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Cu bobul în spice și mustu-n ciorchine 
Adapă-mă sevă de Sfânt Dumnezeu, 

Ești totul în toate și toate prin tine, 
Tu, vinul de-a pururi al neamului meu.

Nichifor Crainic

La început de an, bibliofilii fideli s-au bucurat de 
prilejul ieșirii în lumină a volumului semnat de Li-
viu Vacarciuc Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni. 
Compendiu de oenologie, consacrat unei teme actuale 
pentru republica noastră: viţa-de-vie și vinul, atât de 
legate de existenţa umană, aducând slavă pământului 
și sprijin sufletesc, nu în ultimul rând – material. 

Încă din antichitate (Hippokrates din Kos, în jur de 
400 î.Hr.) era cunoscut faptul că vinul consumat mo-
derat (civilizat) oferă beneficii pentru sănătate. Louis 
Pasteur scria că „Vinul este cea mai igienică dintre bă-
uturi”, acesta având peste 250 de componente necesare 
organismului uman. Un șir de cercetări ulterioare, mai 
ales cele întreprinse de savanţii francezi M. Bourzeix, 
E. Peynaud, S. Lafon-Lafourcade, M. Flanzy, dezvăluie 
compoziţia vinului ca produs alimentar. 

Compendiul cuprinde doar o parte dintre articole-
le, mesajele, referinţele expuse de-a lungul anilor, cele 
mai concludente ca mesaj și tematică tehnologică abor-
dată. Fiecare capitol reprezintă o discuţie armonizată la 
realitatea ramurii de bază a ţării, un buchet de amintiri 
trăite de autor în peste jumătate de secol alături de „lia-
na lui Ampelos” (vița-de-vie) și „băutura lui Dionysos” 
(vinul). Capitolul I, La noi este vinul lui Noie, vizează ra-
mura vitivinicolă din spaţiul carpato-danubiano-pon-
tic, dezvăluind amintirile, sintetizând existenţa unui 
popor îndrăgostit de câmpuri și podgorii.

Capitolul II, Armonia vinului și sucului – un mi-
racol, reflectă dimensiunea vinului ca produs sinergic 
pentru civilizaţiile umane, evoluţionând în unison cu 
societatea. Descoperim un șir de argumente înaintate 
de specialiști în favoarea vinului, proprietăţile și com-
poziţia chimică, calitatea și locul vinului moldovenesc 
în ierarhia mondială. Sunt elucidate interferențe între  
economia, ecologia cu cultura, tradiţia și formarea 
profesională în domeniul viticulturii.

Capitolul III, Dimensiuni moderne în vinificaţie, 
abordează rolul progresului tehnic pentru vinificaţie, 
inovațiile tehnologice propuse chiar de către autor, o 

interacţiune cu sortimentul nou, a producţiei ecologi-
ce apreciate mult de consumatori.

Capitolul IV, Misiunea de promovare: elogiu vinu-
lui, este binevenit prin analiza tradiţiei vinului pe aces-
te plaiuri, a formării profesionale a tineretului studios, 
proces în care, pe parcursul a jumătate de secol, a fost 
implicat autorul – L. Vacarciuc. La fel și promotorii 
gândirii oenologice moldovenești sunt evocați într-o 
formă captivantă, multilaterală și realistă.

Mulţi contemporani caută să identifice vinuri-
le bune și pe merit le apreciază. În carte noţiunea de 
„calitate” este una frecventă. Nu numai pentru aromă 
specifică și gust plăcut, mai degrabă, prin intermediul 
lor, noi simţim darul naturii, bobiţa eco-pedologică a 
fiecărei suprafeţe cu coline însorite și măiestria omu-
lui. Cartea vizată tocmai aduce argumente în favoarea 
cunoașterii diferitelor aspecte oenologice: de la istorie 
și mitologie, tradiţie și cultură – la ampeloterapie, uvo-
logie, arta degustării, concurenţa pieţei vinului, econo-
mia și tehnologia modernă, formarea profesională. 

 Urcând pe colinele și pantele împânzite de vii cu 
soiuri magice, Liviu Vacarciuc umple cugetul cu ha-
rul divin. Fără îndoială, ediţia în cauză va rămâne în 
istoria creaţiei oenologice autohtone, fiind dăruită cu 
trudă următoarelor generaţii.

 Lucrarea, în ansamblu, este o monografie bine 
ilustrată ce conţine informaţii concludente pentru 
promovarea vinului, un subiect foarte necesar filierei 
vitivinicole în condiţiile unei concurenţe pe piaţă din 
partea altor băuturi. 
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