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POVEȘTI SLOW DESPRE  
MÂNCĂRURI FAST…

Cum a sprijinit Lordul Sandwich,  
fără să‑și dea seama, Revoluția industrială

Ei, s‑o fi chemând cartea asta Legendele din farfurie, dar 
n‑avem cum să ocolim o secțiune importantă. Cea a mâncăruri‑
lor care n‑au nevoie nici de masă și nici de farfurie. Fie că e vorba 
de ceea ce numim astăzi fast‑food, fie că ne referim la categoria 
mâncărurilor „de stradă” (care nu‑s neapărat industrializate, unele 
chiar dimpotrivă, c‑așa‑i moda), aceste preparații acoperă o mare 
parte a vieții noastre. Dar și, după cum vom vedea, a istoriei.

Iar prima dintre aceste rețete nu poate fi alta decât „invenția” 
Lordului Sandwich. Motivele sunt foarte simple. Pe lângă fan‑
tastica și universala răspândire globală, sandviciul este mâncarea 
ce are, pe de o parte, cea mai celebră legendă (sunt ferm convins 
că oricine a auzit măcar o dată povestea lordului înnebunit după 
jocul de cărți). Dar, pe de altă parte, e și cea care ilustrează, 
pro babil, cel mai bine legătura dintre obiceiurile alimentare și 
civilizație. S‑o luăm însă metodic, că avem tot timpul, suntem 
abia la început.

Mai întâi, cine‑a fost Lordul Sandwich? Păi, foarte pe scurt, John 
Montagu, al IV‑lea Earl of Sandwich, a fost un om politic britanic, 
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ce a îndeplinit, printre altele, funcțiile de Postmaster General, 
Prim Lord al Amiralității și Secretar de Stat pentru Northern 
Department.

Și, în caz că aveați vreo bănuială, da, în cinstea lui a botezat 
căpitanul James Cook destule teritorii nou descoperite: Insulele 
Sandwich (actualele Insule Hawaii), Insula Montague, de pe 
Coasta de Sud‑Est a Australiei, Insulele Sandwich de Sud (Sudul 
Oceanului Atlantic) și Insula Montague din Golful Alaska. De unde 
putem deduce cu ușurință că nu era deloc ieșit din comun ca oa‑
menii să boteze diverse lucruri cu numele Lordului Sandwich.

Bun, și legenda? Păi, ea pleacă de la o lucrare a lui Pierre‑Jean 
Grosley, intitulată Londres și apărută, în trei volume, la Lausanne, 
în anii 1770‑1771 (cartea a fost publicată și în limba engleză, 
sub numele de A Tour to London, în 1772). În primul volum, în 
subcapitolul „Coteries” (Cluburi), Grosley povestește că „un mi‑
nistru de stat a petrecut 24 de ore la masa unui joc public, atât 
de preocupat, încât, în toate aceste 24 de ore, n‑a mâncat decât 
câteva felii de friptură de vită, care îi erau aduse între două 
felii de pâine prăjită și pe care le‑a înfulecat fără să iasă din joc. 
Acest nou fel de mâncare a devenit la modă în timpul sejurului 
meu la Londra (1765 – n.m.): a fost botezat cu numele ministrului 
care l‑a inventat ca să economisească timpul”1. 

Să fie povestea asta adevărată? Greu de spus, fiindcă ar cam 
fi câteva argumente împotrivă. Mai întâi, e cam ciudat că Grosley 
nu pomenește deloc numele ministrului, mai ales că nu‑i era ne‑
cunoscut; în cel de‑al treilea volum, referindu‑se la viața politică, 
îi amintește, la pagina 308, pe Secretarii de Stat Halifax și Sandwik 
(sic!). Dar am putea presupune că literatul francez a avut un 
lapsus sau poate cel care i‑a povestit bârfa a uitat să precizeze 

1. Pierre‑Jean Grosley, Londres, Lausanne, 1870‑1871, vol. I, p. 262.
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numele împricinatului. Iar Grosley s‑o fi întors în Franța fără să 
mănânce niciun sandvici, deci n‑avea cum să‑i pice fisa că despre 
Lordul Sandwich (sau, fie ca el! Sandwik) era vorba. 

Numai că biograful lordului, istoricul naval Nicholas A.M. 
Rodger, are și el serioase dubii, precizând că practic e imposibil 
de crezut că un om politic plin de responsabilități poate avea atâta 
timp de pierdut la masa de joc. Mai mult, se pare că Sandwich 
nici măcar nu era un cartofor înrăit. Și nu neapărat pentru că nu 
i‑ar fi plăcut. Ci pentru că, după standardele aristocrației britanice 
din acea vreme, era cam sărac.

Și uite‑așa se ivește o a doua variantă a legendei noastre, care 
ne spune că, de fapt, Lordul Sandwich era atât de ocupat încât 
nu putea să plece de la birou, să mănânce și el ca oamenii. Așa 
că respectivele felii de friptură între două felii de pâine prăjită 
îi erau aduse nu la masa de joc, ci la cea de lucru. Pe care, din 
nou, nu putea s‑o părăsească.

Și, dacă tot veni vorba, e timpul să vă spun că nu de lipsă de 
hărnicie l‑au acuzat contemporanii (și posteritatea) pe Sandwich, 
ci de alte păcate. Printre care de lipsă de înțelegere a evenimen‑
telor, ca să nu zic incompetență. Fiindcă, în calitate de Prim 
Lord al Amiralității, a decis că nu‑i nevoie să fie trimise prea 
multe vase împotriva rebelilor din America de Nord, considerând 
că ar fi mai bine ca ele să fie păstrate în Europa, pentru a preveni 
o eventuală invazie. Probabil că americanii ar trebui să‑i fie mai 
recunoscători pentru această decizie decât pentru „inventarea” 
sandviciului.

Dar chiar așa, poate fi creditat lordul cu o astfel de „invenție”? 
Firește că nu. Între noi fie vorba, aproape sigur sandviciul a fost 
inventat sau, mai bine zis, descoperit de vreun inteligent și flă‑
mând Homo Sapiens din Neolitic. Probabil cam pe‑atunci cineva 
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și‑a dat seama că, dacă iei carnea fierbinte din jar sau din frigare 
cu ajutorul a două bucăți de turtă, nu te mai frigi la degete. Însă 
n‑au rămas, firește, documente scrise, nici măcar picturi rupestre, 
așa că trebuie să mergem mai departe.

Lăsând însă gluma la o parte, trebuie să remarcăm că mai 
toate civilizațiile au cunoscut, cu mult înainte nașterii Lordului 
Sandwich, diverse forme de prezentare a mâncării în pâine. Dintre 
ele, cea dintâi pomenită este varianta lipiilor rulate, umplute cu 
diverse, atât de răspândită la popoarele din Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Iar legendele ne spun că primul care ar fi făcut un 
sandvici avant la lettre e Hillel cel Bătrân (cunoscut și ca Hillel 
HaGadol, Hillel HaZaken sau Hillel HaBavli), care ar fi rulat, 
într‑o pască evreiască, ierburi amare și carne de miel.

Mai există, firește, ceea ce numim noi (și francezii) tartine, iar 
anglofonii open sandwich. Prima atestare a unui asemenea prepa‑
rat datează din Evul Mediu, când cărnurile erau prezentate me‑
senilor pe un fund (trencher, tranchoir). Care însă era făcut pe 
atunci nu din lemn, plastic ori metal, ci din pâine uscată. Așa că 
la masă era prezentată, cum ar veni, o măreață tartină. Dar trebuie 
făcută precizarea că nobilii nu mâncau respectivul suport; pâinea, 
bine îmbibată cu sos, era dată câinilor sau cerșetorilor.

Venind spre zilele noastre și studiind vechi piese de teatru 
englezești din secolele al XVI‑lea și al XVII‑lea, Mark Morton 
ajunge la concluzia că sandviciuri existau, bine mersi, în Regat, 
numai că nu purtau, firește, acest nume. Ci, în funcție de „um‑
plutură”, bread and meat și bread and cheese. Găsim o referință 
la pâine și brânză inclusiv la Shakespeare, în Nevestele vesele 
din Windsor. Dar cele mai sugestive trimiteri le găsim, la sfârși‑
tul secolului al XVI‑lea, în anonima piesă Love and Fortune, 
(„a peece of bread and meat for Gods sake!”) și în The Old Wives 
Tale, de George Peele („I tooke a peece of bread and cheese, 
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and came my way”)1. A peece, deci respectivele două alimente 
erau prezentate împreună, nu separat. De vor fi fost tartine sau 
de vor fi fost sandviciuri, este, firește, imposibil de știut.

Tartine, în sensul de azi, găsim cu certitudine abia în secolul 
al XVII‑lea (deci cu aproximativ 100 de ani înainte de jocul de 
cărți al Lordului Sandwich), în Țările de Jos. Naturalistul englez 
John Ray, povestind despre o călătorie prin Europa, amintește, 
în 1673, de belegde broodje: felii de pâine unse cu unt și cu felii 
de carne de vită puse deasupra. Și putem deduce de aici, firește, 
că această modalitate de prezentare a mâncării era practic necu‑
noscută în Anglia, de vreme ce Ray s‑a simțit dator să o consem‑
neze ca atare, fără să facă nicio legătură (să fi fost atunci bread 
and… chiar sandvici?)

Indiferent însă de toate aceste mărturii, firește că e foarte greu 
de crezut că sandviciul propriu‑zis n‑a existat înainte de Lordul 
Sandwich. Larousse Gastronomique afirmă, cât se poate de plau‑
zibil, că obiceiul de a le da muncitorilor agricoli mâncare între 
două felii de pâine neagră e mai vechi, oferind și exemplul 
Pan‑Bagnat, celebrul sandvici din zona Nisei. Iar Franța, desigur, 
n‑are cum să dețină vreun monopol în acest sens. Numai că ță‑
ranul sau meșteșugarul, de oriunde ar fi fost el, nu simțea nevoia 
să boteze un fel de mâncare. Iar dacă totuși o făcea, de chestia 
asta afla cel mult vecinul de tarla sau colegul din atelier.

În concluzie, asta e! Dacă n‑a consemnat nimeni nimic în 
sensul ăsta, atunci se cheamă că n‑a existat. Așa că putem trage 
liniștiți concluzia că Lordul Sandwich a avut noroc. Apetitul 
pentru bârfe al lui Grosley, dar și al londonezilor din epocă, i‑au 
adus o celebritate postumă infinit mai mare decât au reușit cele 
patru noi teritorii botezate de Cook cu numele său.

1. whatscookingamerica.net


