and abundant diet int he towns of royal Prussia int he 17th 
century”, In: Acta Poloniae Historica, 85, 2002, p.89-127.
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îndoială, mai bogate decât în cazul oricărui alt oraş din Ardeal sau din Ungaria din 
epoca modernă timpurie, dar (precum am menţionat), comparându-le cu izvoarele 
poloneze ori prusace, datele obţinute par a fi mai sărăcăcioase. Trebuie însă admis 
faptul că documentele existente, cu tot conţinutul lor de informaţii deosebit de 
valoroase, sunt doar parţiale, iar ca atare nu reflectă adevărul în complexitatea 
lui. 

În cadrul analizei de faţă m-am folosit în primul rând socotelile oraşului cu 
precădere cele referitoare la aşezâmintele ospitaliere, luând în considerare, alături 
de ele, şi date din alte registre, cum ar fi însemnările în ceea ce priveşte alimentaţia 
felecanilor veniţi la munci, a trezorierilor şi musafirilor, ale căror listă de socoteli s-a 
înregistrat sub denumirea de cheltuieli diverse. Alături de registrele de evidenţe, în 
ceea ce priveşte posibilităţile pieţei ne mai oferă informaţii documentele referitoare 
la aşa-zisele „limitări”, precum şi condicile vamale tricesime. În fapt, acestea au o 
mare importanţă, deoarece cu ajutorul lor aflăm, măcar cu aproximaţie, care erau 
produsele ce puteau fi cumpărate de cetăţenii clujeni pe piaţa locală. Limitările 
sau, altfel spus, reglementările preţurilor includeau tarifele şi produsele din pieţe. 
Listele tricesimale se referă la mărfurile importate şi exportate din ţară, iar indirect 
preţurile acestora7.

O altă categorie de izvoare sunt statutele breslelor, deoarece - cu toate că nu prea 
des - ne informează şi în ceea ce priveşte aşteptările faţă de meşterul în devenire. 
Momentul fiind unic pentru un meşteşugar, de regulă se considera o mare sărbătoare 
şi pentru breaslă, astfel evenimentul devine o cutumă. Documentele legate de bresle 
conţin informaţii foarte valoroase şi în ceea ce priveşte masa plătită (ospăţul) cu 
ocazia finalizării uceniciei.

Produsele cumpărate din piaţă sau cele din gospodăriile particulare au fost 
pregătite după obiceiurile bucătăriei burgheze clujene din epoca Principatului 
transilvan. Aceste obiceiuri şi metode au fost mai apoi adunate în cărţile de bucate 
ale vremii. O dată cu răspândirea tipografiilor, ele se puteau cumpăra cu un preţ 
accesibil şi pentru burghezie. După cum reiese şi din cazul aşa numitei cărţi de 
bucate din Cluj, Miklós Tóthfalusi Kis a considerat rentabilă chiar şi o nouă ediţie 
îmbogăţită a acesteia8.

Analiza de faţă are ca punct de plecare azilele-spitale, deşi nu se ştie încă cu 
siguranţă cine anume erau săracii care locuiau aici: burghezii sărăciţi ori simplii 

7  Ferenc Pap: Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599-1637) [Listele de tricesime din Cluj 
(1599-1637)], Bukarest-Kolozsvár, 2000, Legat de tricesime s-au scris în ultimul timp 
mai multe lucrări, pe lângă volumul amintit mai sus aş menţiona studiile lui Zsigmond 
Pál Pach. Clujul nu aparţinea acelor localităţi din Ardeal unde se aduna în permanenţă 
zeciuiala, în fapt doar între anii 1599 şi 1637 a dispus acest oraş de venitul respectiv. 
Vama de tricesime însemna a treizecea parte din valoarea oricăror mărfuri aduse din afară 
sau exportate. Până când tricesimea era în mâna oraşului, el dispunea de două treimi din 
suma rezultată de aici. p.5.: Zsolt Trócsányi: Törvényalkotás az erdélyi Fejedelemségben 
[Legislaţia din Principatul Transilvaniei], Budapesta, 2005, p. 231-234. 

8  Erzsébet Király: Szakács mesterségnek könyvecskéje [Cărticică a meşteşugului de bucătar], 
Magyar hírmondó, Magvető kiadó, Bp., 1981, introducere: cartea de bucate folosită la 
curtea Annei Bornemissza a urmat cutumele aristocraţiei, chiar dacă în câteva reţete este 
menţionat faptul că şi oamenii de rând pot pregăti bucatele.
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orăşeni, sau poate persoane de ranguri diferite, ce veneau şi din afara zidurilor 
oraşului. Însă deoarece cele două azile clujene au funcţionat ca instituţii urbane în 
perioada Principatului, administratorii acestora aveau obligaţia să dea socoteală în 
faţa autorităţilor oraşului, iar din această cauză săracii adăpostiţi aici nu puteau fi 
acceptaţi decât tot în urma unei hotărâri al oraşului, considerăm cei aflaţi în aceste 
instituţii aveau o alimentaţie urbană.

Cele necesare alimentării săracilor proveneau, pe de o parte, din gospodăria 
azilului, pe de altă parte erau cumpărate din pieţe şi târguri. În medie, pentru a 
asigura bucatele necesare unui sărac, se cheltuia săptămânal o pâine şi 12 dinari 
de persoană9.

În ceea ce priveşte alimentaţia săracilor se conturează mai multe întrebări. În 
primul rând, consemnările administratorilor de azile nu sunt consecvente, uneori 
sunt înregistrate doar produsele cumpărate din piaţă sau târguri, lucruri pentru 
care au dat bani, altă dată menţionează în evidenţe şi produsele din gospodăria 
proprie a Azilului. 

În cazul pâinii, se notează dacă este vorba despre pâine cumpărată sau provenită 
de la vama brutăriei. 

O altă problemă care generează incertitudine este cea referitoare la faptul că 
registrele de socoteli uneori consemnează doar suma ce s-a cheltuit pentru săraci, 
dar nu mai apare înregistrat felul în care s-a concretizat această grijă.

Pentru mai mulţi ani nu avem informaţii care să ateste faptul că bucatele ar 
fi fost gătite, alteori însă se subliniază că această carne cumpărată era potrivită 
pentru gătit10. Pe lângă toate acestea, pe alocuri se găsesc şi însemnări cu referiri 
la una dintre slujitoare, precum femeia care se ocupa cu gătitul. Evident, se poate 
concluziona totuşi că deşi însemnările nu au continuitate, nu vom greşi afirmând 
că azilul se îngrijea permanent ca săracii să aibe şi mâncare gătită.

În condicile azilelor sunt consemnate mai multe tipuri de alimentaţie. Aceste 
registre conţin dispoziţii privind hrana săracilor şi în ceea ce priveşte hrana 
oamenilor chemaţi pentru diferite tipuri de munci şi a trezorierilor. Pentru 
alimentaţia săracilor se foloseau produsele animaliere din gospodărie, precum 
carnea, ouăle, laptele, dar şi anumite legume şi fructe cultivate aici. Cu alte ocazii, 
erau cumpărate chiar şi legumele. Săracii din azil primeau de cele mai multe ori 
carne, varză, unt, păsat, fructe uscate şi slănină. Uneori găsim înregistrate şi sfeclă, 
mei, linte, mazăre ş.a. 

Despre alimentaţia oamenilor care prestau diferite munci avem date foarte 
interesante din evidenţele din anul 1624 ale Azilului Sfânta Elisabeta. Acest 
registru de socoteli seamănă deja cu un meniu, deoarece în consemnările detaliate 
îşi găsesc locul alimente precum prunele, păsatul, caşcavalul, pătrunjelul, uleiul, 
merele sălbatice, agrişele, carnea, grişul, varza, slănina, mazărea, untul, friptura. 
Datele sunt interesante şi din perspectiva informaţiilor pe care le oferă - chiar şi 
sporadic - în ceea ce priveşte felul în care erau pregătite bucatele, sau cel puţin 

9  Evidenţele Azilului Sfânta Elisabeta de cele mai multe ori vorbesc doar de pâine şi carne, 
însă există ani când în aceste registre nu se găsesc, ori apar foarte rar, relatări despre gătit.

10  „Am cumpărat doi pfundzi de carne, bună pentru gătit”; cf. Condica „Sfântului Duh” din 
1604, vol. 11, fasc. XVIIb, p.18.
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referitor la ce cu ce se dădea. Astfel, se notează că pe lângă carne întotdeauna 
se dădea varză ori altceva. De exemplu: „am pus să se fiarbă 7 pfunzi de carne 
şi am cumpărat pentru ea sfeclă şi slănină”, sau „am pus să se pregătească carne 
cu varză”, „carne cu mazăre”, „carne cu mere sălbatice”, „carne cu griş”, „carne 
cu pătrunjel”, „carne cu agrişe”. De cele mai multe ori găsim date referitoare la 
pregătirea hranei prin fierbere şi foarte rar se poate presupune prăjitul. Prunele 
uscate, erau servite mai degrabă seara şi le consumau fierte11.

Evidenţele din anul 1624 redau destul de multe variante ale preparării şi 
servirii cărnii. Astfel, au pregătit carne cu păsat, carne cu pătrunjel, carne cu mere 
sălbatice, carne cu agrişe, carne cu griş, carne cu varză, carne cu mazăre, sfeclă şi 
slănină pe lângă carne şi friptură în suc propriu12. În condicile de socoteli varza 
albă este separat menţionată, aşadar exista şi varză de un alt soi. 

De cele mai multe ori nu este înregistrat în evidenţe tipul de carne cumpărat. 
Destul de frecvent apare carnea de vită, iar în asemenea cazuri este menţionat în 
mod distinct în evidenţe. Uneori, însă destul de rar, între însemnările referitoare 
la cumpărarea cărnii se fac referiri şi la cea de porc. Alteori, carnea nu trebuia 
cumpărată, deoarece se primea de la cetăţenii oraşului, din propria voinţă a 
acestora sau din cea a consiliului, adică ca şi pedeapsă. Din asemenea raţiuni, 
în 1630, în Azilul Sfânta Elisabeta nu era nevoie să se cumpere carne între 8-15 
ianuarie, deoarece „Janos Vekony le-a dat carne pentru mai multe zile”. Cu ocazia 
sărbătorilor, porţia de carne se dubla faţă de zilele obişnuite13.

În cazul Azilului Sfânta Elisabeta, administratorul a cheltuit pe carne, timp de 
un an, cînd au avut 12 internaţi săraci, peste 22 fl. şi 68 de dinari. Pentru nevoile 
propriei case, administratorul azilului a făcut cumpărături de 36 fl. şi 34 dinari14. În 
anul 1610, cînd azilul găzduia 8 săraci, s-au cheltuit pentru carne 5 fl. şi 6 dinari. 
Într-o lună s-au cumpărat aproximativ 31 pfunzi de carne, ceea ce însemna 1 pfund 
(o, 3895 kg) pe zi. În acelaşi timp, pentru masa familiei administratorului, unde 
erau şapte persoane, într-un an se cheltuiau doar pe carne 30 fl. şi 16 dinari, ceea 
ce însemna 142 pfunzi de carne, aşadar numai pentru bucătăria administratorului 
se cumpărau zilnic 4 pfunzi şi jumătate de carne15. Evident, carnea achiziţionată 
pentru săraci era întotdeauna din cea mai ieftină, aşa cum apare consemnat în 
evidenţe, ori - precum s-a amintit deja - uneori primeau carne şi fără plată, însă 
oricum se observă o însemnată diferenţă între cele două valori. Condicile de 
socoteli nu dezvăluie ce anume şi în ce fel ajungea pe masa administratorului, dar 
cu siguranţă că dispunea de un meniu mult mai variat decât săracii şi muncitorii. 

11  Szent Erzsébet [Sfânta Elisabeta], 1624, vol. 16 fasc.. XXV, p.24. 
 În anul 1624, într-una dintre zilele de arat au cheltuit următoarele:
 „La 3 iulie am cumpărat o baniţă de păsat pentru 54 fl.-d.
  am cumpărat o baniţă de prune pentru 35 fl.-d.
 La începerea aratului am servit la prânz caş pentru 9 fl.-d.
 La cină am dat să se pregătească 8 pfunzi de carne cu păsat pentru 16 fl.-d.
 Am dat pâine pentru 5 fl.-d.”
12  Sfânta Elisabeta, vol. 16, fasc. XXV, p.40-44.
13  1606, Sfântul Duh, vol.12a fasc. XII, p.47.
14  1624, Sfânta Elisabeta, vol. 16, fasc. XXV, p.35.
15  1652, Sfânta Elisabeta, rola 63, p. 6-11.
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Reiese acest lucru şi din felul alimentelor notate cu ocazia primirii „domnilor” 
trezorieri sau din cele cumpărate meşterului morar. 

Azilul Sfânta Elisabeta a renovat în anul 1624, în întregime, moara din satul 
Mera, iar aceste lucrări au costat administraţia aproape o sută de fl. Din aceasta, 
plata meşterului morar a fost de 45 de fl. În afară de bani, a mai primit – conform 
consemnărilor – jumătate de slănină, o baniţă de păsat, două bucăţi de caş şi o oaie 
vie16.

La primirea trezorierilor, în anul 1602, au servit o mare diversitate de mâcăruri 
în Azilul Sfânta Elisabeta. Între produsele cumpărate găsim: carne de purcel, cea 
de căprioară, bună de fiert, carne de iepure, friptură de porc şi carne de găină. Pe 
lângă mâncăruri se serveau chifle, apoi fructe, ca struguri, nuci şi mere17. Cu acest 
prilej au angajat în mod special un bucătar. 

Cu o altă ocazie, precum în 1624, la vizita „domnilor” trezorieri s-au cumpărat 
de către administratorul Azilului Sfânta Elisabeta, Péter Werner Szőcs, nouă pfunzi 
de ştiuci. În afară de acestea, a mai cheltuit pentru următoarele: 

„Patru găini de pregătit cu ghimbir, câte una cu  12 d. = 48 fl.
Oţet pentru ştiuci şi găini     18 d.
Friptură de viţel      16 d.
Ghimbir, piper, şofran    20 d.
Am luat pâine      26 d.
Mere, nuci, caş        8 d.
Unt şi ou de găină, pentru chifle    28 d.
Am dat pentru luminâri       8 d.
Am adus vin 15 pinţi, câte unul cu      8 d. = 3d.20fl.

Registrele consemnează, cu ocazia unor asemenea vizite, despre prânz şi cină. 
O altă evidenţă însă, de data acesta cea a Azilului Sfântul Duh, aminteşte şi de 
„früstück”, adică de micul dejun. 

Nu se poate spune cu precizie, pe baza izvoarelor, de câte ori au mâncat pe 
zi săracii şi cei care luau parte la diferitele munci. Evidenţele consemnează în 
general ori micul dejun şi prânzul, ori prânzul şi cina. Din acest motiv credem că 
ar fi dificilă o atestare a celor trei mese pe zi pe baza condicilor de socoteli. Mai 
degrabă este vorba despre faptul că celorlalte două mese de dimineaţă şi prânz li 
se dă când denumirea de cină, când cea de dejun, în funcţie de momentul în care 
erau consumate: înainte de prânz, ori în jurul prânzului.

Pe lângă toate acestea, săracii şi cei care munceau primeau zilnic pâine şi vin. 
În cazul Azilului Sfântul Duh se noteză numărul pâinilor, însă valoarea lor mai rar, 
deoarece acesta îşi acoperea nevoile din pâinea de vamă. Uneori vindeau pâinea de 
vamă rămasă. Azilul Sfântul Duh avea două cuptoare, de aici primind anual mai 
mult de 260 pâini de vamă. În cazul Azilului Sfânta Elisabeta, pâinea este notată 
întotdeauna alături de preţul ei. Foarte rar, în special cu ocazia muncilor mai mari, 
coceau pâine din grâul săracilor, în asemenea cazuri notându-se cantitatea de 
făină. De menţionat este faptul că pâinea era făcută din grâu şi nu dintr-un alt fel 
de cereale. Pâinea de grâu folosită se diferenţia după gradul de prelucrare a, după 

16  1624, Sfânta Elisabeta, p.59
17  1602, Sfânta Elisabeta, vol.1o, fasc.II, p.2.A
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calitatea făinii de grâu utilizată la coacere. Cu cât era mai bine cernută făina cu atât 
era mai albă şi de calitate mai bună. 

Socotelile nu conţin întotdeauna aceleaşi rubricaţii. Uneori se menţionează 
numai alimentul pentru care au dat bani, alteori se notează şi cele care provin din 
gospodăriile proprii. În condicile de la Azilul Sfântul Duh se menţioneză pentru 
anul 1606 că administratorul dădea zilnic „un vas de fructe uscate dintr-a noastră” 
şi notează 7-8 pâini pentru cinci oameni pentru o săptămână18.

Cu ajutorul evidenţelor azilelor se conturează mai multe paliere de alimentaţie. 
Cel mai de jos nivel este cel al alimentaţiei pauperilor, care conform datelor 
consemnate este şi cel mai sărăcăcios. Deloc diversă, aceasta se caracteriza doar 
prin schimbarea meniului. Deoarece consemnările nu se fac conform anotimpurilor, 
adică alimentele amintite nu se schimbă în evidenţe nici măcar în lunile de vară-
toamna, credem că hrana provenită din gospodării, mai cu seamă legumele, 
probabil nu erau menţionate întotdeauna. 

Alimentele de bază ale celor internaţi în azile erau pâinea, carnea şi vinul. 
Pâinea era făcută întotdeauna din grâu, carnea era de obicei de vită sau, foarte rar, 
carne de ţap, care avea acelaşi preţ, adică 2, eventual 1, 5 dinari. Pâinea ori era 
coaptă în cuptorul azilului, ori o primeau de la brutăriile din oraş. 

Conform evidenţelor socotelilor aşezâmintelor ospitaliere, săracii primeau 
destul de frecvent carne. Administratorul azilului scria în 1652 despre alimentaţia 
nevoiaşilor: „Există în azil săraci, împreună cu femeia care găteşte, opt la număr, 
care au primit de două ori pe săptămână carne şi alături de ea varză, pătrunjel, 
păsat, slănină, iar pâine au primit zilnic câte două”19.

Următoarea treaptă a nivelului de alimentaţie – dacă ne referim doar la 
însemnările din condici – ar fi, fără îndoială, cea legată de persoanele chemate cu 
ocazia unor munci. Nici aici însă nu avem o imagine uniformă, deoarece cu iobagii 
din satul Mera - chemaţi la arat, semănat ori secerat - nu se cheltuia cu nimic mai 
mult decât în cazul săracilor. Când iobagii din Mera veneau la arat, la chemarea 
administratorului azilului, la 18 persoane, pentru şase zile, au cumpărat 36 de pâini, 
108 pfunzi de carne şi vin, pentru 60 dinari20. Din acest motiv, suntem de părere că 
săracii din azile şi iobagii se găseau la cel mai de jos nivel de alimentaţie. 

Este foarte interesant şi ciudat faptul că printre alimentele înşirate la primul 
nivel de alimentaţie nu apare deloc peştele. Acest aspect ne dă de gândit cu atât 
mai mult cu cât în evidenţele clujene, la cositul efectuat în Fânaţele oraşului, 
celor ce luau parte la muncă, iobagilor din Feleac (aflaţi la un nivel de alimentaţie 
asemănător sau identic), li se dădea din partea oraşului varză murată, slănină, 
peşte sărat, ulei, ceapă roşie, usturoi, pâine şi vin21.

Meşterii chemaţi pentru diferite reparaţii sau pentru munci în construcţie 
erau însă mult mai bine trataţi. Produsele enumerate în legătură cu ei au o mult 
mai mare diversitate, îndeosebi faptul că primeau pe lângă carne – după cum 

18  1606, Sfântul Duh, vol.12a, fasc. XII, p. 27.
19  1652, Sfânta Elisabeta, Rola 63, p.6. 
20  1646, Sfânta Elisabeta, 24/ XII, p.18
21  Enikő Rüsz-Fogarasi: “Alteritate şi ospitalitate în Cluj la turnura secolului al XVII-lea”,  

56-64.



62

indică evidenţele – şi garnituri de mult mai multe feluri. Cantitativ, şi porţia 
de carne alocată unei persoane era mai mare decât în cazul săracilor. Acest 
nivel de alimentaţie corespunde unor zile obişnuite din viaţa înregistrată de 
administratorul azilului. La masa lui se serveau nu doar garnituri mai diverse, 
dar şi felurile de carne erau mult mai diferite. De cele mai multe ori se consuma 
şi aici carnea de vită, dar apare deja şi carnea de ţap, capră, pasăre, viţel, porc şi 
peşte. 

Cel de al treilea nivel nu se referă la consumul zilnic de alimente, ci la zilele 
de sărbătoare şi la cele când se primeau musafiri de către administratorul azilului. 
Cu aceste ocazii, urmau una după alta felurile de mâncare, iar meniurile erau mult 
mai diverse decât cele de la nivelele de până acum, mai mult decât atât, se puneau 
pe masă şi fructe, şi dulciuri. Pe masa festivă şi cea pregătită pentru oaspeţi apar şi 
delicatese, precum carnea de purcel, iepure, miel sau de căprioară. Se cumpărau şi 
condimenete ca ghimbirul, piperul şi şofranul. 

Acestea sunt nivelele de alimentaţie care se conturează în ceea ce priveşte 
azilul, ori în legătură cu el. 

Din încercarea de a schiţa nivelele de alimentaţie din oraşului Cluj, va rezulta 
o imagine mult mai diferenţiată. 

De la cei săraci vom ajunge prin intermediul meniului zilierilor şi ucenicilor la 
masa de zi cu zi a burgheziei. Întâlnirile anuale sau vizitele din azile ale trezorierilor 
indicau deja un nivel mai înalt de alimentaţie. 

Sărbătorile religioase care se repetau an de an, precum Paştele şi Crăciunul, 
având măncărurile lor specifice, erau ocazii speciale în viaţa familiilor burgheze. 

Cel mai înalt nivel al alimentaţiei burgheze era atins cu prilejul evenimentelor 
deosebite. Mesele date cu ocazia nunţii, a botezului, dar şi a obţinerii titlului 
de meşter reprezentau ocazii unice în viaţa burghezilor. Chiar dacă, datorită 
Reformei, şi divorţul a devenit o modă, sau cei văduvi se recăsătoreau, totuşi 
nunta era un eveniment ieşit din comun în viaţa lor şi care se asocia întotdeauna 
cu o masă festivă. 

Aceste ocazii deosebite nu îndeplinesc doar pur şi simplu funcţia biologică de 
a se hrăni, ci au o motivaţie legată de reprezentare şi socializare. 

Dacă analizăm nivelele de alimentaţie ale burgheziei din Cluj, rezultă existenţa 
unei scale mult mai largi de alimentaţie, decât în cazul azilelor, atât în ceea ce 
priveşte diversitatea, cât şi cantitativ, mai mult decât atât, poate chiar şi referitor 
la prepararea meniurilor. 

Observăm că în informaţiile condicilor sunt menţionate alimentele date de 
oraşul Cluj şi nu felul în care se hrăneau anumite familii burgheze, sau ce anume 
mâncau. Nu ştim decât care erau produsele ce ar fi putut ajunge pe masa lor şi ce 
fel de alimente se serveau cu ocazia unor sărbători deosebite. 

Informaţiile despre viaţa cotidiană a burgheziei sunt foarte lacunare, astfel doar 
cu greu se poate reconstitui conţinutul meselor de zi cu zi. Fără îndoială, meniul 
zilnic al burgheziei clujene din epoca Principatelor era alcătuit din preparate 
mai simple şi ieftine, care se puteau găsi în cartea de bucate de la Cluj, mai sus 
menţionată. Mai mult ca sigur, se servea un meniu compus din două feluri, de 
unde nu prea lipsea carnea. La primul fel carnea se prepara prin fierbere, iar la 
felul doi caracteristică era friptura. Evident, cel mai des întâlnim carnea cea mai 
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ieftină, cea de vită. Meniul zilelor obişnuite se schimba calitativ în funcţie de 
puterea economică a burgheziei. Atunci însă când la Cluj era sărăcie şi creştea 
preţul produselor, erau mai modeste şi bucatele puse pe masă. Când ucenicul 
meşteşugar îşi încheia anii de pregătire, era dator meşterului său cu un prânz care 
obligatoriu consta din două feluri de mâncare22. În fapt, acest lucru este valabil şi 
pentru nobilime. 

Diferenţierea societăţii nobiliare se reflectă şi în alimentaţie: masa familiilor de 
aristocraţi consta, desigur, din bucate mai multe şi mai de calitate decât cea a micii 
nobilimi. Pe timp de război, consemnările referitoare la alimentele consumate, 
cantitatea şi calitatea lor erau mult mai modeste ca altă dată23. Despre maniera în 
care se mânca în zilele de sărbătoare nu avem prea multe date, se înregistrează 
doar că de Paşti şi Rusalii pe masa administratorului azilului se punea miel şi se 
făceau cozonaci. Nici cărţile de bucate nu menţionează însă preparate legate de 
vreo sărbătoare. 

Mesele date pentru meşterii de bresle erau şi mai importante decât cele legate 
de sărbători. Găsim referiri despre ele în documentele breslelor şi nu în evidenţele 
azilelor. Uneori se înregistrează deja în mod concret în satutele breslelor acele tipuri 
de mâncăruri care trebuiau servite de ucenicul ce căpăta statutul de meşter24. 

În cazul breslelor din Cluj, masa oferită meşterului era o componentă de nelipsit 
în ceea ce priveşte procesul de dobândire al statutului de meşter, chiar dacă nu se 
dezvoltă o descriere amănunţită în ceea ce priveşte bucatele consumate. Statutele 
breslelor din Cluj se mulţumesc de obicei cu prescrierea unor mese pe cinste şi vin 
la liber. Alteori se indică valoarea în bani a ospăţului. În statutul breslei tâmplarilor 
din 1659 se cere de la ucenicul ce urmează să devină meşter ca la „prezentarea 
lucrării sale să se pregătească cu trei mese şi să ofere tuturor din breaslă mâncare 
pe cinste şi vin la liber. După aceea este dator să plătească breslei pentru masa 
meşterului bătrân (epitrop) 16 florini, iar pentru masa meşterului mic 4 florini, în 
vreme ce pentru investire 2 florini”25. 

În acest timp a început deja obiceiul ca marile ospeţele ale breslelor să se răscumpere 
în bani, în aşa fel încât fiecare membru al breslei să fie servit cu o masă bună. Fără 
îndoială, răscumpărea celor trei mese şi un ospăţ pe cinste a însemnat o cheltuială 
mare. Breasla bărbierilor, în anul 1643, îi cere meşterului debutant „să pregătească 
meşterilor, potrivit valorii lor, un prânz, ce constă din bucate bune, iar alături să le dea 
o găleată de vin”26. Breasla săpunarilor aştepta de asemenea de la cel care este primit 
în rândul meşterilor de breaslă, în 1641, o cină sau un prânz pe cinste27. 

22  Elek Jakab: Okl, II, p. 
23  András Kunbinyi: “Főúri étrend tábori körülmények között 1521-ben” [Regimul alimentar 

în condiţii de campanie] In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, Budapest, 2002, p.249-
261: R Ágnes Várkonyi: “A várak élelmezéséről a 16. 17. században” [Despre alimentaţia 
cetăţilor în secolele 16 şi 17], In: Borosy András nyolcvanadik születésnapjára, Budapest, 
2002, 35-53.

24  Pál Binder, Géza Kovács (ed.): Céhes élet Erdélyben [Viaţa breslelor în Ardeal], Kriterion, 
Bukarest, 1981.

25  Elek Jakab: Kolozsvár..., Okl, II, p. 351.
26  Ibidem, p, 317.
27  Ibidem, p.312.
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Evident, masa de breaslă ori răscumpărarea ei se schimba în funcţie de rangul 
şi câştigurile meseriei, însă oricum era considerată o cheltuială importantă. Cum 
ne apare o asemenea masă de breaslă la Cluj, se poate descrie pe baza statutului 
olarilor din Dej în jur de 1570, care prevedea patru feluri de mâncare şi vin de 
64 bani28, a statutului frizerilor din Târgu Mureş din 162829, ospăţul de opt feluri 
recomandat de statutul croitorilor din 1583 de la Huedin30, sau mesele de 27 de 
feluri hotărâte în cazul breslei croitorilor de la Alba Iulia din anul 159631.

Statutul breslei olarilor din Dej, în ceea ce priveşte masa menţionată, presupunea 
un ospăţ ce se dădea în trei rânduri: două feluri de mâncare pe lângă cupa de toast, 
la prânzul mare patru farfurii de mâncare şi o friptură, iar la micul dejun un fel de 
mâncare şi o friptură32. Nu putea lipsi de la această ocazie deosebită nici lăutarul.

Nici apartenenţa la breasla frizerilor din Târgu Mureş nu era mai ieftină. Viitorii 
meşteri trebuiau să servească meşterilor breslei ospeţe în mai multe rânduri, cu 
mese de mai multe feluri33. Două ospeţe denumite „cupe de toast” i se adresau 
meşterului breslei. În ambele cazuri, aceasta însemna un prânz cu mai multe 
feluri şi cină. Regulamentul prevedea pentru prânz, în ambele cazuri, cinci feluri 
de mâncare, plăcintă, fructe şi patru ori şase găleţi de vin. Cina consta din cel 
puţin două feluri de mâncare, plăcintă şi fructe. Sunt menţionate şi condimentele, 
precum şi carnea ce s-a pregătit. 

La Huedin, intrarea în breasla croitorilor nu se putea realiza decât după ce 
meşterul debutant plătea breslei un florin, iar celor doi meşteri de breaslă le dăruia 
câte un toc cu un cuţitaş, totodată derulându-se şi ospăţul dat în onoarea lor. Masa 
în cinstea meşterilor se putea răscumpăra de către cel ce intra în breaslă pentru opt 
florini şi un pfund de ceară, iar în cazul în care nu făcea acest lucru, atunci trebuia 
să se pregătească şi să servească bucate de un anumit fel, dinainte stabilite34. Pentru 
croitorii din Huedin, statutul breslei prevedea doar un singur ospăţ, în schimb, cu 
acestă ocazie, sunt datori să pregătească opt feluri de mâncare. În cazul fiecăruia, 
statutul menţionează condimentele – cel puţin două – cu care trebuiau pregătite 
bucatele. Dintre felurile de carne, la trei tipuri de mâncare este prezentă carnea de 
găină, o singură dată nu se dă felul de carne, iar alteori indicaţia este ca pe farfurie 
să fie carne de gâscă, purcel, peşte sau vânat. Aşadar, masa oferită meşterului de 
breaslă-croitor se umplea începând cu bucate precum carnea de găină, cu preţul 
accesibil pentru toată lumea, până la purcelul umplut sau vânatul pregătit cu 
stafide şi migdale. Nici prăjiturile nu lipseau din meniu, ele se puneau pe masă 
împreună cu peştişori mici, frumos pregătite, sub forma unor ştrudele. De altfel, 
pe baza condimentelor folosite se poate afirma că bucatele aveau un gust dulce-
picant. Ospăţul nu consta doar din consumul mâncărurilor şi băuturilor, ci se şi 
petrecea, de aceea statutul prescrie şi prezenţa a unui „grup de cobzari”.

28  Céhes élet [Viaţa în bresle], p.201-208. 
29  Ibidem, p. 127-128. 
30  Ibidem, p. 183-190.
31  Ibidem, p. 136-137.
32  Céhes élet [Viaţa în bresle], p. 126-128. ”
33  Ibidem, p.204-205.
34  Ibidem, 190.
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Ospăţul croitorilor din Huedin păleşte pe lângă masa breslarilor croitori din 
oraşul de scaun princiar, Alba Iulia. Cea mai pretenţioasă breaslă din Ardeal a fost 
probabil cea a croitorilor din Alba Iulia, deoarece masa meşterului era pregătită 
cu douzeci şi şase de feluri de mâncare. Pe când statutele de până acum nu prea 
amintesc pâinea care se servea, croitorii oraşului princiar descriu exact acest lucru: 
cu această ocazie deosebită trebuie pusă pe masă o ”pâine albă suficientă, potrivită 
pentru oameni cinstiţi”35. Felurile de mâncare care se serveau unul după altul 
erau peştele (ştiucă - de două ori -, caracudă, ţipar, alte soiuri de peşte ca poşar, 
semlying), păsările (pui în două feluri, găină cu orez, iar a doua oară cu mei, gâscă, 
gâscă tânără şi măruntaie de gâscă, curcan), dar pregăteau şi raci în unt, raci fierţi 
în sare, purcel umplut, prăjit sau în sos negru. În meniul servit domină carnea 
mai scumpă: carnea de vită apare o dată ca friptură, apoi maţ de vacă împănat. Al 
doilea fel de mâncare a fost varza nouă murată şi os fiert cu măduvă. Ospăţul bogat 
era completat de cozonaci, covrigi, plăcinte, nuci, alune, mere, pere. Cozonacul era 
considerat în sine un singur fel. După natura condimentelor, constatăm că masa 
meşterilor croitori din Alba Iulia era acru-picant. 

Aceste exemple au conturat în fapt acele limite între care se puteau realiza 
ospeţele de breaslă din Cluj în perioada Principatului. În cazul în care breasla şi 
cei din interiorul ei îndeplineau un rol economic important, masa oferită se putea 
compara cu cea a croitorilor oraşului de scaun princiar, dacă însă breasla era mai 
neînsemnată, atunci se mulţumeau doar cu o mâncare „pe cinste”. 

În viaţa breslelor nu doar debutul meşterilor era considerat un eveniment 
important, dar şi alegerea starostelui care conducea breasla. La o asemenea ocazie, 
breasla giuvaergiilor din Cluj a cheltuit aproape la fel de mult cum ar fi costat o 
masă oferită pentru meşter de către un debutant. Giuvaergii clujeni au cumpărat 
un viţel, trei purcei, trei gâşte, patru găini şi peşte36. Cele necesare ospăţului au 
costat mai mult de douăzeci de florini. Aşadar, nu doar debutul unui meşteşugar 
era marcat de un ospăţ foarte costisitor, dar şi sărbătorirea alegerii starostelui, în 
acest caz însă breasla prelua cheltuielile37.

Analizând societatea ardeleană a epocii, aceste nivele de alimentaţie corespund 
gradului de bunăstare a societăţii de atunci. Nivelele trei, patru şi cinci corespundea 
în linii mari bucatelor care se pregăteau cu ocazia ospeţelor oferite în oraşul Cluj. 
Întotdeauna, musafirii erau ospătaţi de către oraş, conform rangului şi obiceiurilor 
acestora. Principii şi familiile lor, solii imperiali, turci sau trimişi din altă parte, 
beneficiau de ospitalitatea oraşului Cluj în funcţie de rangul lor social38. 

Orăşeanul din Cluj, fie el burghez sau nu, plebeu ori nobil, era omul epocii şi 
urma obiceiurile alimentaţiei vremii sale. La Cluj, cel mai des amintite şi consumate 
alimente erau carnea, pâinea şi vinul. Carnea însă era însoţită de sucul propriu, 
sosuri, păsat, care se pregăteau din legume, cereale, fructe, în general prin fierbere 
sau coacere. Garniturile de acest fel erau cunoscute şi folosite în Europa Centrală. 
Deosebirile constau în felul de-a prepara şi în condimentele folosite. 

35  Ibidem, 136-137.
36  Magdolna Bunta: Kolozsvári ötvösök a XVI-XVIII. században [Giuvaergii clujeni în secolele 

XVI-XVIII], Budapest, 2001, p. 53-54.
37  Ibidem.
38  Enikő Rüsz- Fogarasi: op.cit., 56-64.
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O parte dintre condimente sunt cunoscute în general de popoarele europene din 
epoca modernă timpurie. Erau însă regiuni unde unele condimenete, cele cultivate 
şi în propriile gădini, se foloseau în mod deosebit. În Ardeal, astfel de condimente 
erau cimbrul, mărarul, salvia, chimionul, ienupărul, tarhonul, frunzele de pătrunjel, 
usturoiul. Dintre acestea, salvia şi cimbrul erau folosite şi de bucătăria poloneză din 
epoca modernă timpurie39. Ceapa, arpagicul şi usturoiul sunt elemente des întâlnite 
la bucatele epocii Principatului. Consemnările legate de grădinile oraşului se refereau 
de cele mai multe ori la morcovi, pătrunjel, sfeclă, păstârnac, mei, mazăre, spanac, 
varză (albă/roşie), ceapă, arpagic, usturoi, pepene, dovleac. 

Nu se ştie încă nimic despre ardei sau roşii, cu toate că, în acelaşi timp, în cetatea 
Buda, aflată sub dominaţie otomană, se serveau deja şi ardei umpluţi, sarmale şi 
roşii40. Dintre toate acestea doar sarmalele se găsesc în cartea de bucate din Cluj. 

Orezul şi „haidina” apar tot mai des în meniuri, mălaiul şi cartoful însă nu sunt 
încă cunoscute în împrejurimile Clujului de la sfârşitul secolului al 17-lea. 

Varza murată se folosea destul de des în Ardeal şi Cluj în epoca modernă 
timpurie, şi datorită faptului că gustul de bază a fost cel acru şi dulce. Pe lângă 
varza murată se foloseau şi agrişele, oţetul, castraveţii muraţi, limes şi lămâi, care 
toate contribuiau la formarea unei nuanţe dominante de gust acru. Gustului acru, 
datorită întrebuinţării tot mai accentuate a zahărului şi mierii, i se alătură din ce 
în ce mai mult şi dulcele. Migdalele, ca şi în regiunile din Balcani, se folosesc ca 
mijloc de îngroşare a mâncărurilor. 

Pe lângă hrana cotidiană, băutura întrebuinţată zilnic la Cluj a fost vinul. Există şi 
date referitoare la bere şi pălincă (aquavita). Pe piaţa clujeană nu se putea vinde decât 
vinul din Cluj, doar în anii foarte slabi se permitea aducerea vinului străin. Vinul 
provenea ori din via proprie, ori din viile diferitelor instituţii (de exemplu azilelor). 

Obiceiurile referitoare la alimentaţia Clujului din epoca Principatului se 
încadrează în trendurile amintite. Alimentaţia diferenţiată a populaţiei este 
definită de poziţia ei socială şi economică. Cu toate că în evul mediu, la început, 
exista doar o legătură cantitativă între meniuri şi poziţii sociale, la sfârşitul epocii 
se accentueză şi deosebirile calitative.

Calitatea alimentaţiei corespunde puterii deţinute, scrie Massimo Montanari41. 
Ospeţele din societatea urbană a epocii moderne timpurii, în afara asigurării hranei, 
îndeplinesc rolul de-a accentua deosebirile dintre straturile sociale şi scot în 
evidenţă statutul păturii patriciare. Fernand Braudel scrie în legătură cu aceasta că 
între secolele XV-XVIII, pe baza alimentaţiei se poate constata cu uşurinţă statutul 
social al individului, deoarece afirmaţiile „Spune-mi ce mănânci şi îţi spun cine 
eşti” sau „Omul este ceea ce mănâncă” se confirmă pe deplin42.

39  Maria Dembinska: Food and Drink in medieval Poland, University of Pennsylvania, 
Philadelpdhia, f.a., p.92.

40  Lajos Fekete: “Buda a törökkorban” [Cetatea Buda în perioada otomană], In: Család és 
Társadalom, III, Bp., 1944, p.295.

41  Montanari Massimo: Éhség és Bőség [Foamete şi îndestulare], Budapest, 1999, p.104.
42  Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század. A 

mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és lehetetlen [Cultură materială, economie şi 
capitalism în sec. XV-XVIII. Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul], Gondolat, 
Budapest, 1985, p. 101.


