
O istOrie 
literară  
a vinului

  
Dacă ești înrâurit de prejudecăți, 

te aștepți ca un conferențiar uni-
versitar și critic literar prestigios 
să scrie despre ceai și iaurt light. 
Nu susțin că n-ar fi un subiect, 
aventurându-te din Anglia în In-
dia sau gândindu-te la vacile 
elvețiene cât elefanții.

Profesorul Răzvan Voncu dă o 
lovitură culturală cu „O istorie li-
terară a vinului în România”. Plea-
că de la taina împărtășaniei, de la 
Sfinții Epictet și Astion, care de-
barcă în jurul anului 284 în Do-
brogea, trece prin oenologia medi-
evală, îi însoțește pe junimiști și 
simboliști, salută epoca de strălu-
cire a vinului în perioada interbe-
lică, ajunge până în perioada co-
munistă — „nici filoxera n-a făcut 
rău vinului în România cât a făcut 
comunismul”. Voncu nu-și ame-
țește cititorul cu șpriț anecdotic. 
El culege cei mai buni struguri din 
podgoria literaturii române și ne 
ispitește cu sortimente nobile. Eu 
am navigat prin valurile potatorice 
ale lui Voncu așa cum ne-a reco-
mandat Tudor Vianu să procedăm 

cu un volum de poezii. Răsfoind la 
întâmplare sau citind ce ne atrage. 
La Eminescu, de pildă, vinul este 
sacru, profan („ah! garafa pânte-
coasă doar de sfeșnic mai e bu-
nă/…/ Bani n-am mai văzut de-un 
secol, vin n-am mai băut de-o lu-
nă”), omagial („Fiarbă vinu-n cu-
pe, spumege pocalul”), sacrificial 
(în „Memento mori”) sau, impro-
priu spus, absent („Râzând Odin 
și ridicându-și cupa/M-ar saluta”). 
De un însemnat interes documen-
tar sunt și paginile despre Slavici. 
Cred că nimeni n-a adus mai mul-
te servicii turistice zonei Aradului 
decât Voncu, atunci când a armo-
nizat decupaje din proza podgo-
reanului de la Şiria. Istoricul lite-
rar se dovedește destul de crud cu 
Petru Dumitriu și Eugen Barbu, 
dar nu trebuie uitat că Barbu, de 
pildă, este ocultat de mulți critici 
literari din generația lui Voncu. 
Asta nu înseamnă că romanul 
„Principele” nu va fi modern și 
peste 100 de ani. Adevărurile nu 
trebuie neapărat să ne convină. 
Nici mie nu mi-a plăcut când Von-
cu a scris, în capitolul dedicat lui 
Mateiu Caragiale, despre „barbarul 
șpriț, apărut la sfârșitul secolului al 
XIX-lea sub influență austriacă și 
din cauza filoxerei”. Apropo, uite 
așa am aflat că până și în materie de 
filoxeră suntem înapoiați! În jurul 
lui 1850, savanții francezi au adus 
niște butași de viță de vie america-
nă, infestați de o insectă numită fi-
loxeră. Fenomenul este cunoscut ca 
uscarea viilor și a fost semnalat 
pentru prima dată, în 1863. La noi, 
filoxera a ajuns abia în 1877, când 
botanistul Dimitrie Ananescu a ve-
nit din Franța cu niște butași din 
soiul Isabelle, un hibrid american-
american, și i-a plantat în via sa din 
regiunea Dealul Mare.

Această „Istorie literară a vinu-
lui în România” mi s-a părut origi-
nală fiindcă nu e alcătuită didactic, 
exclusiv pentru scrobiți. Poate fi 
citită în pijama, la lumina veiozei. 
Voncu ne invită la un vin superior 
de origine controlată, degustat de 
un inițiat și povestit pentru mase 
și mese. n
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1€ 4.6541 lei
1$ 4.0032 lei
1chf 4.0013 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.415 
Ripple XRP
      $ 0,5030 
Ethereum ETH
 $ 495,95
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Tocarea PSD-ului, mărunt ca la salată, este felul 
lui prezidențial de a rezolva criza din România. Nu 
e criză? Ia uitați-vă mai bine pe geam. Ia uitați-vă 
și-n Parlament. Vedeți partidele? Le văd și eu, sunt 
pe hârtie. Dar nimeni nu mai găsește hârtia aia cu 
ele. E o criză de speriat în țară. Criză de minus 
inteligență, prin care tropăim fericiți că epoca im-
postorilor ne-a prins bine proptiți în scaune. Nu pe 
toți, ci doar pe cei care au știut cum să se cațere în 
ele. Sunt strâmbi la minte? Şi ce dacă? Noi i-am ales. 
Şi pe Iohannis tot noi l-am ales. Nu toți. Unii mai 
puțin, calculatorul mai mult. paginile 4-5

Cred că domnul Ludovic, președinte și mene-
strel, are o suferință despre care nu vrea să vorbeas-
că nimănui. Se vede, însă, că îl macină pe dinăuntru 
într-un hal fără de hal. Iar partidul dumisale nu-i dă 
nicio mână de ajutor.
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