Cuvânt‑înainte de Georgeta Filitti

C

hiar dacă nu a fost scrisă până acum o istorie a cafenelelor din București, amănunte despre
primele asemenea locuri de taifas putem afla din documentatele lucrări datorate strădaniilor
celor care s‑au aplecat cu stăruinţă asupra apariţiei și evoluţiei urbei de pe Dâmboviţa, G. Io‑
nescu‑Gion, Constantin C. Giurescu și George Potra.
De la cel dintâi aflăm că prima cafenea cunoscută în București, atestată documentar în anul 1667, în
timpul domnului muntean Radu Leon (1664–1669), era proprietatea unui negustor turc, Kara Hamie,
„fost oștean (ienicer) în garda palatului împărătesc din Constantinopol”2. Ea era situată în buricul târ‑
gului, în vecinătatea locului unde se va ridica Hanul „Şerban Vodă”, căruia, mai târziu, construit între
1883 și 1900 după planurile arhitecţilor francezi Cassien Bernard și Albert Galleron, îi va succeda Palatul
Băncii Naţionale. George Potra ne lămurește de unde vine numele de cafenea – bineînţeles de la un cu‑
vânt turcesc: „kahvehane, kave-hané, ceea ce înseamnă local public în care se poate bea cafea după moda
turcească, unde oamenii puteau să joace zaruri, table sau ghiordum* și să fumeze tutun, în schimbul
unui preţ relativ mic”3. Așadar, încă de la începuturile ei, cafeneaua a fost un loc primitor, de petrecere a
timpului într‑un mod plăcut, de discuţii învăluite în fum, împreună cu prietenii sau cunoscuţii, alături
cu o cafea aburindă.
De‑a lungul timpului, deși comerţul cu cafea și deţinerea unor cafenele au rămas apanajul unor ne‑
gustori turci, armeni, greci sau evrei, această îndeletnicire a fost îmbrăţișată și de români.4 Așa se face că,
pe la 1734, întâlnim menţiunea documentară a prăvăliei lui „Gheorghe cafegiul”. Câţiva ani mai târziu,
în 1741, îl aflăm pe un Oprea cafegiul cu prăvălia în apropierea Spitalului Colţea, iar în 1746 și 1755 sunt
* Numele unui joc de cărţi (din tr. gördum).
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Instantaneu într-o cafenea de pe vechea insulă
dunăreană Ada Kaleh, către sfârşitul secolului al XIX-lea.
M.N.I.R.

amintiţi în documente doi cafegii români, Stan‑
ciu cafegiul, în mahalaua Sf. Gheorghe, şi Ion ca‑
fegiul, fără a fi precizat locul unde‑şi desfăşura
comerţul.
Între sfârşitul secolului al XVIII‑lea şi mij‑
locul secolului al XIX‑lea creşte considerabil
numărul cafenelelor din Bucureşti, fie că este

vorba de cea a lui Ştefan Altântop, îngăduită a
funcţiona de către domnitorul Alexandru Ipsi‑
lanti, „la poarta de sus a Curţii domneşti”, sau
de cea a armeanului Anton telalul, aproximativ
în aceeaşi zonă. George Potra face referire, în a
sa lucrare Din Bucureştii de ieri, la existenţa mai
multor cafenele după anul 1801, precum cea a lui
Baluccioglu, cafeneaua lui Haiverţolu, cafeneaua
închiriată lui Hagi Theodosiu Gabrovaliu de vă‑
duva deja numitului Altântop, lăsată moştenire
soţiei şi fiilor săi care, în 1825, o vând lui Hris‑
tea Emanuil Papazoglu.5 Înmulţirea numărului
cafenelelor, nu numai a celor ca prăvălii de sine
stătătoare, dar mai ales a celor ce funcţionau pe
lângă hanuri sau în băile publice, în care exista o
cameră specială unde se servea dulceaţă şi cafea,
a generat, din partea autorităţilor, măsuri restric‑
tive, legate mai ales de discuţiile ce se purtau
acolo asupra problemelor politice, cu controlarea
acestei chestiuni fiind însărcinaţi „anumiţi sluj‑
başi ai stăpânirii”. Constatăm astfel că, încă de la
debutul existenţei sale, cafeneaua s‑a constituit
într‑un spaţiu propice unor discuţii şi dezbateri
pe diverse teme, fie ele chiar şi numai politice.
Înmulţirea deţinătorilor de cafenele şi a celor
care comercializau cafeaua – boabe sau măcinată – a avut o urmare benefică pentru aceştia.
Și anume, a dus la constituirea lor în breasla ca‑
fegiilor, ce‑şi sărbătorea „patronul şi paznicul” la
biserica construită de domnitorul Nicolae Ma‑
vrogheni (1786–1790) „dincolo de capul Podului
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Biserica Mavrogheni,
cu hramul „Izvorul
Tămăduirii”, unde
membrii Breslei
cafegiilor din
Bucureşti îşi aveau
patronul spiritual şi
îşi păstrau şi steagul.
M.N.I.R.

Mogoşoaiei”6 (Piaţa Victoriei începând din 1878, după cucerirea independenţei
de stat a României), aproape de Spitalul Filantropia, cu hramul „Izvorul Tămă‑
duirii”, acolo păstrându‑se şi steagul breslei.
Începând de pe la mijlocul secolului al XIX‑lea, când tinerii fii de boieri,
plecaţi la studii în marile centre universitare ale Occidentului, se întorc în ţară
de la Paris sau Viena, cu noi şi moderne obiceiuri, începând cu îmbrăcămin‑
tea, gastronomia, dar şi cu o nouă filozofie de viaţă, desprinsă din studierea şi
aprofundarea civilizaţiei şi culturii occidentale, ca şi cu modalităţi de petrecere
a timpului liber, între care cafenelele ocupă un loc aparte, rolul şi importanţa
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Restaurantul şi berăria Caru’ cu bere a fraţilor
Mircea, imortalizată pe o carte poştală din 1910.
Biblioteca Academiei Române (B.A.R.)

socială a acestora din urmă se schimbă substan‑
ţial. Fenomenul este foarte bine sesizat de George
Costescu, un împătimit al istoriei capitalei: „Cafe‑
nelele, berăriile şi cofetăriile din centrul Bucureş‑
tilor... erau – ca şi cele ale Vienei şi Parisului – pe
lângă nişte localuri de adunare şi de siestă ale ce‑
tăţenilor cu trai mai deosebit, şi adevărate focare
de viaţă mai aleasă pentru pătura intelectuală,
[care] însufleţeau mai liber activitatea culturală”7.
Vechile cafenele ce funcţionau după moda tur‑
cească vor coexista o bună perioadă de timp cu
cele care, occidentalizându‑se, devin focare de
viaţă spirituală. O categorie intermediară de cafe‑
nele cu vad bun şi „cu trecere”, situate mai ales în
centrul oraşului, o constituiau cele pe care propri‑
etarii marilor şi modernelor hoteluri, ce au luat
locul vechilor hanuri, le‑au inclus în componenţa
acestora. În fiecare asemenea hotel exista o sală
de cafenea, dotată cu biliard, table, domino, dar şi
cu ziare româneşti şi străine, pentru că aceia care
erau găzduiți acolo erau în mare parte negustori,
bancheri, zarafi veniți din provincie, dornici să
afle noutăţile din politică şi comerţ şi să încheie
afaceri. În Bucarest. Manuel du voyageur, din
1879, sunt menţionate, de pildă, Marea Cafenea a
hotelului Bulevard – „mare sală decorată, biliard,
consumaţie de primă calitate”8, Café française din
Pasajul Român, „frecventată mai ales de colonia
franceză”, Cafeneaua Labes pe strada Smârdan,
care poseda „trei mese de biliard, un restaurant
grădină, colecţie completă a ziarelor nemţeşti”,
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sau Cafeneaua Cosma pe strada Ştirbey Vodă,
„foarte frecventată de amatorii de bere”. În afara
acestora funcţionau o serie de cafenele mai mici,
dar selecte, pe lângă hotelurile, restaurantele sau
cofetăriile bucureştene precum Regal şi Union
pe strada Regală, Brenner în Hôtel d’Europe pe
strada Stavropoleos, Concordia pe strada Smâr‑
dan, Avram pe strada Bibescu Vodă, High‑Life,
Imperial, Broft şi Frascatti, toate pe Calea Victo‑
riei. O descriere a acesteia din urmă datează din
1877 şi o datorăm ziaristului şi scriitorului Dick
de Lonlay: „o sală lungă şi îngustă, având pere‑
ţii împodobiţi cu oglinzi; la mijloc se afla o masă
mare încărcată cu prăjituri şi sticle de lichioruri
de tot felul, iar pe margini mese cu tăblii de mar‑
mură. Seara, în special, cafeneaua era plină de
oameni...”9. Din informaţiile oferite de Con‑
stantin C. Giurescu, în ultimul sfert al secolului
al XIX‑lea existau în Bucureşti 100 de cafenele10,
din care multe vor face epocă până la Primul Răz‑
boi Mondial, urmând apoi să‑și înceteze activita‑
tea. Într‑adevăr, în Ghidul Bucureştilor din anul
1906 era marcată existenţa în centrul Bucureştilor
a doar 14 cafenele11, printre care deja cunoscu‑
tele Café de France, High‑Life, Kübler – toate pe
Calea Victoriei, Union pe strada Regală, mai nou
înfiinţata cafenea Bursa de pe strada Doamnei,
„loc de întâlnire al comercianţilor; serviciul eftin
şi curat; toate ziarele din ţară”. Către sfârşitul pe‑
rioadei interbelice, conform surselor documen‑
tare, numărul cafenelelor, mai ales al celor literare

Hotel Bristol din Bucureşti care, la începutul
secolului al XX-lea, găzduia la parter şi o cafenea.
M.N.I.R.

apărute începând cu ultimele decenii ale seco‑
lului al XIX‑lea, scade în capitală, ajungând în
1934, potrivit Ghidului Oficial al Bucureştilor, la
doar 1512, nemaiîntâlnindu‑se nume cu rezonanţă
precum High Life, Kübler sau Terasa Oteteleşanu,
dispărute deja. Apar în schimb noi cafenele, prin‑
tre care Wilson pe Bulevardul Brătianu, Regal
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pe Bulevardul Elisabeta sau Elite de pe Lipscani, „local rău famat” şi centru al
„bursei negre”. În ce privește cafenelele literare, ele cunosc o amploare deosebită,
transformându-se în renumite cenacluri literare și artistice. Devenite și un fel
de centre de presă, în aceste cafenele se făcea adevărata politică de moment și de
perspectivă. În acest sens, pe lângă Capşa, care‑şi trăia încă anii de glorie, se re‑
marcă nou apărutele Café de la Paix şi Corso, pe aceeaşi bătrână Calea Victoriei.
Apariţia boemei literare şi a cafenelelor care au găzduit‑o este considerată
de unii dintre teoreticienii ei, ca, de pildă, scriitorul Florentin Popescu, „mai
întâi ca un fel de imitare a unor mode venite de la Paris şi din alte oraşe euro‑
pene, unde asemenea localuri funcţionau de mai multă vreme şi se bucurau
de o anume celebritate”13. Afirmaţia nu este lipsită de adevăr, având în vedere
că această „modă” a fost adusă la noi de scriitorii care, la sfârşitul secolului
al XIX‑lea şi, mai ales, la începutul celui următor, au plecat la studii în marile

Grand Hotel
Boulevard de pe
Calea Victoriei, unde
funcţiona, prin 1879,
Marea Cafenea a
hotelului Bulevard.
M.N.I.R.
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Hotel Frascati
de pe Calea Victoriei
nr. 45-47, dotat
în 1910, conform
reclamei proprii,
cu Café-RestaurantBain-Grand Sale
de Lecture.
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centre culturale ale Europei, mai ales la Paris, unde au frecventat intens cele
mai renumite cafenele literare din capitala Franței. După opinia criticului şi
eseistului Emil Manu, poeţii simbolişti şi postsimbolişti, printre care cel dintâi
este considerat Ion Minulescu, sunt cei care au creat şi au populat la început
cafenelele literare bucureştene. „Simboliştii – spune el – şi‑au fixat, printr‑o
«rechiziţie» certă şi bine păzită doctrinar, o scenă pe care şi‑au expus ideile...
Scena simbolistă nu e nimic altceva decât cafeneaua, devenită «literară».”14
Şi această afirmaţie este, fără îndoială, îndreptăţită.
Boema nu este, într‑adevăr, un fenomen românesc, ea a pătruns la noi ca
urmare a modelor străine, franţuzeşti mai ales, dar şi germane şi, mai puţin,
italieneşti şi elveţiene, însă ea a fost repede acceptată şi, să spunem, înfiată,
adoptată de scriitorii noştri cei mai cunoscuţi. Ceea ce este cu adevărat im‑
portant şi de necontestat este faptul că România s‑a situat printre primele
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ţări, dacă nu a fost chiar prima ţară după Franţa, în care s‑au manifestat şi au
excelat boema şi cafeneaua literară adiacentă ei. Astfel, la sfârşitul secolului
al XIX‑lea şi începutul secolului al XX‑lea, Bucureştii făceau, încă o dată, do‑
vada deplinei lor integrări în Europa, de astă dată într‑o Europă a spiritului,
a literelor, mai precis a boemei literare. Istoricii literari s‑au pus de acord în
privinţa celor dintâi scriitori care au deschis seria „boemilor literari” la noi.
Aceştia ar fi Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale, ei frecventând, spora‑
dic sau repetat, primele cafenele considerate a fi literare, de exemplu Cafe‑
neaua Fialkovski. În perioada respectivă, cafeneaua literară devine o reală şi

Café Royal, situată
tot pe Calea
Victoriei, vizavi
de Capşa.
M.N.I.R.
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Cafeneaua High-Life,
aflată în 1880 la
parterul Hotelului
Metropol de pe
Calea Victoriei
din Bucureşti.
B.A.R.

puternică instituţie bucureşteană, în care se lansau şi se afirmau tinere talente
literare, erau respinşi veleitarii şi impostorii în domeniu, se constituiau şi se
afirmau curentele şi „castele” literare. Cafeneaua literară care era, după Tudor
Arghezi, „o universitate”, iar pentru Ion Barbu (Dan Barbilian), „un cabinet de
lucru”, a reprezentat, aşa cum afirmă Emil Manu, spaţiul unde „s‑au formulat
toate ideile înnoitoare ale poeziei care a început să devină o faţă nouă a exis‑
tenţei umane sau, mai exact, a condiţiei umane”15.
Întrucât nu există informaţii documentare care să ne ajute să precizăm cu
certitudine care a fost prima cafenea bucureşteană meritând calificativul de
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