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Nicolae C. Ariton 

VOTCA - UN THRILLER ISTORIC 

 

Textul de mai jos reprezintă primele două capitole din volumul  

„Votca- un thriller istoric”, autor Nicolae C. Ariton,  

în curs de apariție în anul 2017 (n.r.) 

  

 

Capitolul I 

Votca, motiv de război ruso-polonez - 

Conflictul se rezolvă în fața justiției 

internaționale - William Pokhlebkin, 

salvatorul Rusiei și apărătorul votcii 

rusești - Inventatorul votcii este 

călugărul Isidor, undeva în curtea 

Kremlinului - Când votca poate ucide și 

cu șurubelnița - Ucigașul a rămas 

necunoscut, toată lumea este de acord că 

acesta era un mare iubitor al votcii - 

Primele trei litere ale numelui lui 

V(W)illiam Pokhlebkin sunt inițialele lui 

Vladimir Ilici Lenin. 

Pare de-a dreptul incredibil cum o băutură relativ banală, precum votca, poate 

avea o istorie atât de fascinantă. Invenția și răspândirea ei, mai ales în estul 

Europei, cuprinde încă episoade învăluite în mister, dar acestea nu fac decât să 

sporească interesul pentru pasionanta poveste a votcii, transformând-o într-un 

veritabil thriller istoric. 
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Contrar așteptărilor oricărui cititor, vom începe istoria votcii, așa cum am 

încercat noi să o ticluim, cu evenimente relativ recente, dacă este să luăm în 

considerare cei aproape 600 de ani de istorie ai ilustrei băuturi. Mai precis, vom 

începe cu anul 1982, când guvernul comunist al Poloniei reclamă, pentru prima 

oară, că votca este o creație poloneză, iar denumirea votca este un cuvânt polonez. 

Această adevărată răzmeriță se producea pe fondul primelor acțiuni ale mișcării 

Solidarității
1
, generate de un puternic sentiment antisovietic. Pe lângă aspectul 

politic, în care polonezii negau textul publicat în adevărata Biblie modernă, Marea 

Enciclopedie Sovietică (Bolșaiasoviețkaiaențiclopedia)
2
, unde era scris negru pe 

alb că …votca a fost produsă pentru prima oară în Rusia, în partea a doua a 

secolului al XIV-lea…, în spatele micii răscoale băutoricești exista și un aspect 

economic. 

Din anul 1972, Rusia a început să exporte votcă în Statele Unite ale Americii, 

în cantități care creșteau de la an la an. Și, dacă America bea votcă, aproape 

întreaga lume face la fel! Rușii au fost extrem de ofuscați la timpul respectiv de 

demersul polonezilor, care începuseră să-și susțină tot mai vehement paternitatea 

votcii.  

Considerând că acesta este un adevărat atac asupra moștenirii culturale a 

Rusiei, Ministerul Afacerilor Externe al URSS, prin Sojuzplodoimport, a însărcinat 

două instituții de anvergură (Institutul de Istorie al Academiei de Științe a USSR
3
 și 

Divizia Departamentului Central  al Distilării de la Institutul de Înalte Cercetări 

Științifice în Fermentarea Produselor al Ministerului Industriei Alimentare a 

                                                           
1
Solidarność-nume complet Sindicatul Independent Autocefal „Solidaritatea”- 

NiezależnySamorządnyZwiązekZawodowy  „Solidarność”, este o federație sindicală fondată în 

1980, în Polonia. 
2
 Большаясоветскаяэнциклопедия, sau БСЭ, este cea mai mare enciclopedie publicată în limba 

rusă. Publicată în perioada 1926 - 1990, a fost retipărită în anul 2002 sub denumirea de Marea 

Enciclopedie Rusă (BolshayaRossiyskayaentsiklopediya). Editorii actuali susțin că este cea mai 

importantă enciclopedie marxist-leninistă. 
3
 The Institute of History of the Academy of Sciences of the USSR. 
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USSR
4
), să dovedească forurilor mondiale paternitatea indubitabil rusească a 

votcii. În fapt, demersul era unul tipic perioadei sovietice, adică Ministerul de 

Externe a emis Instrucțiunea 04.13, care era o directivă secretă, care specifica să se 

studieze prioritatea Rusiei în producția de votcă. Dar somitățile sovietice, în frunte 

cu  Ya. Volkov (Doctor în științe istorice), G.I. Yușcenko (Director în cadrul 

Ministerului Industriei Alimentare) și V.G. Svirida (Cercetător în Științele 

Tehnice), după mai mult de un an de cercetări, nu au reușit să descopere niciun 

document care să ateste primatul rusesc în fabricarea votcii.  

Salvarea a venit din partea unui personaj de-a dreptul romanesc, William 

Pokhlebkin. Fiul unui revoluționar bolșevic autentic, Vasili Mihailov, acesta și-a 

botezat copilul cu neobișnuitul nume Viliam (William apare pe coperta cărții sale, 

traduse în engleză, A History of Vodka), în cinstea lui Vladimir Ilici Lenin, primele 

trei litere fiind inițialele numelui acestuia. Nici faptul că a luptat în Armata Roșie, 

în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, nu i-a împiedicat pe ruși să-l 

eticheteze ca dizident și să-i interzică susținerea dizertației pentru obținerea 

doctoratului la Institutului de Istorie din cadrul Academiei de Științe a U.S.S.R. 

Pokhlebkin devenise relativ celebru după ce publicase un volum dedicat istoriei 

ceaiului, cu aprecieri literar-istorice entuziaste ale unei categorii de cititori, mai 

ales ale unor cercuri considerate nonconformiste și antisovietice. Stilul de viață 

bizar și adevărata arhivă de manuscrise rare cu rețete culinare și băuturi rusești, 

amenajată în micul său apartament situat în Podolski, o mică suburbie industrială a 

Moscovei, au fost alte elemente care au atras asupra sa anatema oficialităților 

sovietice. Cu toate aceste aprecieri pe cap, în timpul uneia din perioadele de 

salubrizare politică și socială sovietică, mai precis în anul 1968, sub bagheta de 

dirijor  a lui Leonid Brejnev, William Pokhlebkin este  ostracizat de Academia 

Sovietică pentru studiile sale istorice, care au coborât pretențiile academice ale 

acestei nobile științe la nivelul cel mai de jos al rețetelor culinare și de băutură. 
                                                           
4
 Higher Scientific Research Institute of the Fermentation Products Division of the Central 

Departament of Distiling of theMinistry of the Food Industry of the USSR. 
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Drept pedeapsă, a fost dat afară de la Institutul de Istorie și i s-a interzis angajarea 

ca istoric sau cercetător.  

Una dintre somitățile comisiei însărcinate să dovedească paternitatea rusească 

a votcii și-a amintit de ciudatul scriitor istoric, care a răspuns cu entuziasm 

solicitării și cu un patriotism la care nimeni nu se aștepta, având în vedere loviturile 

pe care le primise din partea oficialilor sovietici. Înarmat cu o serie de documente 

originale, William Pokhlebkin a reușit să demonstreze în fața judecătorilor 

tribunalelor internaționale: Peace Palace -The International Court of Justice și 

Permanent Court of Arbitration că rușii au fabricat votca, cu câteva zeci de ani mai 

devreme decât polonezii. Concret, conform dovezilor sale, primul fabricant de 

votcă a fost călugărul ortodox Isidor, care în anul 1430 a făcut parte dintr-o 

delegație a Bisericii Ruse, care a călătorit în Italia (mă rog, în ceea ce era spațiul 

italian la acea vreme!).  

La întâlnirile pe care le-a avut cu prelații catolici, Isidor a asistat pentru prima 

dată în viață la operațiile distilării alcoolului etilic. Prietenia cu prelații catolici și 

partizanatul unirii bisericilor ortodoxe și catolice au creat suspiciuni în delegația 

ortodoxă, care la întoarcerea în Rusia l-a acuzat de lipsă de loialitate și fraternitate 

cu schismaticii catolici, fiind închis în mânăstirea Chudov, din cadrul Kremlinului. 

Utilizarea mânăstirilor ca penitenciare avea să devină o practică curentă în Imperiul 

Țarist, în aceste spații fiind închiși majoritatea dizidenților religioși și politici.  

Neavând la dispoziție decât cereale, Isidor a modificat rețeta inițială a 

călugărilor catolici care obțineau aqua vitae din distilarea vinului sau a melasei de 

fructe. După ce și-a ispășit pedeapsa (sau o parte din aceasta) în mănăstirea-

închisoare moscovită, Isidor a părăsit Moscova, stabilindu-se pentru o perioadă de 

timp la Kiev, apoi pentru totdeauna în Italia. Povestea călugărului Isidor, istorisită 

de William Pokhlebkin în fața judecătorilor celor două Curți Internaționale a atras 

imediat o mulțime de detractori, care nu au încetat să sporească numeric o dată cu 

trecerea timpului. La prima vedere, istorisirea pare a fi mai mult o legendă în 

comparație cu documentele oficiale (de exemplu, Scottish Exchequer Roll, din 
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1494, stabilește prin lege condițiile obținerii whisky-ului, sau Reinheitsgebot, din 

1516, care era o adevărată Lege a Purității Berii Germane). 

Continuăm însă povestea lui William Pokhlebkin, cu promisiunea că vom 

reveni cu legenda călugărului Isidor (care nici n-a fost un simplu călugăr), aqua 

vitae și ceilalți călugări catolici. După zdrobitoarea victorie, reputată în anul 1982, 

a lui Pokhlebkin, în fața reprezentanților votcii poloneze, acesta și-a continuat stilul 

de viață bizar, dedicându-se în totalitate colecționării de manuscrise vechi cu rețete 

culinare și de băuturi, ceaiuri exotice și scrierii de articole pe aceste teme, publicate 

în reviste obscure. În perioada Perestroika
5
 a lui Mihail Gorbaciov, a început a 

scrie volumul Istoriyavodky (Istoria votcii), pe care îl va publica în anul 1991, după 

puciul din august, când Gorbaciov a fost înlăturat de la putere. Aproape peste 

noapte a devenit  celebru, în contextul marilor convulsii prin care trecea Rusia, 

fostul disident devenind un adevărat reper moral, care salvase de unul singur acest 

simbol cultural rusesc, atât de drag rușilor, votca. 

Cu toată celebritatea, William Pokhlebkin s-a adâncit și mai mult  în stilul 

său de viață de-a dreptul ascetic: nu consuma alcool, nu avea televizor, telefon și 

începuse să fie obsedat de ideea că este urmărit în permanență. De-a dreptul 

paranoic, și-a montat mai multe lacăte la ușa apartamentului din suburbia 

moscovită în care locuia și nimeni nu a mai pătruns în apartamentul său în ultimii 

zece ani de viață. 

Pe 26 martie 2000, în timp ce se întorcea de la o întâlnire cu editorul său, 

Boris Pasternak (strănepotul autorului celebrului roman Doctor Jivago
6
), a fost 

urmărit din stația de tren în care coborâse și ucis, în apartamentul său, cu 

unsprezece lovituri de șurubelniță. Cadavrul său a fost descoperit câteva săptămâni 

mai târziu, la sesizarea editorului Pasternak, alarmat că nu mai primise de la 

Pokhlebkin nicio scrisoare, forma cea mai utilizată de comunicare a acestuia. În 

                                                           
5
 Перестро йка – Mișcare politică, generată de liderul rus Mihail Gorbaciov, însemnând, în 

traducere literală, restructurare și având ca obiectiv schimbarea politicii sociale și economice 

sovietice. 
6
 До кторЖива го 
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„Înainte ziariștilor care scriu in gazetă, a istoricilor care culeg 

fărâme de documente și filologilor care scriu dicționare la Academie, 

                unirea a făcut-o veac după veac marii învățători de la stână,                 

care mână oile în strungă, strecoară laptele în sagilmă, îl fierb în căldare, 

îl fac caș, urdă sau ce mai știu ce să facă. 

De la un capăt la altul al munților, acești minunați filologi 

au lucrat sute și sute de ani la închegarea limbii 

și la înfiriparea neamului românesc, 

într-o singură unitate etnică”. 

Simion Mehedinți, Politica de fapte 


