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Summary. The article reflects a study of the significance of wine in some religious cultures. 
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INTRODUCERE 

Atunci când se studiază istoria vinului și impactul lui asupra unei persoane, este imposibil să 

ignorăm o problemă atât de importantă precum atitudinea diferitelor religii față de acesta. Dacă 

analizăm atitudinea generală a diferitelor religii față de băuturile alcoolice, putem concluziona că cele 

mai multe dintre ele, ca să spunem ușor, nu aprobă utilizarea alcoolului. Iar religiile care permit 

alcoolul, vorbesc despre utilizarea sa moderată și avertizează că libația excesivă este "aspru 

pedepsită". Cu toate acestea, când vine vorba de una dintre cele mai vechi și legendare băuturi - vinul, 

situația se schimbă dramatic. Multe dintre interdicțiile religioase în legătură cu majoritatea tipurilor 

de alcool nu au nimic de-a face cu vinul. Mai mult decât atât, acest produs nu numai că nu este 

interzis, ci chiar venerat în multe comunități religioase. Acest fapt subliniază încă o dată unicitatea 

unei astfel de băuturi alcoolice ca vinul, în care, așa cum se spune, puteți "găsi adevărul". 

Scopul studiului constă în studierea situației semnificației vinului în unele culturi religioase. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul cu privire la semnificația Vinului în unele culturi religioase reprezintă o analiză a 

literaturii de specialitate. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din cele mai vechi timpuri, vinul era considerat o băutură divină, care avea proprietatea de a 

schimba sufletele oamenilor. Vinul a fost personificat cu un semn divin, se credea că însuși zeul a 

intrat în sufletul celui care l-a băut. Interesant este că aproape fiecare dintre civilizațiile antice avea 

proprii zei ai vinului, pe care îi onora și îi venera. În mitologia greacă antică, unul dintre cei mai 

venerați zei a fost Dionysos, zeul vinului, viticulturii și vinificației. Conform legendei antice, 

Dionysos a adus vin în Grecia din Asia Mică (teritoriul modern al Turciei), făcând astfel oamenii 

fericiți [1]. Din mituri știm că Dionysos a fost fiul zeului Zeus însuși și al reginei Semela, un simplu 

muritor. Corpul lui Dionysos este o viță de vie, iar în venele sale curgea nu sânge, ci vin. Un alt zeu 

asemănător lui Dionysos a fost zeul vinului Bacchus, al cărui cult a fost important pentru romani. 

Vechii egipteni, desigur, au avut propriul lor zeu al "vinului" numit Osiris. În Egiptul antic, 

vinul a fost foarte des numit "lacrimile zeului Horus", iar mai târziu - "lacrimile zeului Ra" (zeul 

Soarelui). În plus, egiptenii se închina unei alte zeități pe nume Shai, care era micul zeu al viței de 

vie. Shai a avut o dispoziție calmă și liniștită și nu a organizat festivități atât de violente precum grecul 

Dionysos sau Bacchus-ul roman. Ulterior, zeul Shai a început să fie considerat zeul abundenței, al 

mulțumirii, al luxului. 

Similar legende și mituri despre zeii de vin și struguri au apărut și în alte civilizații antice. De 

exemplu, într-una dintre cele mai vechi înregistrări ale sumerienilor, datată 2700 î.Hr., există o 

mențiune a unei anumite zeițe Hestin, al cărei nume înseamnă literalmente "viță de vie". Mai târziu, 

când creștinismul a devenit religia dominantă, Dionysos, cât și Bacchus au fost ignorați, iar diverse 

ritualuri asociate cu oferirea de daruri zeilor vinului au început să fie considerate sacrilegiu. Cu toate 
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acestea, grecii și romanii antici au fost cei care au atribuit vinului un rol imens și l-au folosit în cea 

mai mare parte în ritualurile religioase, au fost cei care au făcut din această băutură un element 

important al culturii occidentale. 

Arabii au absorbit vinul și l-au venerat pe zeul Oratala, indienii - zeul Soma și așa mai departe. 

Și dacă ne uităm la istoria ulterioară a dezvoltării vinificației, devine clar că vinul a rămas o băutură 

divină în adevăratul sens al cuvântului. 

În Biblia creștină se vorbește adesea despre vin. După cum au calculat oamenii de știință, 

referințele la această băutură parfumată se găsesc în Biblie de cel puțin 521 de ori! Unii teologi chiar 

fac presupuneri îndrăznețe că acel "măr de discordie" notoriu nu a fost deloc un măr, ci un strugure. 

Explicația este simplă - numai sucul de struguri ar putea deschide mintea umană. Prin urmare, 

problema culturilor care au crescut în Paradis este încă "aspirată" de toți teologii și filosofi. Astăzi 

toată lumea știe că după haosul potopului, Noe a fost acel, care a aterizat cu corabia pe Valea 

Araratului, și a plantat mai întâi struguri și încă două culturi sacre Bibliei: smochin și măslini[2]. 

Vinul din Biblie ca simbol al sângelui și o sursă de viață este descris în Vechiul Testament. Potrivit 

Cărții Genezei, vinul este "sângele boabelor de struguri" (49,11), iar potrivit Noului Testament, vinul 

este "sângele ciorchinelor" (32,14). "Ce fel de viață are acel care nu are vin![3] 

Este creat pentru bucuria, distracția, pacea și liniștea sufletului!", exclamă cartea Proverbe și 

pildele lui Solomon, care spune că pentru un om vinul este viața lui, puterea și energia lui, dar toate 

acestea au sens dacă o persoană consumă o băutură extrem de moderată. Apropo, astfel de prescriptii 

de natura avertismentului, cum ar fi "moderat", "cu atentie", "in limite rezonabile" pot fi gasite in 

fiecare mentiune biblica despre vin, care, totusi, nu exclude utilizarea acestuia ca atare. 

Vinul din Biblie servește și ca un fel de avertizare, din cauza celor șapte păcate de moarte, 

Dumnezeu indică tocmai beția, denunțând lăcomia. 

La prima vedere, se poate părea că vinul și islamul se exclud reciproc și că interzicerea vinului 

este o parte importantă a religiei islamice. Cu toate acestea, Coranul vorbește despre vin destul de 

des, iar dacă există unele indicii de pericol în el, totuți interdicție strictă nu se va găsi rostit în Coran. 

Astfel, Coranul: "Diavolul vrea să incite la ură și dușmănie între oameni prin jocuri de noroc și vin. 

El vrea să te despartă de rugăciune și de Dumnezeu". " Un alt surah spune, "Mănâncă și bea, dar nu 

depăși măsura. Poți să bei, dar să nu fii beat." În general, dacă luăm în considerare în detaliu, cultura 

musulmanilor, putem concluziona că aceștia se abțin de la vin și alt tip de alcool de teama de a nu se 

îmbăta mai degrabă, decât din cauza interdicției Coranului. [4] 

Trebuie remarcat faptul că în jurul secolului al IX-lea viticultura în țările musulmane a atins 

apogeul dezvoltării sale, iar în rândul oamenilor educați și rezonabili s-a răspândit opinia că numai o 

persoană care cunoaște măsura poate bea vin. Acest lucru este confirmat de cuvintele celebrului medic 

persan Avicenna: "Vinul este amar și util, ca sfatul unui filozof. Este prietenul înțeleptului și 

dușmanul prostului. Îl împinge pe nebun în iad, iar cel deștept duce la Dumnezeu. Religia permite 

unei persoane rezonabile să bea vin și interzice unei persoane nesăbuite." Ulterior, pentru oamenii de 

știință, vinul sa transformat într-o sursă de cunoștințe ezoterice, deoarece se credea că această băutură 

duce la iluminare. De aceea, vinul a fost exclusiv mulțimea elitei societății islamice. 

O astfel de atitudine venerabilă față de vin a rămas în mintea musulmanilor până în secolul al 

XII-lea. În aceeași perioadă aparțin binecunoscutele zicale și operele poetice ale lui Omar Khayyam, 

care a cântat vin în aproape fiecare lucrare. Omar Khayyam a recunoscut că s-a bazat pe Allah pentru 

măsură atunci când bea vin. Și mai târziu, la sfârșitul secolului al XIII-lea, călătorul italian Marco 

Polo, când a descris Persia, a spus că există o mulțime de vin și fructe de struguri în această țară. 

Celebrul filozof persan din secolul al XIV-lea credea că vinul Islamului face parte din ciclul în care 

universul se rotește, astfel încât această băutură face din o persoană un element al cosmosului. 

Putem spune cu siguranță că vinul este de mare importanță în iudaism, iar în multe ritualuri 

evreiești această băutură este binecuvântată. În antichitate, evreii vedeau în vin binele dat de 

Dumnezeu. "De aceea, Dumnezeu v-a dat roua cerului, fertilitatea pământului și abundența de boabe 

și vin" (Gen. 27:28). În Tora, vinul este menționat de multe ori: "Și El s-a făcut Fermier și a plantat 

o vie. Și a băut vin și s-a îmbătat..." (Breishit, 9:20, 21)[5]. Este demn de remarcat faptul că nici o 

sărbătoare religioasă în iudaism nu este completă fără vin. Mai mult decât atât, există sărbători în care 
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utilizarea vinului este prevăzută de lege. De exemplu, de Paște, sărbătoarea exodului evreilor din 

Egipt, o persoană, chiar și cea mai săracă, trebuie să bea exact patru pahare de vin. Fiecare dintre cele 

patru pahare băute este un nou pas, un simbol al următoarei etape a sărbătorii. La binecuvântarea 

săptămânală Shabbat, vinul este în mod necesar prezent, precum și la sărbătoarea Purim, în timpul 

căreia cantitatea de alcool băută nu este limitată. În psalm, regele David cântă: "El a creat iarbă pentru 

vite și mirodenii pentru oameni. El a adus mâncare care crește din pământ și vin care aduce bucurie 

sufletului" (Psalmul 104:14)[6]. Cu toate acestea, trebuie să remarc faptul că numai vinul cușer este 

implicat în desfășurarea ritualurilor religioase în iudaism. Gradul de vin kosher nu este determinat de 

metodele de producție sau chiar de soiul de struguri, ci de legi specifice. De exemplu, este strict 

interzisă utilizarea vinului în ritualuri, despre care există suspiciuni că heterienii l-ar putea folosi în 

propriile lor ritualuri religioase. Astfel, vinul pentru ritualuri sacre este pregătit doar de evreii 

religioși. Iar procesul de producție, pornind de la etapa de stoarcere a sucului, este strict controlat de 

autorități. 

Marii ierarhi religioși interpretează atitudinea religiei față de vin în moduri diferite și, în 

consecință, dau diverse recomandări: de la interzicerea categorică a consumului de alcool la o băutură 

limitată și rezonabilă. De aceea, aș dori să închei cu cuvintele marelui Avicenna: "Vinul este prietenul 

nostru, dar insidiositatea trăiește în ea. Beți mult - otravă, puțină băutură - medicament. Nu vă 

provocați rău inutil, Beți cu moderație - și împărăția va dura." 

CONCLUZII 

Studiul inițiat ne permite să deducem că sunt multe lucruri care trebuie analizate și studiate cu 

iscusință în ceea ce ține de via, vinul, religia și cultura popoarelor lumii.  
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BIOLOGICAL CONTROL OF SOIL PESTS OF SUNFLOWER 
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Abstract. Sunflower is often prone to damaged by a widerange of pests and diseases, which in some 

years can significantly reduce theyield of this crop. In this regard, the development and improvement of 

integrated methods of combating harmfu organisms is of paramount importance in the technology of sunflower 

production. Analyzing numerous literary sources, it can be concluded that a complex of integrated control 


