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CRONICA MONDENÃ BUCUREªTEANÃ
ÎN PRESA SATIRICÃ DIN VREMEA LUI CAROL I
Motto: „Moravurile se îndreaptã râzând”
La mijlocul secolului al XIX-lea, gazetele satirice au cunoscut o dezvoltare rapidã, devenind în
acelaºi timp un observator atipic, cu un mesaj pe cât de simplu, pe atât de concentrat: „Vom glumi din
când în când asupra moravurilor ºi vom râde cu toþii asupra virtuþilor societãþii ... tocmai pentru a
seca orice izvor al meschinãriei”.
Prezentarea pãrþii ridicole a situaþiilor s-a bazat pe ipostaze ale vieþii ºi comportamentului,
oferind societãþii, pe de o parte, ceea ce merita – ironie, iar pe de alta, asigurând transformarea
informaþiilor în sinteza unor realitãþi ce vor deveni surse istorice. Surprinzãtor, scopul nu a fost unul
comercial, publicul cãruia i se adresa fiind restrâns, dar suficient de inteligent pentru a înþelege
principiul de bazã: „a distra înveselind ºi a moraliza
glumind”.
ªi pentru cã tonul era dat de capitalã, aici se poate
remarca avalanºa ziarelor de profil, tipãrite sub diverse
titluri-simbol, ca: „Zeflemeaua”, „Moftul român”, „Furnica”,
„Ghimpele”, cu articole de cele mai multe ori crunte,
dorindu-se a fi „tratament sever la boale mari”.
Capitala era înfãþiºatã ca o parvenitã, care se îneca în
panglici, volane, diamanticale false sau pene zugrãvite, cu
nemuritorul pod al Mogoºoaiei – minunea minunilor, perla
Orientului, plin de bãcãnioare, cârciumioare ºi rãspântii,
unde erau vizibile moravuri dintre cele mai diverse. Ascuþiºul
criticii a vizat înalta societate cu proastele gusturi ºi obiceiuri,
amplificate de inovaþiile tehnice.
„Bucureºtii” de atunci erau o mânã de oameni, care se
cunoºteau toþi între ei ºi nu aveau altã distracþie decât politica
ºi cancanurile. În acest sens, au fost creionate douã tipologii ce au reunit trãsãturile definitorii pentru
monºeri, respectiv, madame.
Domnul era eminamente român, patriot hotãrât, naþionalist exclusiv pânã în mãduva oaselor ºi
toatã lumea trebuia sã o ºtie. Guvernamental sau, când din nenorocire nu era posibil, opozant, felicita
România în cazul întâi, o deplângea în cazul al doilea, în ambele cazuri o iubea pânã la nebunie. Ura
tot ceea ce nu era român, tot ceea ce nu era naþional, inamicul comun fiind „strãinismul”. Cu
profesiune sau nu, bogat ori sãrac, tânãr sau bãtrân, umbla à la dernière mode, frizat, cu monoclu,
fãcând ochi dulci în saloane sau la plimbare. Om de partid trebuia sã fie, ºi era conservator, fiind dator
mai înainte de toate sã „conserve” România ºi „sã acopere Rromânismul”1. Ca orice domn
respectabil, avea o carte de vizitã, consideratã de gazete un moft. La Anul Nou, la aniversãri, la zile
mari, la alte multe ocazii fericite sau chiar nefericite, prietenii ºi cunoscuþii primeau, de la prieteni ºi
cunoscuþi, cãrþi de vizitã. Era un fel de paºaport, indispensabil, cu numele tipãrit cu ronde lapidare,
cursive, dupã dorinþa ºi puterea fiecãruia. Pentru unii, cartea de vizitã era numai o convenienþã
socialã, pentru cei mai mulþi era însã expresia unei vanitãþi: aceea de a-ºi vedea ºi de a le fi vãzut ºi
1
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alþii numele tipãrit, iar dedesubt, titlurile – atribute frapante, ce trebuiau tipãrite pânã la unul, afarã de
cele „degradatoare”. Dacã pentru chip exista oglinda de perete sau de buzunar, vitrinele magazinelor,
bãlþile stãtãtoare ºi limpezi, în schimb pentru nume aveau altã oglindã – CARTEA DE VIZITÃ2,
recomandare sigurã pentru doamnele high-life-ului bucureºtean.
Fiicã de arendaº, de negustor, avocat sau ofiþer, dumneaei era nobilã ºi nu putea suferi
mojicimea. Vorbea româneºte numai avec les domestiques, încolo franþuzeºte, ba mai cocheta ºi cu
limba englezã. În fiecare zi rãsturna prãvãlii întregi, de la raftul de sus pânã la cel de jos, negãsind
niciodatã ce-i trebuia. Întotdeauna îºi oprea cupeul de-a curmeziºul strãzii, dupã pãrerea ei existând
douã oraºe în care se putea trãi: Paris et Bucarest!
Din datorie ºi nu din pasiune, avea unul sau mai mulþi adoratori, doar o femeie de „înaltã
extracþiune” trebuia sã aibã un suivez-moi. Când era vorba de lista victimelor ei, uita ºirul, numele ºi
datele, avea însã, în privinþa aceasta, despre amicele ei o memorie fantasticã. De altminteri era o
româncã bravã, care ºtia a suporta tortura concertelor clasice sau a pieselor de teatru en vogue, un bun
prilej în acelaºi timp de etalare a toaletelor inspirate „dupã jurnal” – lux neobiºnuit de pãlãrii, pene
fantastice, coliere, mãtãsuri.
În anumite zone din Franþa, s-a încercat suprimarea pãlãriei, dar la noi
n-a prins!3, damele þinând la onoarea lor. Dramaticã a fost lovitura datã de
directorul Teatrului Naþional, care a interzis pãlãriile, adevãrate piedici
pentru spectatori. Hotãrât lucru, a fost o fatalitate! Ce sã mai caute madam
Popescu la teatru, neacceptând nici moartã sã meargã „cu capul gol ca
slujnicele”4?
O astfel de femeie high-life era sentimentalã ºi nu ezita sã-ºi ascundã
douã lacrimi apãrute în colþul pleoapelor atunci când povestea drame
despre care nu avea habar.5 Însã suferinþele ei nu se opreau aici. În genere,
suferea ºi de stomac, oricând se pregãtea sã iasã în lume seara, nemâncând
nimic toatã ziua în dauna corsetului. Poftitã ori nepoftitã, trebuia sã se afle
la toate balurile de rigoare, ale Curþii, ale Societãþii, ale lumii mari, la
reprezentaþiile prime, extraordinare sau de galã.
Etapele vieþii mondene erau jalonate de o serie de baluri mari, care se
organizau aproximativ la aceleaºi date în fiecare an. Primul bal al sezonului
era balul de la Palat, organizat la 1 ianuarie. Regele Carol poftea
reprezentanþii acelor straturi sociale ce se puteau încadra în limitele unei
anumite etichete, fiind foarte sever faþã de moralitatea cucoanelor, cele
„clasate” fiind ºterse de pe lista invitaþilor.6
Orice damã cu pretenþii mondene s-ar fi simþit umilitã sã nu-ºi vadã numele a doua zi în cronica
lui Claymoore7. Povestea în amãnunt toatã conversaþia cu Principesa Moºtenitoare, aproape o
jumãtate de ceas la balul din urmã de la Cotroceni. ªi cum nu lipsea una, câte jumãtãþi de ceas o fi
þinut balul acela minunat!
Gãtitã ºi împopoþonatã de ºapte ori mai scump decât s-ar fi explicat prin mijloacele
„consoartelui”, dacã era întrebatã despre prinþesã, rãspundea fãrã a ºovãi: „Fie monºer, nu zic! e
tânãrã, e frumuºicã ºi vous vule, da ... prea e luxoasã!” La balul Curþii, cum se abþinea toatã ziua de
la mâncare, abuza de ºampanie, de icre, de îngheþatã, nu de lãcomie, nu, ... de datorie. O datã „supa”
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cu un „amic”, apoi cu un curtezan, mai spre ziuã venea ºi rândul soþului. A doua zi, doctorul high-life
se vedea silit a-i prescrie o cutie ºi jumãtate de capsule de ricin.
Dupã balul Curþii, începeau celelalte – balurile Suþuleºtilor care-ºi succedau regulat duminica,
cu unul monstru, pe la mijlocul sezonului, ºi balul ªtirbei, cu invitaþi triés sur le volet. Un bal consta
dintr-un cotilion ºi dintr-un supeu, reuºita depinzând de calitatea supeului ºi de valoarea obiectelor ce
se distribuiau la cotilion, precum mici cutiuþe de aur, nécessaire-uri de argint etc. Dupã supeu,
rãmâneau pentru cotilion tineretul ºi însoþitoarele fetelor. La fiecare bal se remarcau trei-patru
perechi, care ºtiau sã danseze; ceilalþi îºi cãlcau picioarele unii altora, într-o þopãialã dizgraþioasã.8
În afarã de aceste serbãri clasice, societatea bucureºteanã aleasã considera ca evenimente
însemnate balul Jockey-Clubului ºi balul Obolului. Primul era rezervat doamnelor ºi domniºoarelor
membrilor ºi unui numãr redus de invitaþi, al doilea având un scop diferit: viza adunarea fondurilor,
alimentate prin preþul biletelor de intrare, dar ºi prin tombola ce învârtea toatã noaptea roata
norocului. Balul presei, balul cofetarilor, balurile mascate rãmâneau însã petrecerile cele mai cãutate.
Gentilele mãºti din catifea sau mãtase erau mai puþin periculoase decât cele naturale, umane, sub care
se afla filantropul ce dona sume mici cu reclamã mare sau politicianul obiºnuit sã-ºi schimbe mãºtile
ca un actor silit sã joace mai multe roluri în aceeaºi piesã.9 În afara balurilor, care rãscoleau pânã în
adâncurile lor cercurile protipendadei bucureºtene, damele se adunau aproape în fiecare searã, când
la una, când la alta, la taifas, când nu optau pentru plimbãrile la ªosea.
Îndeosebi seara, Calea Victoriei devenea un salon, unde trebuia la anumite ore sã se facã „act de
prezenþã”. Era suficientã o singurã absenþã, ca reproºurile sã aparã: „E un secol de când nu te-am mai
vãzut”. Aceleaºi saluturi –„bonsoar þaþã”–, aceleaºi cancanuri de sezon, ce aºteptau sã fie alungate de
altele mai de actualitate, alte toalete. În întunericul spart de
lumina felinarelor ºi a lãmpilor de la marile magazine,
defilarea continua, cei mai mulþi cãlcând agale, ieºiþi tocmai
pentru a-ºi face poftã de mâncare.10 Alþii îºi omorau timpul
jucând cãrþi, prin familii sau cluburi. De altfel, casele din
lumea mare în care jocul de cãrþi, bãuturile ºi fumatul erau
admise puteau fi numãrate pe degete. Lumea „ºic” nu se
rezuma doar la baluri, sindrofii, vizite sau reprezentãri
teatrale. Iarna, întâlnirile se dãdeau la patinaj, pe lacul
Ciºmigiului. Coniþele, în costume fistichii, întâlneau conaºii,
ce le fãceau curte, valsând uºor dupã muzicã, nicidecum
pentru exerciþii sau performanþã:
„Multe fete se mãritã
Tot umblând la patinat
Multe dame se desparte
Tot pe ghiaþã de bãrbat”11.
Din analele Bucureºtiului nu a lipsit celebra bãtaie cu flori, o petrecere pentru lumea bogatã.
Împodobite cu ghirlande, de care nu scãpau nici roþile, trãsurile aºteptau cucoanele, ce-ºi
armonizaserã rochiile pentru o apariþie senzaþionalã. Bãrbaþii preferau hainele albe ºi pãlãriile de
paie. Toatã lumea era prezentã: de la dame sulemenite ºi pânã la coniþe scrobite, de la domni
autohtoni cu cipici de lac pânã la don juani franþuziþi cu nostalgia Parisului în suflet sau ofiþeraºi traºi
prin inel.12 Coºuleþe cu flori se aruncau de la unii la alþii, dupã cum întâlneau mai multe sau mai puþine
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cunoºtinþe. Se încingeau bombardamente în regulã, care începeau graþios cu flori proaspete ºi se
sfârºeau cu cotoarele sau buchetele tãvãlite în noroi, cei norocoºi scãpând cu un ochi umflat sau cu
nasul zgâriat.13
ªoseaua a încetat sã mai gãzduiascã plimbãrile cu trãsura la apariþia automobilului, vãzut ca un
„moft” ºi asemuit unui individ lipsit de conºtiinþã. De cele mai multe ori, în goana mare, automobilul
trecea smulgând din fugã aripa unei trãsuri sau înghesuindu-se în marginea ridicatã a trotuarului. De
nu strivea picioarele nimãnui, sigur frângea mijlocul unui felinar. Nu trecea zi fãrã accident. ªi pentru
cã proprietarii magazinelor aveau expusã în vitrinã o avere, au lipit pe geamul uºii principale:
„Intrarea cu automobilul opritã”14. Dar pentru cã era la modã, un mic accident nu conta, maºinile
fiind prevãzute cu faruri nu ca sã se vadã, ci ca sã fie vãzute.
Alþii se nenoroceau din pricina duelurilor, prost obicei împãmântenit de ofiþerii ruºi din armatele
de ocupaþie, cel mai la îndemânã mijloc de apãrare a reputaþiei ºi a bunului renume. Au fost stabilite
reguli proprii de desfãºurare, ce reflectau o mentalitate tipicã lumii masculine, a confruntãrii pentru
apãrarea împotriva oricãror ofense aduse persoanei sau familiei. Multora le-a fost imposibil sã-ºi
înlocuiascã capetele ºi inimile sfãrâmate de glonþul unui revolver sau de vârful ascuþit al vreunei
spade. Alþii s-au împãcat pe teren, fie dând dovadã de laºitate, fie distanþa a fost prea mare, fie
martorii înlocuiserã gloanþele de plumb cu „gogoloºi” pentru a evita catastrofa.
În genere, protagoniºtii erau personaje irascibile, opinia publicã fiind surprinsã atunci când erau
implicaþi oameni aºezaþi. Motive se aflau din orice: certuri în vreme de alegeri, polemici în presã,
onoarea unei dame, dar ºi oricare alt nimic. Exemplul cel mai clar l-a reprezentat duelul pricinuit de
îmbulzeala produsã la sediul ziarului „Veselia”. Dornic de a se abona cu un moment mai repede, un
domn oarecare a trecut peste toate principiile de respect, pãºind cu atâta nebãgare de seamã încât
victima nu a trecut „ofensa” cu vederea. Incidentul nu s-a terminat cu scuzele obiºnuite, degenerând
într-un adevãrat conflict, ce s-a lãsat cu o preschimbare de cãrþi de vizitã ºi o provocare în regulã la
duel. Deznodãmântul a fost tragic.15
Printre numeroasele varietãþi ce populau societatea bucureºteanã se afla una foarte rãspânditã,
deºi foarte puþin cunoscutã fizic; era vorba de aºa-numitul „amic binevoitor” ce juca un rol oarecare
în existenþa fiecãruia. Se considera sufletul generos, care
dorea binele tuturor, cel care lumina spiritul, cel care
aducea un serviciu, un adevãrat protector! ªi pentru cã era
modest, apela la scris ºi, pentru acelaºi delicat sentiment,
nu se iscãlea. Avea grijã sã înºtiinþeze asupra micilor
intimitãþi, sub anonimat în epistole, pentru cã binele
trebuia fãcut cu discreþie.16 Asemenea „amici binevoitori”
au întreþinut bunul mers al bârfelor, sub o etichetã nouã,
pentru aceleaºi lucruri vechi de când lumea.
ªi dacã în sezonul friguros cele menþionate nu erau
îndeajuns, pentru alungarea plictisului – „Monºer, ce
plictisealã ºi cu sãrbãtorile astea! Nici n-ai unde sã ieºi ºi
sã te distrezi!” – primãvara aducea cu sine un ºir de
sãrbãtori, de la care nu putea absenta nimeni: 1 Mai, 10
Mai, Târgul Moºilor.
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Prima dintre acestea echivala în calendarul bucureºtean cu „ziua pelinului”, neexistând cetãþean
care sã nu fi degustat mãcar „o jumãtate” de pelin „de mai”, deoarece astfel se cãdea sã fie fãcut
„Maiul”.
Cu nerãbdare, gazetele anunþau marea sãrbãtoare de 10 Mai, pentru ca doamnele sã-ºi
pregãteascã þinuta pentru un eveniment aºa de grandios. De dimineaþã strada nu mai era cea obiºnuitã,
trotuarele fiind garnisite de familiile grãbite sã prindã un loc la paradã. Cucoanele fãceau fasoane,
domnii mergeau cu gravitate, discutând politicã ºi mirosind a pelin – dulceaþa obligatorie pentru luna
mai –, copiii erau gãtiþi în hainele de la Paºte. Se auzeau de departe huruind regimentele de artilerie,
care se instalau pe strãzile adiacente, pentru a ieºi la momentul potivit pe bulevard. Poporul suveran
era mare amator de ocaziile în care putea sã vadã pe Suveranul celãlalt. Cele 101 tunuri aveau sã
anunþe ziua cea mai cu moþ, pentru societatea care fuma þigãri regale, înghiþea la berãrie regale, locuia
în Strada Regalã sau pe Bulevardul Carol I.17
Favoriþii treceau þanþoºi, salutaþi de gardiºti, cu Coroana României la butonierã ºi cu biletul de
tribunã în buzunar, cei de pe trotuar privind cu jind la aceºti norocoºi, care ar putea sã vadã pe rege ºi
armatã fãrã bãtãturi strivite, nasturii de la hainã rupþi ºi câteva ghionturi pe deasupra. Cei din
rândurile urmãtoare nu vedeau, de obicei, decât pãlãriile celor care au venit mai devreme. Un copil
þipa, o cucoanã ocãra, cortegiul regal trecea. Bragagii circulau în spatele mulþimii, înghiontiþi de
agenþii de poliþie, fãcând afaceri bune ºi oferind bãuturi rãcoritoare publicului înfierbântat. Dacã, din
întâmplare, vreun monºer galant fãcea loc, era maltratat cu mersi.
10 Mai era prilejul de a vedea ca la cinematograf chintesenþa unui popor întreg. Era un fel de
înfrãþire în care toate atingerile erau scuzabile ºi permise. Când se isprãvea defilarea ºi clocotea
strada de trãsuri ºi dezordine, ca dintr-un furnicar rãvãºit se rãspândea mulþimea eliberatã, mulþi,
leºinaþi de foame sau de cãldurã, blestemând parada, deºi anul urmãtor ar fi revenit.18
Acelaºi decor se repeta la Târgul Moºilor: zãduf, praf, miros de gogoºi încinse, înghesuialã,
bãtãi de tobã. Deschiderea se fãcea în preajma sãrbãtorii Sfinþilor Constantin ºi Elena, cu mare alai, în
prezenþa Familiei regale, întâmpinatã de primar în frac ºi mãnuºi albe, cu pâine ºi sare, cu discurs ºi
muzicã militarã. Regele vizita tarabele cu produsele din industria autohtonã, fãcând ºi câþiva paºi prin
mulþime.
Târgul Moºilor strângea hazul ºi urâþenia la un loc: dughene cu suveniruri, miros de mititei ºi
halbe de bere, circulaþie încurcatã, mai ales cã muscalii nu s-ar fi urnit din loc pânã nu-ºi alegeau
cucoanele bucata de turtã dulce preferatã.
Mai exista ºi obiceiul ca la Sf. Gheorghe ºi Sf. Dumitru toþi chiriaºii sã se mute dintr-o parte în
alta, în fiecare an aceºti „voiajori flotanþi ai sezoanelor” înlocuind pe alþii. Localnicii se pregãteau ºi
ei „de mutat”, la bãi. Imediat ce se instala, canicula devenea subiectul dezbãtut la fiecare pas, în
tramvai, pe stradã, la berãrie.
Pivniþele erau preferate saloanelor, polul nord celui de aur, frigurile fiind socotite ca o
binecuvântare.19 Începea „viligeatura” ºi pentru o vreme centrul distracþiei nu mai era capitala. Însã
cronicile de sezon nu trebuiau sã lipseascã, „tãind în carne vie, fãrã durere ºi fãrã otravã”, în
încercarea de a-i vindeca pe cei mulþi, cã de ... mai rar pãturã cultã ca la noi!
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Bucharest Society in the Satirical Gazettes
Abstract
In the middle of the 19th century the satirical gazettes had a rapid development, becoming an
atypical observer, having both a simple and concentrated message. They presented the ridicule
situations based on life and behaviour hypothesis, offering society, on the one hand, what it deserved
– irony, and on the other hand, ensuring the transformation of information in a synthesis of same
realities that would later become historical sources. The sharp criticism had as main target the high
society with its poor habits and culture.
The Bucharest high-life was dominated by a series of important balls which were organized
approximately at the same data every year. The first ball of the season was the ball of the Palace that
took place on January the 1st. The king Carol would invite only the representatives of those social
classes that would fit to certain etiquette, being very strict about the ladies morality (those “rejected”
being erased from the guest list). The balls of the Press, the ball of the Pastry Cooks, and the fancy
balls, were the most important parties. Beside the balls that stirred up the circles of high society, the
ladies, when they didn’t go out for a walk on the Highway or the Victory Road, would gather almost
every night to talk … Some “lords” would spend their time playing cards at families or clubs.
In winter the meetings took place at Cismigiu Lake. The lasses dressed up in fancy suits would
meet the lads courting them, dancing for pleasure, not for exercises or performance.
The famous flower fight – a party for the rich – was not forgotten in the Bucharest Annals.
Bombing with fresh flowers ended with flower sticks or muddy bunches of flower, the lucky ones
being wounded only at the eyes or noses. Others were wounded in duels, a bad custom brought in by
the Russian officers, having specific rules that reflected a typical male mentality of defending any
offense brought to a person or family.
Spring time brought in many celebrations from which nobody could miss: May the 1st (the
“absinthe day”), May the10th, Târgul Moºilor (dust, smell of hot doughnuts, overcrowding, and
drums – the hilarity and ugliness in one place).
As soon as the hot summer days came, it would become the main subject debated every step, on
trams, street, restaurants. The countryside season began and for a while the capital was no longer the
centre of entertainment. But the season chronicles wouldn’t miss “strongly criticizing without pain or
poison” in their attempt to “cure” people.
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