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Jubileul renumitului oenolog Mihail Gherasimov 
a fost consemnat în această toamnă (n. 09.10.1884). 
Studiile superioare le-a făcut la Universitatea „M. Lo-
monosov” din Moscova,  absolvind cu succes Faculta-
tea Ştiinţe ale naturii. 

Îşi începe activitatea (a.1909) la Catedra de chi-
mie organică a prestigioasei universităţi sub con-
ducerea pământeanului nostru, renumitul chimist 
N. Zelinschi. Dar în 1910 se aliniază la protestele ca-
uzate de disponibilizarea unor profesori cu renume 
de la universitatea sus-menţionată şi este concediat, 
retrăgându-se la una din instituţiile superioare de 
învăţământ din Voronej. Dar şi aici nu se reţine mult. 
Agravarea stării  sănătăţii îl impune să se stabilească 
în sudul Rusiei, la Abrau-Diurso, leagănul vinifi caţiei 
(spumantele cneazului Lev Goliţin). Aici obţine func-
ţia  de şef al laboratorului de oenochimie şi capătă o 
bogată experienţă în domeniul vitivinicol. Activează  
mai mulţi ani alături de A.M. Frolov-Bagreev şi cu-
noscutul vinifi cator E.A. Vedeli. 

În anul 1923 Mihail Gherasimov este invitat în 
calitate de oenolog în  laboratorul de cercetări din 
cadrul Institutului Magaraci, apoi devine şef al sec-
ţiei vitivinicole la Grădina Botanică Nichita (Gurzuf), 
unde efectuează o serie de cercetări de rezonanţă: 
selectarea levurilor locale, elaborarea tehnologiei de 
fabricare a vinurilor de desert, ameliorarea maturării 
vinului la tratarea termică complexă, crearea vinului 
special pelicular (Heres). Această preocupare a rămas 
în vizorul profesorului pe parcursul întregii sale ac-

MIHAIL GHERASIMOV: 
PROFESOROENOLOG, 
CHIMIST RENUMIT 
130  DE ANI DE LA NAŞTERE

tivităţi: la Tbilisi (1931–1932), Tel Aviv (1932–1936), 
Moscova (1936–1969). În 1936 este numit vinifi ca-
tor-şef la Narkomatul Industriei Alimentare (pe vre-
mea lui A. Mikoian), iar în anul 1938 – inginer-şef la 
„Glavvino”.

În 1941 susţine teza de doctorat, iar în 1944 obţi-
ne titlul de profesor, în acelaşi an  învrednicindu-se şi 
de titlul Om emerit în ştiinţă şi tehnică din Federaţia 
Rusă. Începând cu anul 1949, activează în calitate de 
profesor titular la Catedra de oenologie a Institutului 

de Industrie Alimentară din Moscova, 
iar din 1953 este numit şef de catedră la 
aceeaşi instituţie. Depune mari eforturi 
pentru pregătirea tinerilor specialişti, 
tipăreşte câteva  ediţii ale renumitului  
manual «Технология вина», este coor-
donatorul Comisiei Centrale de degus-
tare a vinurilor, membru al Colegiului 
de redacţie al revistei «Виноделие и ви-
ноградарство», publică zeci de  artico-
le, recenzii. Pentru merite deosebite în 
domeniul oenologiei  M. Gherasimov s-a 
învrednicit de trei ordine „Drapelul Roşu 
de Muncă” (a.a.1942, 1948, 1955).

Meritele profesorului au fost înalt 
apreciate nu doar în ţară, ci şi peste 
hotare. Este ales membru al Ofi ciului 
Internaţional al Viei şi Vinului (Paris), 
membru corespondent al Academiei vi-
tivinicole din Italia (1961), i se conferă 
titlul doctor honoris causa al Institu-
tului Vitivinicol din Ungaria (1963). 
Colegii de breaslă i-au apreciat mult 

competenţa, modestia, simplitatea, activitatea ob-
ştească vastă. Ilustrul profesor universitar Mihail 
Gherasimov s-a bucurat de un respect deosebit prin-
tre vinifi catorii mai multor ţări, inclusiv Republica 
Moldova.  Tezaurul lăsat pe altarul vitivinicol nu va 
fi  uitat, meritele lui au o rezonanţă mondială şi noi, 
vinifi catorii care am studiat disciplina din manualele 
marelui profesor, îi aducem prin aceste rânduri un 
omagiu de profundă recunoştinţă.
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