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Vinul cuceritor
Însuşirea vinului de a subjuga pe om  „după al 

doilea pahar” ne este relevată şi într-o legendă egip-
teană, pe care o rezumăm după Emil Ludwig.

Cu trei mii de ani în urmă, vestita şi frumoasa 
regină din Saaba, împodobită cu aur şi pietre pre-
ţioase, s-a dus la Ierusalim să cunoască un rege tot 
atât de frumos şi de celebru, regele Solomon, din 
a cărui gură izvorau poveşti fără seamăn, gânduri  
înţelepte şi faimoase cântece de dragoste.

Deşi din  pri-
ma clipă sim-
patia a fost re-
ciprocă, regina 
din Saaba l-a 
ţinut la distanţă 
pe înfl ăcăratul 
rege şi a refu-
zat să locuiască 
în palatul regal, 
dar s-au întâlnit 
seri de-a rândul 
pentru a discuta 
toate probleme-
le lumii şi ale 
fi lozofi ei. Numai 
în ajunul înapo-
ierii în ţara sa, 
regina consimţi 
să petreacă ulti-
ma noapte în palatul regelui, cerând însă să-i făgă-
duiască că o va respecta.

Înţeleptul Solomon organiză o primire măreaţă 
în palatul său. Bucătarii au pregătit mâncărurile 
cele mai alese, iar pivnicerii au scos vinurile cele 
mai rare pentru acest ospăţ de adio. Vinul cel bun 
a fost mai cuceritor decât toată înţelepciunea, eloc-
venţa şi farmecul regelui: „Te dezleg de jurământ, 
spuse regina, după câteva pahare,  dacă îmi mai dai 
să beau”. Regele i-a satisfăcut dorinţa şi plecarea a 
fost amânată… Abia atunci când curtea a observat 
că regina va avea un copil, ea s-a decis în sfârşit să 
plece. Pe drumul de înapoiere regina născu un băiat, 
pe care-l numi Menelik-ibn-Hakim (fi ul înţeleptu-
lui) şi care mai târziu deveni rege.

Vinul amestecat cu apă
Istoricul grec Philochorus a transmis următoarea 

legendă despre Dionysos „cel integru”:
Amphyction, un rege legendar al Atenei,  a fost ini-

ţiat de însuşi Dionysos să amestece vinul cu apă înainte 
de a-l bea, în felul acesta poporul, urmându-i pilda, a fost 
în stare să-şi menţină demnitatea, pe când înainte, când 
se consuma vinul curat, oamenii erau zăpăciţi de  băutu-
ră. În semn de recunoştinţă, Amphyction a consacrat un 
altar „integrului” Dionysos, protectorul fructelor şi al vi-

ţei-de-vie. De atunci 
a dăinuit obiceiul să 
se guste la începutul 
mesei o singură în-
ghiţitură de vin cu-
rat, invocând nume-
le puternicului zeu. 
În felul acesta se 
amintea băutorilor 
despre cumpătare 
şi demnitate: în res-
tul petrecerii con-
sumându-se vinul 
amestecat cu apă. 
Desigur că această 
concepţie contrazice  
regulile degustării 
(pe care grecii înşişi 
le-au învăţat la scurt 
timp după aceea), 

care prevăd că vinurile mai uşoare trebuie să preceadă 
pe cele tari.

În această privinţă, Warner Allen ne informează că 
chiar în timpul lui Homer, vinul „udat” se deosebea net de 
cel al „cunoscătorilor, primul fi ind benefi c pentru „potoli-
rea setei”, pe când ultimul – pentru „aprecierea calităţii”. 
Mai departe autorul adaugă că la libaţiile lui Dionysos 
„cel integru”, chiar dacă adoratorii săi preferau vinul cu-
rat, după cel amestecat cu apă, şi nu invers, ei urmăreau 
ca scop suprem conversaţia liberă „fără intimidare”, aşa 
cum a fost descrisă de poetul antic grec Alexis: „Mintea 
nu-mi este băută, dar am băut destul vin spre a putea 
să enunţ perfect orice gând  îmi vine în minte”.  Acelaşi 
poet insista asupra faptului că „nebăutorii de vin sunt în 
genere oameni răi pe care zeul vinului îi evită”.
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Vinul complice
În legătură cu puterea vinului de-a pune stăpânire pe 

oamenii slabi, făcându-i să-şi uite îndatoririle, Dielitz ne 
transmite următoarea  legendă egipteană:

Un rege din dinastia Ramses, dorind să-şi pună la adă-
post averile, hotărî să construiască un tezaur lipit de pa-
latul său, fără ferestre şi cu o singură intrare, direct din 
camera lui. Meşterul care a construit încăperea a recurs 
însă la o şiretenie: a aşezat în aşa fel una din pietrele de 
construcţie ale peretelui exterior încât să poată fi  scoasă 
de cel care ar cunoaşte bine locul.

Câtva timp după ce regele îşi depuse bogăţiile în teza-
ur, meşterul căzu grav bolnav. Înainte de a muri, el destăi-
nui celor doi fi i ai săi secretul construcţiei. Curând după 
moartea tatălui lor cei doi fraţi se furişară noaptea în cur-
tea  palatului şi fratele mai mic,  urcându-se pe spatele 
celuilalt, a scos piatra secretă şi s-a strecurat în tezaur, 
umplându-şi pe întuneric buzunarele cu aur; după aceea 
a ieşit având grijă să aşeze piatra la loc. Când regele intră 

a doua zi în tezaur văzu cu surprindere câteva monede de 
aur căzute pe jos, deşi sigiliul uşii era neatins. Pentru a 
prinde pe vinovat, regele a poruncit să se aşeze mai mul-
te capcane în spaţiul dintre vasele cu aur. La următoarea 
furişare fratele mai mic s-a prins cu un picior în capcană. 
Neizbutind să se desprindă, el a cerut fratelui său să-i taie 
capul, pentru ca trupul decapitat să nu mai poată fi  recu-
noscut şi astfel să ferească pe fratele şi pe mama lor de 
pedeapsa regelui. Fratele făcu astfel, aşeză piatra la loc şi 
se duse acasă luând şi capul cu sine.

Când s-a făcut ziuă şi a intrat în  tezaur, regele s-a în-
spăimântat găsind în capcană un cadavru fără cap. Ştiind 
bine cât de mult poporul îşi cinstea morţii, regele ordonă 
ca trupul fără cap să fi e atârnat de un zid, iar paznicii de 
încredere să observe şi să reţină pe oricine va jeli pe mort.

Mama celor doi fraţi a plâns nemângâiată, apoi ceru 
fi ului rămas în viaţă ca, prin orice mijloc, să-i aducă tru-
pul fratelui său pentru a-l înmormânta; ameninţând că 
altfel se va duce la rege şi-l va denunţa. Fiul se văzu ne-
voit să recurgă la o şiretenie; a umplut două burdufuri cu 
vin vechi şi spre seară le-a încărcat pe un măgar, îndrep-
tându-se spre locul unde era expus trupul fratelui său. 
Când a ajuns în dreptul paznicilor, s-a oprit şi a început 
să ia în batjocură cadavrul fără cap.  Pe ascuns el îm-
punse unul din burdufuri, lăsând să curgă vinul. Paznicii 
se grăbiră să alerge cu ulcele, pentru a-l strânge şi a-l 
bea. La început cărăuşul se arătă foarte necăjit de paguba 
suferită, dar mai târziu după ce căzu şi celălalt burduf, 
din lipsa echilibrului, la glumele paznicilor el se resemnă 
şi bău împreună cu ei, ajutându-le să golească tot vinul 
rămas. Unul câte unul, paznicii se moleşiră şi adormiră. 
Făcându-se noapte, el coborî cadavrul fratelui său, îl puse 
pe măgar şi în semn de batjocură pentru paza regelui, 
înainte de a pleca, tăie câte o  jumătate din barba fi ecărui 
paznic. Astfel putu duce mamei corpul fratelui său, care 
fu înmormântat după datină.

Când regele a afl at întâmplarea, s-a mâniat foarte tare 
şi a întins alte curse făptaşului, fără să reuşească a-l prin-
de. Atunci dădu de veste că oferă acestui om, dacă i se 
înfăţişează, o recompensă foarte mare pentru deşteptăciu-
nea sa. Tânărul se prezentă în faţa regelui, care,  spune le-
genda, i-a dat pe fi ica sa în căsătorie „deoarece se dovedise 
a fi  cel mai deştept om din lume”.

(După I.C. Teodorescu și al., 
„Viţa-de-vie și vinul de-a lungul veacurilor”)
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