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Cuvânt  înainte

Să fie volumul de faţă, oare, delectarea supremă oferită de 
vin, fără să fi băut niciun strop? 

Indiscutabil, fiind critic de vin şi unul dintre primii absolvenţi în 
matematică şi filozofie de la Oxford, ar fi de aşteptat să consider de 
deosebit interes o carte despre filozofie şi vin, dar trebuie să recu-
nosc că de treizeci de ani nu am mai citit niciun rând de filozofie, 
prin urmare m-am apropiat total nepregătit de acest manuscris. 
Însă am descoperit că articolele sunt perfect accesibile şi captivante. 
Consider că orice băutor inteligent de vin ‒ şi chiar unii filozofi abs-
tinenţi – va avea multe de savurat în paginile care urmează. 

Desigur, nimeni nu va fi de acord cu fiecare cuvânt. Şi nici nu 
e acesta rostul filozofiei. Dar volumul de faţă este deosebit de 
agreabil şi scris cu admirabilă limpezime. Îmi imaginez nenumă-
raţii iubitori de vin care vor citi cu pasiune despre subiecte care 
îi preocupă ori de câte ori se delectează cu un pahar sau cu cronica 
unei degustări. Şi vor găsi un text plin de bun-gust, argumente 
convingătoare, aluzii şocante şi, mai presus de orice, stimuli din 
cei mai subtili. Cartea merită un public cititor larg, neacademic, 
căruia să îi ofere negreşit tot atâta plăcere cât un orator desăvârşit 
ori un vin dintre cele mai preţuite. 

JANCIS ROBINSON ,
Londra, octombrie 2006
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Introducere 

Între filozofie şi vin există multe conexiuni şi unele 
similitudini, dar relaţia dintre ele nu a făcut până acum 
obiectul unui studiu. A sosit momentul să examinăm aceste 
teme şi să continuăm subiectul din punctul în care a fost 
lăsat de filozofii altor timpuri. 

Vinul a însoţit începuturile filozofiei în Grecia antică, 
unde era băut la sindrofii ca să dezlege limbile spre con-
versaţii nesfârşite, fără a fi însă şi subiectul lor. Iar când 
gânditorii se apropiau de el, cel mai des se îndepărtau de 
filozofia pură, aşa cum s-a întâmplat şi în apologia pe care 
Platon i-o dedică la începutul Legilor, ori în studiul făcut 
de filozoful empiric britanic John Locke asupra vinului şi 
a practicării agriculturii în Franţa. Filozofii îşi exprimau 
de multe ori aprecierea faţă de vin, considerând potrivit să 
îşi împărtăşească preferinţele. Filozofului scoţian David 
Hume îi plăceau vinurile roşii, din regiunea Rinului, în 
vreme ce gânditorul transcendental german idealist 
Immanuel Kant se declara îndrăgostit de vinul din Insulele 
Canare. Dar amândoi preţuiau deopotrivă şi vinul, şi 
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compania. Hume recomanda un pahar ciocnit cu bucurie 
cu cei dragi, ori de câte ori filozofia împinge spre nemulţu-
mire sau disperare. Kant considera că vinul băut cu mode-
raţie poate domoli firile aprinse, scoţând ce e mai bun din 
oameni. Astfel, vinul era considerat doar ca o cale de a 
atinge un scop, în timp ce Kant era convins că nu merită 
un studiu aparte. Hume, în schimb, îl socotea cel mai bun 
etalon de judecată a gustului. Ne vom opri, în paginile ce 
urmează, asupra consideraţiilor lui Hume, dar pentru 
moment aş dori să reflectăm asupra felului în care trebuie 
să judecăm vinul – niciodată ca pe un simplu mijloc de a 
atinge un scop. Vinul merită toată atenţia, ca orice alt lucru 
de preţ, având valoarea lui şi puterea de a aduce plăcere. 
Cumpărăm sticle de vin şi le păstrăm, ştiind bine când tre-
buie deschise, şi alegem mâncarea care le însoţeşte cel mai 
bine, tot mai interesaţi de soiuri şi de etichetele lor preţioase. 
S-ar părea că, într-adevăr, vinul începe să fie considerat un 
scop, nu un mijloc: un lucru vrednic de contemplare; şi tot 
aici începe şi filozofia, odată cu încercarea noastră de a ne 
apropia de chintesenţa lui. 

Din astfel de raţiuni, un pahar de vin bun oferă momente 
de plăcere şi de meditaţie. „Gustul invită la reflecţie“, spu-
nea Voltaire, şi câtă dreptate avea, multe fiind lucrurile 
asupra cărora merită să zăbovim. Se ştie, spre exemplu, că 
vinul bun trebuie savurat într-o companie aleasă. Şi sun-
tem îndreptăţiţi să ne întrebăm de ce, odată ce gustul e 
subiectiv, aşa cum se spune mereu. Reuşim cu adevărat să 
împărtăşim experienţa vinului pe care îl bem? Dacă gustul 
ar fi subiectiv, categoric răspunsul ar fi „nu“. Ceea ce con-
trazice atitudinile şi practicile legate de vin. La un pahar, 
prietenii discută cu bucurie despre plăcerea degustării, 
schimbând păreri despre aromă şi buchet, aşa cum le per-
cep, fiind cu toţii în acord sau nu, evaluând calităţile. 
Fiecare degustător încearcă să se apropie cât mai mult de 
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o descriere autentică a virtuţilor şi defectelor vinului, dar 
ne lăsăm convinşi  când cineva identifică o notă de prună 
uscată, apreciind talentul de a defini arome subtile. 
Cinstim vinul, considerându-l subiect de conversaţie şi de 
reflecţie. Dar unde se îndreaptă gândurile noastre? Care 
sunt trăsăturile, calităţile şi caracterul vinurilor despre 
care discutăm? Cât de exact şi de obiectiv este limbajul 
la care recurgem pentru a-l descrie? Câtă încredere trebuie 
să le acordăm experţilor în vin? Sunt ei capabili să îşi 
transmită cunoaşterea chiar şi unui începător? Şi ne apro-
pie cunoaşterea enologică de caracterul adevărat al unui 
vin? O cunoaştere mai profundă a gusturilor şi a arome-
lor, ori a compoziţiei chimice a vinului, poate duce la o 
apreciere mai justă? Oare experienţa degustării va fi 
schimbată în bine cu cât acumulăm mai multe cunoştinţe 
ştiinţifice despre vin? 

Dincolo de acest punct, apar noi întrebări. Poate cunoaşte-
rea să influenţeze plăcerea oferită de vin? Capacitatea 
unui vin de a induce o stare de euforie poate fi o compo-
nentă esenţială a naturii lui? Şi ce importanţă are asta pen-
tru noi? Pot exista standarde după care vinul să nu mai fie 
judecat în termeni subiectivi? Toate acestea ţin de preocu-
pările filozofului, iar eventualele răspunsuri constituie 
baza unor întrebări mai profunde, despre semnificaţia 
vinului şi valoarea lui în viaţă. În volumul de faţă, mai 
mulţi filozofi şi specialişti în vin vor aborda detaliat toate 
aceste aspecte. Să privim mai atent câteva dintre ele. 

CHESTIUNEA OBIECTIVIT|}II 

Cunoaşterea compoziţiei chimice a vinului şi a meto-
dei de vinificare nu înseamnă deloc că i-am cunoaşte şi 
gustul; şi atunci, ce relaţie există între lichidul din pahar 
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şi actul degustării? Este întrebarea pe care a explorat-o 
Ophelia Deroy în capitolul ei. Ca să ştim ce gust are un vin 
trebuie, bineînţeles, să îl bem. Dar atunci când îl degus-
tăm, îi descoperim proprietăţile sau pur şi simplu ne con-
statăm propriile reacţii subiective? Despre asta vom 
discuta în capitolul 3 şi mă întreb, în continuare, dacă răs-
punsurile ce vor veni pot fi toate la fel de valoroase. Ajun-
gem astfel la o întrebare filozofică esenţială: cât de subiective 
sunt gusturile şi degustările sau, în termeni ontologici, ce 
anume degustăm? Potrivit unui punct de vedere, singura 
cunoaştere obiectivă a vinului este cea pusă la dispoziţie 
de analiza ştiinţifică: chimistul descrie cum este vinul, cri-
ticul de vin descrie cum este gustul lui. Cel dintâi este 
obiectiv, cel din urmă doar subiectiv. Dar există o legătură 
clară între cei doi? Vinificatorii se bazează pe analiza ştiin-
ţifică pentru a obţine gustul scontat şi pentru a corecta 
greşelile. Degustătorii experimentaţi, ca Paul Draper, se 
bazează pe gust ca să identifice şi să descrie compuşii 
buchetelor sau ai aromelor ce provin din fermentaţie. Prin 
urmare, ei trebuie să tragă concluzii obiective pe seama 
reacţiilor lor subiective, iar vinificatorii trebuie să creeze 
condiţiile care, speră ei, să conducă la un anumit gust. 
(Vezi capitolul lui Draper şi Jefford şi discuţia despre rela-
ţia dintre aspectul natural şi cel ştiinţific al vinificaţiei.) 

O viziune revizuită ar fi aceea că, în vreme ce degustarea 
rămâne o experienţă subiectivă a degustătorilor individuali, 
ceea ce degustăm – taninurile sau aciditatea – reprezintă 
proprietăţi obiective sau caracteristici în sine ale vinului. 
Multe dintre preţioasele calităţi ale unui vin, de pildă fine-
ţea, echilibrul şi durata gustului, pot fi confirmate doar în 
urma degustării. Dar unii filozofi susţin că asemenea pro-
prietăţi complexe depind de consumatori şi ar trebui pri-
vite ca un fel de relaţie dintre vinuri şi reacţia fiecăruia faţă 
de ele. O viziune care ridică o problemă – pot fi toate reacţiile 
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corecte? Dacă există păreri diferite despre rotunjimea sau 
echilibrul unui vin, în realitate cine are dreptate? Un vin 
poate fi echilibrat pentru mine, dar nu şi pentru tine? În 
aria viziunilor subiectiviste, chestiunile de gust nu sunt 
nici corecte, nici greşite: concluzia este că de gustibus non 
est disputandum. Altfel, nu rămâne decât să deveniţi adept 
al relativismului în materie de gusturi. Un vin poate fi acid 
sau nu, totul e relativ şi ţine de fiecare degustător sau grup 
de degustători. Dar cât de reprezentativi pot fi ei? 

Aşa cum ne punem întrebări despre ştiinţa vinului, tre-
buie să ne oprim puţin şi la ştiinţa degustătorilor. Care 
adevăruri ale psihologiei şi neuroştiinţei ‒ legate de per-
cepţia gustului şi de prelucrarea judecăţilor multimodale 
asupra culorii vinului, a tactilităţii, gustului şi mirosului – 
ne-ar putea fi de folos pentru a da un răspuns la întrebă-
rile legate de obiectivitate şi de experienţa împărtăşită? 
Acestea sunt doar câteva puncte abordate de Jamie Goode 
în capitolul său despre vin şi creier. 

GUSTURI {I DEGUSTARE 

Filozofii care resping concluzia că gustul ar fi subiectiv 
argumentează că proprietăţile gustului – cum ar fi lungi-
mea sau echilibrul vinului – fac parte din trăsăturile lui 
obiective şi că în anumite condiţii, cu  pregătire şi expe-
rienţă de degustător, ni se dezvăluie prin intermediul 
percepţiei. Degustarea de vin presupune subiectivitatea 
degustătorului, dar verdictele bazate pe experienţele 
subiective nu sunt o chestiune de simplă opinie, prin 
urmare nici subiective, din acest punct de vedere. Anu-
mite experienţe vor fi mai corecte decât altele, unii vor fi 
mai buni degustători decât alţii, iar judecăţile asupra unui 
vin vor fi precise ori eronate. Potrivit viziunii obiectiviste, 
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căreia îi iau apărarea în capitolul meu, gusturile există în 
vin, nu în noi, iar prin rafinarea artei de a degusta putem 
ajunge să le cunoaştem mai bine. 

CE SE ÎN}ELEGE PRIN „VIN BUN“? 

Un subiect înrudit şi la fel de vast se referă la evaluarea 
vinurilor. Există o linie limpede de demarcaţie între 
descrierea unui vin şi aprecierea calităţii lui? Atât Gloria 
Origgi, cât şi Steve Charters se ocupă de subiect, fiecare în 
felul său. Cum ar trebui să caracterizăm vinul bun? Iată 
una dintre întrebări. Lipsa unei definiţii nu trebuie să ne 
conducă la concluzia că vinul bun nu există, cum nici 
neputinţa noastră de a defini satisfăcător noţiunea de 
„scaun“ nu ne permite să concluzionăm că nu există sca-
une. Putem stabili criteriile vinului bun care merg până 
aproape de o definiţie, afirmând, spre exemplu, că vinul 
bun are un caracter individual complex, care răsplăteşte 
interesul şi atenţia ce i se acordă, oferind o justificare a 
gradului de distincţie exercitată în stabilirea calităţilor şi 
caracteristicilor lui. Avem încredere în părerea experţilor 
care ne ajută să alegem vinurile bune şi poate pe cele 
excepţionale, când avem ocazia. Dar să fie vin bun doar 
acela care te delectează? Sau degustătorii experimentaţi 
sunt capabili să aprecieze calităţile unui vin fără să îl savu-
reze? Părerea opusă este aceea că recunoaşterea meritelor 
unui vin depinde strict de bucuria, plăcerea sau preferin-
ţele unui degustător individual. O dispută care, în cele din 
urmă, priveşte esenţa degustării şi aprecierii vinului. 
Charters atacă frontal această problemă în capitolul său, în 
vreme ce Tim Crane construieşte o estetică a vinului bun. 
Calitatea unui vin poate fi percepută direct sau este cântă-
rită pe baza a ceea ce am perceput? Degustarea pare să 
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presupună atât percepţie, cât şi judecată. Dar să antreneze 
oare experienţa perceptuală a degustării – întemeiată pe sim-
ţurile tactile şi olfactive ‒ şi o judecată a calităţii? Iar o aseme-
nea judecată ar trebui susţinută şi de o bună cunoaştere 
în domeniul vinului, pentru a conduce la un verdict corect? 

Unii filozofi susţin că nu se poate aprecia calitatea unui 
vin doar pe baza experienţei perceptuale, evaluarea mer-
gând dincolo de descrierea caracteristicilor lui obiective. 
Potrivit acestor gânditori, mai este nevoie şi de altceva 
pentru a ajunge la o evaluare justă. Şi aici putem discuta 
despre plăcerea pe care i-o conferă degustătorului, preţui-
rea anumitor caracteristici sau preferinţele lui personale. 
Oare printre asemenea păreri mai poate fi loc şi pentru o 
judecată corectă a calităţilor vinului? 

Dacă aprecierea calităţii se bazează pe interpretare, 
înseamnă că nu poate fi recunoscută calitatea unui vin 
doar pe baza experienţei perceptuale. Dar, potrivit lui 
Kent Bach, un degustător novice poate depista meritele 
unui vin după gust, fără să aibă cunoaşterea unui critic de 
vin. Îmi arăt dezacordul, în capitolul meu. Un expert poate 
recunoaşte un vin ca pe un excelent exponent al categoriei 
sale, dar se poate întâmpla ca acelaşi vin să nu îi producă 
nicio plăcere unui degustător. Prin urmare, în calitate de 
critic de vin, mai poţi să îl judeci sau să îl recomanzi ca pe 
un vin de înaltă clasă? Mulţi filozofi ar fi de părere că nu, 
dar atunci pe ce bază se poate stabili că un vin este excep-
ţional? Şi ce îl mai deosebeşte pe un degustător experi-
mentat de un novice? Să fie părerea oricărui degustător la 
fel de îndreptăţită? 

Un alt subiect fierbinte este utilizarea vocabularului 
enologic, ce anume proprietăţi ale vinului urmăreşte şi ce 
percepţii ale degustătorului modelează, chestiuni discu-
tate detaliat de Adrienne Lehrer în capitolul ei despre lim-
bajul aprecierii vinului. 
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UN STANDARD DE GUST 

Filozoful David Hume se întreba dacă poate exista un 
standard al gustului. Şi a ajuns la concluzia că se poate 
baza pe excelenţa judecătorilor sau a criticilor care dove-
desc fineţe în aprecieri şi nu au prejudecăţi, dispun de o 
experienţă vastă pentru a face comparaţii, studiază cu 
toată atenţia şi nu se lasă tulburaţi de stările sufleteşti. 
Acestea ar putea fi premisele unei degustări corecte, însă 
pe ce bază poate evalua un asemenea critic excelent un 
vin cu adevărat extraordinar? Origgi se întreabă dacă 
încrederea în cunoştinţele vaste reflectă acurateţea sau 
doar autoritatea pe piaţa vinului. Un alt răspuns la 
această întrebare poate fi găsit în consideraţiile lui Kant 
asupra judecăţii estetice (fără să includă şi vinul). Reven-
dicarea măreţiei unui vin nu înseamnă o judecată în 
nume propriu, ci în numele tuturor. Evaluarea se face 
pornind de la plăcere, dar nu se rezumă la plăcerea per-
sonală, ci este  o judecată despre plăcerea pe care vinul 
este capabil să o confere tuturor celor suficient de înzes-
traţi să îl guste. Categoria vin nemaipomenit pentru mine 
nu există. Atunci când afirm că recunosc un vin extraordi-
nar, observaţia se referă la vinul în sine, la cum îi va impre-
siona (şi trebuie să-i impresioneze) pe ceilalţi. Astfel, este 
o afirmaţie universală despre desfătarea tuturor, iar alte 
judecăţi ar fi greşite. 

Soluţia lui Kant nu reuşeşte însă să rezolve tot ceea ce 
ţine de obiectivitatea gustului. Dezacordurile faţă de cali-
tăţile unui vin rămân doar între noi, şi nu pot fi rezolvate 
numai de proprietăţile vinului. 

O altă problemă apare când doi sau mai mulţi critici 
de vin, experimentaţi şi fără prejudecăţi, au păreri dife-
rite despre excelenţa unui vin. (Se cunoaşte faimosul 
dezacord dintre Robert Parker şi Jancis Robinson pe tema 
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Château Pavie 2003.) S-ar putea să existe un consens în 
descrierea caracteristicilor obiective ale vinului, dar nu şi 
în evaluarea meritelor. Dacă este vorba doar despre cali-
tăţi deosebite, poate fi invocat pluralismul părerilor asu-
pra lor şi a gustului. Însă dacă neînţelegerea este asupra 
modului de evaluare, deşi nimeni nu a trecut cu vederea 
proprietăţile evidente ale vinului, existând o concordanţă 
în utilizarea termenilor de descriere şi de clasificare, am fi 
tentaţi să tragem concluzia că nimeni nu are dreptate, şi 
nimeni nu greşeşte. În asemenea cazuri, putem rezista la 
subiectivismul standardelor de gust în favoarea relati-
vismului. Potrivit doctrinelor relativiste, ambii critici au 
dreptate, ambii fac judecăţi valabile despre vinul aflat în 
discuţie. Însă adevărul fiecărei judecăţi rămâne relativ în 
raport cu un standard de evaluare sau cu un set de prefe-
rinţe, care nu sunt împărtăşite şi de celălalt. Diferenţele 
culturale ar putea să explice divergenţele, răspunsul 
fiind corect funcţie de un set de standarde sau altul. De 
fapt, este ca şi cum am spune că pot exista mai multe 
standarde de gust, iar fiecare critic are dreptate în limitele 
propriei sale scale de evaluare. 

În sfârşit, filozofii au subliniat sensul şi valoarea vinu-
lui în viaţă, ca o celebrare a legăturii cu natura. Locul, cul-
tura şi istoria unui popor, reunite sub conceptul de terroir, 
sunt sărbătorite şi recunoscute bând un pahar de vin care 
are puterea de a reda acel terroir şi eforturile podgorenilor 
de a susţine şi menţine tradiţiile prin care au transformat 
solul şi viţa în struguri şi strugurii în vin. Transformarea 
finală, aşa cum spune Roger Scruton, se petrece atunci când 
gustăm vinul şi graţie puterii lui devenim mai deschişi unii 
faţă de ceilalţi. 

Reflecţiile filozofice reuşesc doar să arunce o lumină 
asupra vinurilor pe care le preţuim, dar capitolul final, 
scris de Paul Draper, de formaţie filozof şi producător 



de vinuri al firmei Ridge, împreună cu distinsul critic de 
vinuri Andrew Jefford, ne ajută să înţelegem mai bine 
facerea lor, dar şi implicarea viticultorului sau vinificato-
rului pentru obţinerea rezultatului dorit. 

BARRY C. SMITH 
Beaune, august 2006 
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