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Abstract. The traditional winemaking in the North part of the Black Sea has begun 

its developmental scientific way in 18-19 century due to opening of the qualified 
winemaking Stations in Krim, Kishinev, Odessa, whose achievements were described in 
the first part of the essay. In the second part, are presented the educational and training 
establishments in Basaraby, the activity facts of enologists and their written editions and 
research works. The third part of the essay is concerned to crisis in the philloxer period 
which leaded to organisation of  High Cources for specialists that took place in 
Winemaking stations in Odessa under supervision of  V.Tairov. 

Key words: the grape vine, the pedoclimatic resources, zone-setting, Basarabia, 
Romanie, Ucraine 

 
ÎNTRODUCERE 

Alături de vechile state [1]: Urartu, Siria, Anatolia, Vavilon, Eladia, Tracia, 
Macedonia  din triunghiul Balcano–Kaukazian–Carpatic, atât transformările globale de 
milenii, cât şi migraţiunile au dat naştere noilor spaţii vitale: Moesia, Dacia, Tiras, Sciţia, 
Tavrida, Kolhida, Kubani, Abhazia [10]. Vechile popoare Pontice aveau legătură statornică 
cu fermecătoarea liană, cunoşteau fermentaţia primitivă la obţinerea vinului, aici au 
evoluţionat meşteşuguri şi s-a format tradiţia vitivinicolă  [19]. 

Straturile terestre ale spaţiului danubian - pricarpatic dovedesc că în perioadele 
preistorice aici se găsea fundul mării Sarmate, ca dovadă, urmele de scoici imprimate în 
piatră care se văd la adâncimea de 65 m în subsolul  pivniţelor de la Cricova şi Mileştii 
Mici din R. Moldova. Viţa fosilă imprimată în piatra descoperită la Naslaucea din nordul 
Moldovei, ca şi liana sălbatică păstrată până astăzi în pădurile din preajma r. Prut şi Nistru 
dovedesc în plus vechimea lianei Vitaceaie pe meleagurile noastre. Genul Vitis este la el 
acasă [18]. Straturile trei şi patru ale Paleoliticului inferior din grotele (cultura Acheuleană) 
de pe teritoriul Moldovei: Dăruitoarea Veche, Trinca, Buteşti, în staţiunile – Brânzeni şi 
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Raşcov, mai târziu săpăturile arheologice – Saharna şi Alcedar aşezate, ca regulă, în 
apropierea unor păduri cu viţa sălbatică Vitis Silvestris, au fost descoperite urme de 
activitate vitală [6]. 

Întemeierea coloniilor elene (sec.VII p.Chr.) şi deznodământul comercial cu triburile 
pontice - Geţi, Daci, Bastarzi, Sciţi şi nomazii Panoniei, Galiciei au favorizat schimbul de 
experienţă şi meşteşugăritul, valorificarea multor soiuri de plante, extinderea comerţului cu 
vinul [17]. Cu timpul la Veneţia, centrul financiar al Imperiului macedonian, devin cunoscute 
vinirile de: Тiras, Оlvia, Hersones, Оdеsos, Dionispol, Saki, Kacea, Sudac, Arhaderesse, 
Feodosia şi alte centre vinicole ale spaţiului Pontic. Dacii liberi au fost primele popoare care au 
practicat agricultura şi au cultivat viţa de vie pe lângă grotele şi peşterile de trai [12]. 

Recenta lucrare  publicată în Armenia [1] aduce dovezi despre localizarea viţei în 
vechiul regat Haiasa cu peste 600 soiuri aborigine şi vinul asirian Nairi, pomenit în 
manuscrisele antice la Matenadaran din statul Vansc (Urartu). O asemenea atenţie viţei poate fi 
relatată şi în alte zone Pontive, cele de pe malurile râurilor Bug, Don, Nipru, Nistru, Dunărea 
cu toţi afluienţii lor. Condiţiile climaterice prielnice a regiunii, braţele de muncă ieftine şi piaţa 
de desfacere largă au contribuit ca factori la evoluţia ramurii vitivinicole în evul mediu şi cel 
modern [9]. Actuala sinteză tinde la focusarea privirii spre lucrul creativ vitivinicol efectuat în 
spaţiul Nord-pontic cu scopul promovării ştiinţei, dar şi aportul poporului nostru şi a vecinilor 
în dezvoltarea ramurii şi oenologiei. 

 
LEAGĂNUL  OENOLOGIEI  BASARABENE 

Viticultura este o tradiţie veche nistreană (la Tiras) pentru moldoveni, constituind 
bogăţia plaiului până la lărgirea Imperiului rimlean [8]. Dacii liberi din nordul pontic au 
reuşit să transmită tradiţia vitivinicolă şi urmaşilor, în Moldova feodală din sec ХII-XIV, 
astfel că în a.1710 marele cărturar al timpului –Dmitrii Cantemir în „Descrierea Moldovei” 
sublinia:„darul podgoriilor întinse pretutindeni prevalează orice bogăţii a plaiului, 
strugurii sunt cei mai de folos populaţiei, iar preţurile mici la vin atrag comercianţii de 
pretutindeni”. După 1812 Basarabia extinde piaţa de desfacere a vinului şi reformele în 
Novorusia din a.1861 impulsionează dezvoltarea viticulturii industriale, aici se încearcă 
metode agrotehnice noi, iar Magaraci, Odesa şi Chişinău devin centre ale unor foruri de 
specialitate [5], în 1842 se deschide reputabila Şcoala secundară de Horticultură, 
reorganizată în 1891 în Şcoala de vinificaţie Chişinău (ŞVC), aici au loc expoziţii, 
coferinţe tematice, se întemeiază Comitetul antifiloxeric [11]. 

Până la filoxeră suprafeţele de vie crescuse în regiune de la 20 mii la 100 mii ha [7]. 
Fondul lianelor era constituit din soiurile pe rădăcini proprii, amplasate preponderent în 
judeţele: Оrhei, Lapuşna, Акerman, Bender pentru care Ş.V.C. a pregătit specialişti 
încercaţi, cele 18 Diplome de Onoare şi medalii cucerite la expoziţiile internaţionale 
vorbesc despre lucrul creativ ştiinţific la această şcoală. În sec.XIX ea a participat la toate 
şase ExpoMondiale: Londra-1852 şi 1862; Paris-1867 şi 1900; Viena -1873; Filadelfia-
1876. Pentru activitatea rodnică Comitetul Expo-II din 1860 la Chişinău conferă Şcolii 
Medalia de Aur, asemenea succese au cotinuat la începutul sec.XX [22]. 

Profesorii şi specialiştii acestei Şcoli devin membri activi al unor Societăţi (Uniuni), 
editează lucrări însemnate: А.Dengink „Observaţii agroclimaterice -a.a.1852-1856”, V. 
Lupanov „Viile Chişinăului”-1891, А.Кipen „Bazele viticulturii raţionale în Basarabia”-
1908. Directorul din perioada a.1890 –N. Vinţentini, în colaborare cu Departamentul 
Zemstvei guberniale, au perfecţionat radical planurile şi programele de studii ale ŞVC cu 
perioada de studii - 4 ani, având ultimul an ciclul de practică în vie, pivniţă şi în laboratorul 
chimic. Diploma era înmânată după 3 ani de staj cu prezentarea unui amplu Raport de 
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activitate, iar cei care continuau activitatea minimum 10 ani primeau titlul de Specialist 
Onorific. Tot în cadrul şcolii se organizau cursuri de perfecţionare în vinificaţie pentru 
persoane cu studii superioare în alte domenii [20]. 

Un eveniment major pentru ŞVC a fost deschiderea în 1894 primei Staţiuni 
Experimentale Vitivinicole cu diverse laboratoare experimentale, care în 1910 avea în 
state: 4 specialişti, 3 laboranţi şi numeroşi lucrători auxiliari. Încep lucrările antifiloxerice, 
pregătirea butaşilor altoiţi, lupta cu falsificarea vinurilor, expertiza producţiei realizate, 
cursurile de perfecţionare a cadrelor, etc [21]. 

Devine cunoscută [12] activitatea fructuoasă a directorilor:–N.Коtelnikov 1894-1907), -
I.Кirкоrоv (1908-1914) şi -А.Frolov-Bagreev (1915-1918), a vinificatorilor –М.Şcerbakov, –
М.Pautinschi, –P.N.Delle, I. V. Baidaus, a pedologului –М.V.Каrcevschi, şeful Staţiunii –
L.А.Iliskii şi de mai târziu a francezului –А.P.Biio (Billiau), peste 20 de ani conducând 
personal pregătirea materialului săditor viticol. În acelaşi timp elveţianul viticultor Karl Tardan 
fondează în 1841 livadă şi vie -tip în preajma or. Akerman (Cetatea Albă) cu un sortiment ales 
de struguri nobili, menţionat în  1847 cu Medalia de Aur la Expo Moscova, Chişinău, Herson şi 
St.-Petersburg. În notiţele sale profesionale Tardan încheagă experienţa anilor şi publică (1874) 
la Odesa 2 ediţii de lux -cartea „Viticultura şi Vinificaţia”. 

 
ACUMULAREA CUNOŞTINŢELOR VITIVINICOLE ÎN  

SPAŢIUL DANUBIAN–MUNTENESC 
Comerţul cu navigatorii maritimi greci au stimulat dezvoltarea ramurii pe tot ţărmul 

Pontic, de la Istria, Tomis, Calatis, Murfatlar până la Calafat, Orşova şi Drăgăşani [17]. 
Cunoştinţele în ramură erau răspândite în cultura mănăstirilor, iar din sec.XIV începe o etapă 
calitativ nouă de dirijare, documentare şi dezvoltare susţinută de Stat etapa 1-a, 1330-1830. La 
Cotnari, Huşi şi Hârlău se extind viile domnitorilor Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, la 
Drăgăşani aveau domenii vinicole familiile boierilor: Banul Buzescu, Banul Ghica, pricipii 
Bibescu şi Ştirbei. Dar răspândirea viticulturii şi vinificaţiei în spaţiul Dunării de Jos decurge 
încet sub influienţa multor războaie, migraţiuni şi calamităţi sociale sau naturale [3]. 

Tradiţional pe nisipurile Bărăganului şi Dobrogiei se dezvoltă viţa pe rădăcini 
proprii [4], iar vinurile de: Slobozia, Afumaţi, Hârşova, Tulcea, din preajma cetăţii antice 
Aegyssus şi altei fortăreţe romano-bizantine Salsovia, la poalele Beştepe (cinci dealuri) 
până la Babadag devin cunoscute comercianţilor. Cu timpul se fac vestite viile şi vinurile 
Medgidiei şi Murfatlarului, unde astăzi activează un Combinat de vinuri şi o Staţiunea de 
Cercetare. Pe traseul vinicol danubian viticultura prioritar este legată de trecutul milenar al 
localităţilor: Valul lui Traian, Cobadin, Adamclisi, Oltina - păstrând ruinele Sacidava, 
Lipniţa, Ostrov unde sunt foarte răspândite şi soiurile de masă. 

Totuşi, principalele vii româneşti s-au extins în zona Focşani-Buzău-Ploieşti. Podgoriile 
de pe râurile Moldova, Siret au fost şi sunt cele mai întinse de la Cotnari la Râmnicul Sărat şi 
Galaţi la Sud. Fiind susţinute de domnitori sau îngrijite de mănăstiri: Valea Călugărească, unde 
astăzi funcţionează ICŞVV, precum şi ale Mănăstirii Ciolan de pe valea Tisăului (Buzău) şi ale 
Staţiunii Experimentale Petroasa, treptat devin focare ale culturii viţei în regiune [3]. Evoluând 
meseria dată şi în alte ţinuturi, precum ar fi podgoria Dealul Mare cu afirmatele vinuri roşii de 
la: Tohani, Urlaţi, Mizil, Năieni, Cindeşti, experienţa de secole acumulată de podgoriile: Huşi, 
Nicoreşti, Coteşti, Iaşi, Odobeşti, Bujor (ultimele trei au şi Staţiuni) – din dealurile moldave, 
sau Ştefăneşti din Argeş – vii care au aparţinut domnitorilor Mihnea Vodă, Matei Basarab, 
Constantin Brâncoveanu, astăzi având la fel Staţiune de cercetare. Aceste podgorii s-au 
dezvoltat de-a lungul veacurilor sub influienţa mai multor factori, dar rolul hotărâtor îl aparţine 
pregătirii cadrelor [8]. 
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Etapa a II 1831-1901, începe prin emiterea Ofisului Domnesc nr.1389 din 17 
octombrie 1850, când Domnul ţării  româneşti Barbu Dimitrie Ştirbei înaintează un nou 
plan de învăţământ pe trei trepte: începător, colegial şi special. Ideea creării unei şcoli 
agricole este înaintată şi de Ion Ionescu de la Brad, întors de la studii din Franţa în a.1843, 
realizată mai târziu, în 1885 la Roman [21]. 

Şcoala superioară se deschide abia în iunie 1853 la Pantelimon, Bucureşti, având o 
durată de 3 ani, care este mutată (1869) şi reorganizată în Şcoala Centrală de Agricultură 
Herăstrău, unde i se adaugă (l.02.1875) o secţie de Horticultură sub conducerea invitatului 
grădinar belgian Van Santen, preocupat cu pomicultura şi legumicultura. Directorul şcolii - 
P.S. Aurelian plasa absolvenţii la diferiţi proprietari şi instituţii noi: la Galata (a.1871, Iaşi) 
şi Balta Verde (Craiova). 

La sfârşitul secolului al XIX-lea în România au fost promulgate trei legi care fac referire 
la învăţământul agricol şi horticol: Legea P.S.Aurelian din septembrie 1883; Legea P.P.Carp 
din aprilie 1893 şi Legea Spiru Haret din 1899. Astfel, se deschid pe rând şcolile de viticultură 
de la Odobeşti (1901), Valea Călugărească (1907) şi Huşi (1908). S.Haret, timp de 9 ani în 
fruntea ministerului, a dezvoltat şcolile hortiviticole, înzestrându-le: cu teren, cu clădiri, cu 
inventar şi material didactic, cu programe şi manuale de studii, şi cu personal didactic. 

Din iniţiativa prefectului de Putna N.Săveanu şi a primarului Gr.Dragomir în fosta 
proprietate Potop se înfiinţează Şcoala viticolă Odobeşti, fiind încredinţată directorului 
I.Dodun des Perrieres, absolvent al Institutului Agronomic din Paris. În 1905-1906 se 
construieşte noul local, primind ca donaţie 20,54 ha pământ din proprietatea bisericii 
Sf.Cruce şi în 1924 –25 ha teren din comuna Baloteşti. Şcoala de viticultură Valea 
Călugărească avea teren de 26 ha, la care s-au adăugat în 1924 încă 7,4 ha de pante bune 
pentru vie. Şcoala de viticultură Huşi a funcţionat în localul pus la dispoziţie de prefectura 
judeţului Fălciu, apoi din a.1912 s-a construit un nou local prin stăruinţa senatorului 
Teleman, pe locul unde înainte fusese conacul boieresc al familiei Juvara la care în 1924 se 
adăugă 8 noi încăperi. 

Etapa a 3-a 1902-1948 cunoaşte o dezvoltare rapidă, apar şcoli cu profil viticol şi 
horticol. Congresul agronomic din 1906 dezvălue necesitatea învăţământului agricol ambulant. 
În anul universitar 1929/1930 ea fiinţă la Iaşi prima catedră de horticultură şi viticultură în 
cadrul căreia prof. M. Costeţchi predă cursurile de pomologie şi viticultură. În anul şcolar  
1931/1932 funcţionau 13 şcoli de horticultură şi 13 şcoli viticole dintre care: de gradul II -la 
Chişinău, de gradul I -la Diosig, Huşi, Miniş şi Valea Călugărească, de iarnă -la Odobeşti şi 
Saharna, de ucenici -la Istriţa, Murfatlar, Nicoreşti, Petreşti, Strehaia şi Vişan. 

Prin legea din 1937-1938 academiile de agricultură trec ca facultăţi de agricultură, 
corespunzător, în cadrul politehnicilor Bucureşti, Cluj şi Iaşi. Învăţământul superior 
promovează disciplinele cu profil hortiviticol, apar manuale: Tratat de viticultură a lui 
V.Brezeanu, (prof. la Şc. Super. Agr. „Herăstrău”), ca succesori după a.1920 la Conferinţa 
de viticultură şi oenologie devin prof. I.Teodorescu şi D.Bernaz, ultimul, împreună cu 
C.Hogaş şi D.Billeau (1937), editează un nou Tratat de viticultură, apoi prof. I.Teodorescu 
publică (1941) lucrarea Viticultura  cu prezentarea primelor cercetări indigene româneşti. 

La etapa contemporană din a.1948-prezent  se activizează cerc etarea şi zonarea 
vitivinicolă sub conducerea prof. G.Constantinescu, T.Martin, I.Neagu, M.Oşlobeanu, 
M.Oprean, M.Georgescu, M.Macici, G.Calistru, la fel şi perfecţionarea tehnologiilor preparării 
vinurilor fiind dirijate de prof. Şt.Teodorescu, V.D.Cotea, V.Lepădatu, G.Şeptilici, V.Doholici, 
A.Mihalca, V.Stoian, A.Popa, C.Ţârdea, I. Nămoloşanu şi urmaşii lor mai tineri. Dezvăluind 
potenţialul biotehnologic al noilor podgorii cu vinuri de Sâmbureşti şi Drăgăşani, Vânju Mare 
şi Oreviţa, medaliate încă din a.1862 la Londra, mai târziu se evidenţiază şi alte zone bune, de 
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Dolj: Segarcea, Banu Mărăcine, Calafat, Brădeşti,  de Mehedinţi: Poiana, Severin, Vânju Mare, 
Vlădaia, podgoria Dacilor, Izvoare, Plaiul Drâncei, de Corj: Poiana Cruşeţu, Târgu-Jiu, 
Bălăneşti, Căpreni, Stejari, Hurezani. 

 
VINIFICAŢIA  EXPERIMENTALĂ  A  NOVORUSIEI 

Un loc aparte în răspândirea viţei-de-vie în Estul carpatic dincolo de Bug până la 
Herson le aparţine geto-dacilor. De la ei în antichitate stepele Niprene, rând pe rând, erau 
cucerite de migratori barbari, nomazi, sciţi, etc. Nordul pontic atrage din ce în ce mai mult 
atenţia şi Imperiului Rus. Sec. XV-XVII a fost o perioadă a substituirii dominaţiei 
otomane, regiunile obţin denumirea „Novorosia”. Întretimp, la Sankt-Petersburg este 
fondată (1765) Societatea economică liberă care înaintează extinderea culturii viticole, 
anunţă concursul lucrărilor tematice. Publicaţiile (a.1791): B. Fribe „Cultivarea viţei de 
vie” şi a lui G. Rading „Istoria răspândirii viţelor în Rusia” au fost primele şi unicale, 
pentru că a urmat un secol de traduceri a literaturii de ramură. La sfârşitul sec. XIX adeptul 
răspândirii genului Vitis, cunoscutul specialist, membrul OIV - Vasilii Tairov 
sistematizează tematic „Indicator bibliografic al lucrărilor editate de viticultură şi 
vinificaţie din 1755 până în 1890”. Toate aceste acţiuni au avut în regiune un prolog 
comun. 

Anterior, expediţiile sudice ale lui Petru cel Mare (a.1706) în zonele alipite la 
Imperiu au dezvăluit realitatea viticulturii Azovului şi apoi, fermecat de vinul moldav în 
timpul voiajul său armat la Iaşi, primeşte Hotărârea dezvoltării ramurii. Începând cu anul 
1712 pe cursurile râurilor Теrek, Don, Nipru, Bug şi Nistru ale Novorusiei treptat se 
întemeiază aşezări noi locative preocupate de producerea strugurilor şi a vinului. Dar 
ramura rămânea primitivă, de aceia se iau măsuri de creare în Krimeia: a. 1812 – 
gospodăria experimentală „Magaraci” (astăzi Institutul Viei şi Vinului), a. 1828 – parcul 
demonstrativ „Nichita” cu dendrariu-tip, a.1842, prin Dacretul ţarului Nicolai I, – se 
deschide Şcoala de horticultură din Chişinău. Primele focare ale oenologiei au pregătit 
specialişti, au răspândit soiuri nobile şi au propus scheme noi de combatere a dăunătorilor 
în vii şi măsuri cardinale de rezolvare a altor probleme [9]. 

În Krimeia, de pildă, se importă soiuri europene, se invită specialişti de peste hotare 
– F. Gasche (a.1836), un francez care pune temelia selecţiei în regiune, duce observaţii 
asupra factorilor pedo-ecologici, produce vinuri naturale dulci: Muscat, Aliatico, Traminer, 
întemeind şi colecţia de vinuri din Magaraci [6]. Faptele continuă la Şcoala de vinificaţie 
„Magaraci”, deschisă lângă Ialta (a.1849), unde discipolul francezului – A.P.Serbulenco 
predă până în a.1868 arta vinificaţiei, este şi vinificator principal, pentru prima dată (1871) 
prepară vinul desert Muscat şi vinul special tare madera, editează lucrarea „Observaţii şi 
indicaţii în vinificaţie”. Rezultatele nu au fost mult de aşteptat, în mai multe microzone 
specialiştii încep producerea unor vinuri locale deosebite. 

Astfel, kneazul Lev S. Goliţin, şeful domeniilor regale din sudul rusesc şi specialist în 
ramura vitivinicolă, Preşedinte la ExpoVin mondial – 1889 accentua „Nu trebuie copiat 
Apusul, viţa de vie şi vinul sunt produsele plaiului concret, este nevoie de o dezvoltare creativă 
proprie” [6]. Demonstrând afirmaţia, el procură în Sudak, Feodosia (Krimeia) şi Abrau-Diurso 
(Kubani) terenuri, sădeşte soiuri Pinot, Murvedr, Saperavi, deschide la Novâi Svet (1897) 
subsoluri pentru tirajarea spumantelor, iar mai târziu conduce construcţia faimoasei pivniţe 
vinicole „Massandra” pentru maturarea a 300 mii dal/an, dezvoltă gospodăriile regale la Ai-
Danili (Krimeia), Ţinandali (Georgia), Alabaşlî (Azer). Conceput prin metoda clasică în 1890 
prin  experienţe duse de Goliţin la bun sfârşit – spumantul „Novâi Svet” în a. 1900, la 
concursul de vinuri de la Paris, sub preşedenţia grafului Chandon, mostra rusească cucereşte 
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Grand-Prix, un triumf nemaipomenit pe vremea dominaţiei franceze, destincţie care a 
impulsionat dezvoltarea viticulturii Est-europene. 

Vinificaţia creativă se concetrează la Magaraci [6], la iniţiativa chimistului A.E. 
Solomon (a.1871) se deschide laboratorul oenochimic cu pivniţă de investigaţii: se analizează 
regimul alcoolizării, numărul pritocurilor, factorii maturării vinului, editând rezultatele (1878) 
în „Bazele vinificaţiei” şi „Condica analizelor chimice a vinului”, autorul lor fiind menţionat 
pentru activitatea protigioasă cu Medalia de aur a Societăţii Agronomice din Franţa. Ca 
absolvenţi ai şcolii Magaraci au preluat estafeta viticolă cunoscuţi specialişti: S. Kaşin, I. Caţ, 
A. Denisov, C. Poliacov, P. Reşetinschi, V. Kandelachi. S-au aliniat la ei cu studii superioare: 
M. Şcerbacov, M. Gherasimov, A. Ivanov, A. Keller, A. Egorov, viitori vinificatori emeriţi, 
care au contribuit esenţial la dezvoltarea ramurii. Dar problemele mari legate de filoxeră abia 
începiau, anual au loc Cogresele vitivinicole (Simferopoli,1902 şi Odesa, 1903), în 1905 la 
Odesa î-şi deschide uşile Staţiunea experimentală, se crează Comitetul antifiloxeric: Korjinschi, 
M.Şcerbacov, N.Moghileanschi [7; 8]. 

După deschiderea (1865) Academiei agricole „Pietrovskaia” (a.1923 numită Тimi-
reazev), pe arena dionisiană se manifestă noi personalităţi talentate  profesorii: М.А. Hovrenco 
(1908), S.M. Ciolokaşvili (1912), G.I. Gogol-Ianovschi (1920), А.М. Negruli (1944), А.S. 
Меrjanian (1926), discipolii lor - P.Т. Bolgarev şi M.A. Ramişvili – autori  a mai multor ediţii 
de Viticultură, conducători a multor teme de disertaţii. Ştiinţa ramurală la începutul sec.XX a 
fost stimulată prin lucrările remarcabile ale prof. A.M.Frolov-Bagreev, creatorul acrotoforului 
de şampanizare şi a primului manual de „Chimie a vinului”, N.N.Prostoserdov – iniţiatorul 
producerii vinului pelicular heres şi autorul „Bazele vinificaţiei” [9]. 

Firma Şustov începe (1888) în Basarabia producerea băuturilor alcoolice tari (tip 
coniac), în a.1903 vede lumina tiparului la Moskova cartea lui S.P.Petrov „Teoria şi practica 
distilării vinului”. Prestigiul plaiurilor cu „apa vieţii” au adus-o mai târziu: V.М.Маltabar, 
N.I.Каsprevici, E.М.Şpriţman, I.F.Neagu, J. Frolova, G.I. Rusu – în Moldova; К.G.Silcenco, 
L.М.Djanpoladean, Е.L.Мndjoian, М.S.Sеdrakian, A.Zorabian, Ţ.L. Petrosian – în Аrmenia; 
А.D.Laşhi, V.D.Ţiţişvili, А.L.Sirbiladze – în Georgia; V.P.Кrasnokutskii – în Аzerbaidjan; 
V.I.Nilov, Iu.Е.Falikovici, I.М.Skurihin, I.V.Gavrilov, E. I. Martânenko – în Ukraina; G. 
Constantinescu, R. Câmpeanu, Şt. Teodorescu, V. Cotea, M. Ionescu, E. Heroiu – în România; 
V.Licev, I. Panaiotov, S. Dimov – în Bulgaria şi Gh.G. Agabalianţ, I.A. Egorov, A.F. 
Pisarniţki, T.S. Hiabahov – în Rusia. 

ACTIVITATEA AMPELOENOLOGILOR DIN  
ODESA LA INTERSECŢIA SECOLELOR 

Odată cu calvarul filoxeric tot mai multe personalităţi ajung la concluzia necesităţii 
aplicării unor noi tehnologii în viticultură. Printre ei, un nou gânditor al horticulturii moderne, 
absolvent al Academiei „Pietrovskaia” – Vasilii Egorovici Tairov, după susţinerea doctoratului, 
se hotărăşte la un pas de cotitură în carieră – vinde cunoscutului antreprenor Şustov fabrica sa 
de băuturi speciale la Erevan şi se deplasează pentru specializare în viticultură şi vinificaţie prin 
ţările Europei de Vest. Din a.1888 Tairov este participant la toate manifestările internaţionale 
cu tematica vitivinicolă, finisează culegerea bibliografică ramurală, inclusiv până la a.1890, iаr 
în 1892 fondează revista „Vestnic Vinodelia”, editată la Odesa cu întrerupere de 8 ani, – până în 
a.1931. În paginile revistei se discutau probleme teoretice şi practice din ramură, noutăţi de 
peste hotare, соmunicări din zonele de producere, cronica vremii, hotărâri de guvern, 
consultaţii cu întrebări-răspuns, anunţuri şi multă publicitate. La iniţiativa lui Tairov jurnalul a 
înaintat proiectul organizării Staţiunii de cercetare vitivinicole (a.1900), iar peste un an erau 
înscrişi peste 500 subiecţi fondatori. 

În a.1898 pe lângă Societatea Imperială Agricolă din Rusia (SIAR) este ales un 
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Comitet pentru viticultură–vinificaţie, preşedinte al cărui era vinificatorul licenţiat 
A.Solomon, care a contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţifică a ramurii, mai avea ca 
Membru Onorific cneazul L. Goliţin, lаfel şi membrii biroului de conducere: О.К.Rote, 
К.I.Şuliţ, А.А.Тrapani şi al.[7]. Numai în primele 7 şedinţe au fost discutate aşa probleme 
cardinale ca: perspectiva viticulturii, metode de protecţie a viilor, clasificarea şi compoziţia 
vinurilor, despre comercializarea vinurilor, comunicări prezentate de: Pacioski, Zapoliskii, 
Stilos, Şanţer, Pautinschi, Hovrenco, Şcerbakov şi editate în 400 pagini pentru răspândirea 
producătorilor din toate zonele. În acelaşi timp erau organizate cursuri privind tăierile în 
vie, în zona Nistzreană au derulat peste 20 stagieri şi lucrări practice demonstrative [8]. 

Comitetul a făcut adresare către toţi specialiştii zonelor sudice în scopul iniţierii discuţiei 
pe marginea tematicii şi materialelor care vor fi adoptate de viitorul Congres General al 
viticultorilor şi vinificatorilor Novorusiei. Au fost remise peste 2000 invitaţii şi la congresul din 
9–15 februarie 1903 la Odesa, sub conducerea Vice-preşedintelui SIAR - К.V.Loonard, a fost 
înaintată Agenda cu 12 întrebări: staţiunea experimentală, tipurile de aşezăminte pentru 
instruire, criza vitivinicolă, problema falsificării vinurilor, despre credite şi asigurarea viilor, 
ajutorul acordat ţăranilor etc. Congresul primeşte decizia de a deschide o serie de staţiuni 
vitivinicole în zone cu podgorii experimentale şi tipizate, pivniţe dotate, laboratoare chimice-
microbiologice şi serviciu meteo. Reprezentantul Ministerului Domeniilor şi redactorul revistei 
de specialitate V.Tairov înaintează propunerea de a crea la Odesa multrâvnita Staţiune 
experimentală, propunere susţinută de tot congresul [8]. 

Activitatea obştească a lui Tairov, susţinut şi ajutat de soţia Eugenia Tairov nu se 
limita numai la redactarea jurnalului din a.1892, posedând mai multe limbi vorbite, ei fac 
legătură cu toate sructurile internaţionale şi cu instituţiile ştiinţifice de atunci, totodată, 
Tairov devine (1888 – 1903) membrul comisiei pentru viticultură de la Paris, apoi este ales 
Vice-preşedinte al Comisiei Internaţionale Viticole, viitoarea OIV. Odată cu fondarea 
Staţiunii Vinicole din Odesa (SVO) în a.1905 aici se organiza anual cursuri superioare în 
viticultură şi vinificaţie (CSVV) la care V.Tairov suplinea funcţia de preşedinte şi preda 
disciplini de specialitate până în a.1935, era conducător a unei largi tematici ştiinţifice. 

Pe parcurs a abordat cele mai diverse probleme care o vedem din tematica broşurilor 
editate: №1-„Sădirea viei”, №10-„Îngrăşămintele şi irigarea viilor”, №13-„Recoltarea 
strugurilor” şi №18-„Cultura şi păstrarea strugurilor de masă” semnate de G.А.Barberon; 
№2 - „Altoirea în vie” şi №6 -„Tăierile în vie”- de А.А.Кipen; №3 -„Мana şi făinarea” şi 
№9 -„Аntragnoza şi cloroza”- de А.А.Iacevskii; №4 -„Pritocirea şi umplerea la vin”- de 
P.N.Delle; №5 -„Аnaliza vinului”- de V.А.Gernet; №7 -„Filoxera” şi №12 -„Răsucirea 
frunzei de vie”- de А.А.Silantiev; №8 -„Fermentarea vinului”, №17 -„Bolile şi casările” şi 
№20-„Degustarea vinului”- toate de N.N.Prostoserdov; №11-„Limpezirea vinului”- de 
I.M.Аndruşcenco [12]. 

Cu prilejul aniversării a 10-ea al SVO Тairov scria în Vestnic vinodelia „Pe măsura 
dezvoltării staţiunii pretutindeni găsim simpatizanţi pentru aşezământul ştiinţific, cu fiecare zi 
creşte numărul prietenilor noştri, specialiştii devin consolidaţi. Un fapt demn este recenta 
donaţie Staţiunii a bibliotecii sale de cunoscutul specialist şi autor al tratatului „Viticultura” 3 
vol - Gheorghii Arsenievici Barberon, gest datorat legăturii strânse de colaborare cu 
specialiştii SVO ”. Mai târziu SVO a mai întrat în posesia unor fonduri de carte, precum al lui 
М.К.Ballas şi V.Е.Таirov, al altor autori, devenind Biblioteca de ramură a ediţiilor rare. Mai 
mult – la jubileul al 25-lea (1916) de la fondarea publicaţiei „Vestnik Vinodelia” redactorul şef 
-V.Таirov vine cu o iniţiativă nouă [13] – de creare pe lăngă SVO a unui Muzeu al viticulturii 
şi vinificaţiei unde se vor colecta orice exponat care are atribuţie la ramură pentru păstrarea în 
veşnicie, realizate în continuare de generaţiile tinere. 
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Astefel, făcând o concluzie, menţionăm că la specialiştii ramurii vitivinicole există o 
deosebită mândrie faţă de tot ce fac, proslăvind plaiul bogat în tradiţia ampelo-dionisiană, la 
cele create de înaintaşi, prin aportul său aduc noi soiuri de viţă, noi tipuri de vinuri, cuceresc 
medalii de probă înaltă la concursuri şi târguri internaţionale, editează cărţi şi tratate preţioase, 
propun idei şi brevete de care o să se folosească viitoarele generaţii. 
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