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Рајачке пимнице, факсимил из дневника, 2. 7. 2004. године

Знаним и незнаним
крајинским винарима
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је кутак наше знатижеље на карти света, преплет нашег
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Запис

је истина кажипрстом сведока оверена.
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Трагање за светлошћу

M

еђу могућим приступима неготинским пимницама*
није лако изабрати онај који би најприкладније изразио њихову посебност. Определио сам се за хелиотропни (грч. хелиос – сунце, троп – окретање), подстакнут каменим ликом на фасади једне оронуле пимнице. Кад
сам га први пут угледао био је чудесно осветљен. Никад после тога

Вински дух

*

Народни израз ПИМНИЦЕ потиче од речи ПИМ. Говорило се, одлазећи на Бели брег
изнад Рајца, где су се налазили вински подруми Идем нешто да мезнем и поПИМ. Међутим,
у употреби је и термин ПИВНИЦЕ, што такође није погрешно.
У тексту користим оба назива.
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Пивница Станојла Пајића

нисам га таквог видео. Увек је био у некој сенци, готово тами. Осетио
сам извесну симболику у поменутом трачку светлости на његовом
лику. Фигуративно говорећи, имао сам утисак да Неготинску Крајину још прекривају сенке, па и таме, па трагање за светлошћу, која негде
скривена чека да се ослободи, представља добар изазов. Дакле, покушао сам, сликом и речју, да саставим мозаик светлосних рефлексија
на све оно што ми се учинило занимљивим, а што је због ко зна каквих
сила или људског немара, остало негде скрајнуто или је нестало. На
хелиотропни приступ имао је утицај и симбол вечности, који се приказује као сунце у окретању. Дакле, независно од свих проблема који

Уточиште сенки
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Але и аждаје

прате пимнице, постоје вредности које припадају вечности. Једна од
њих је, несумњиво, вино.
Гледајући поменути камени лик не би се могло тврдити да је баш
осмех у питању, јер кад му се мало боље погледају очи онда видимо да
он нешто гледа што ми не видимо, па и тај осмех онда губи карактер
радосне реакције и постаје загонетан.
Нема много пластичне декорације на фасадама пимница. Али
оно што постоји у најмању руку збуњује. Пример који сам навео, у
ствари, представља лик власника једне пимнице. Самоуком клесару
можда није било важно да његова творевина личи на поручиоца, јер
он је за сваки случај поставио плочу на којој пише ко је и када подигао
пимницу.
Све је то рађено у једном, условно речено, примитивном маниру, при чему се није водило рачуна ни како се речи растављају. То, наравно, не умањује простодушну лепоту којом нас плене. Занимљиво
је да су савременици приликом обнове непотребно, а рекли бисмо
и несувисло, нашминкали поменуте ликове. На срећу и то се некако
уклапа у ирационалну представу о пимницама.
Ти ликови заправо делују као некакви вински духови који су ту
постављени да пазе да неко непозван не уђе у унутрашњост где се
чува драгоцена течност, а можда и због тога да се неки зао дух не увуче
тамо где не треба. Јер, изгледа, да ствари са нечистим силама још нису
до краја рашчишћене.
Ова претпостављена могућност вероватно је утицала да се исклешу и неки симболи које је заиста тешко протумачити. Ово се, пре
свега, односи на представу једног ока у окружењу неких неразговетних знакова.
[ 19 ]

Свевидо око

Кога год сам од старих винара питао шта би то око могло да значи нико није имао одређен одговор. Очигледно је да мотри на нешто.
Можда и опомиње. Али чије је и шта оно, тако издвојено, треба да значи тешко ће се икад сазнати. Наравно, не треба губити из вида разна
симболична значења ока која можемо пратити још од пре библијских
времена. Код хришћана око представља симбол Божје свеприсутности, односно Св. Тројице. За њих су очи знак пронициљиве мудрости.
У хришћанској иконографији око се налази усред сунчевих зрака или
у троуглу са врхом нагоре. На сличан начин и Масони третирају око.
Има још много значења ока, а да ли су она била позната непознатом
клесару и да ли су евентуално утицала на њега остаје да нагађамо.
Око на рајачкој пимници непознати сеоски мајстор тако је исклесао
да оно, под дејством сунчеве светлости, твори чудновате сенке, што га
чини сугестивним и животним.
Исто би се могло рећи и за две лепо стилизоване главе неких
животиња које се налазе на углу једне пимнице. Тешко је одредити да
ли су то главе змија или неких митских бића. Извесно је да су оне ту
постављене да спрече долазак непозваних.
За неке од ових знакова знамо кад су постављени, јер су датирани. Овај податак ма колико важан не објашњава њихово значење.
Очигледно је да су градитељи пимница водили рачуна о свему,
па и о томе да помоћу камених симбола утичу да се нешто непожељно
не догоди, што би могло да угрози плод њиховог труда.
Док не откријемо права значења симбола рајачких пимница мораћемо и даље размишљати да ли се вински дух заиста смешка под благотворним дејством добрих рајачких вина или нам можда шаље неке
друге поруке.
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Крајина
од камена
и вина
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У име народа

К

ад би камен, природан или људском руком обликован, могао да проговори, наша представа о прошлости, па и о садашњости, била би другачија. Нико и
ништа не може боље од њега да говори у име народа, како би рекао песник Андрија Радуловић. Од кад се зна за
човеково постојање, па и много раније, камен је имао изузетно
важну улогу. Његова сведочења била би бескрајна. Иако је та
улога расла однос људи према њему није био уједначен. Камен
није био само подесан грађевински материјал већ је попримао
и религиозна, митолошка, окултна, здравствена, па и егзекуторска значења (извршавање смртне казне каменовањем).
Камен није хладна стена. Има душу. Кад га познајемо и поштујемо, узвраћа нам неслућеним богатством. Кад бисмо могли да
проникнемо дубље у његове пукотине, жљебове, жиле, сенке, његову тугу и радост, видели бисмо ликове људи, птица, животиња,
предмета и много тога што човек, и поред свег знања и искуства, не
може да препозна. Камен је можда најчудније дело природе.
У њему се дуга одмара, громови и муње зазиру од њега, симбол је непокора, ветровима уточиште, а време га често напушта. На
ивици снова чекају нас тишине камена. Зато и не чуди што је Ми Фу,
ексцентрични кинески великаш и краснописац из 11. века скинуо са
себе свечану одору и поклонио се једном камену. А други кинески
моћник није жалио да
плати 1000 златника за
један камен малахита
само зато што је подсећао на планину и био
богат преливима зелене
боје. Римљани су имали
посебну службу која је
бринула о камену.
Свако казивање о
камену не би смело да
заобиђе филозофско-теолошка промишљања епископа Николаја
Велимировића .* Говори о њему на поетски
начин, оригинално и
Камени сведок постојања
Епископ Николај, Молитве на језеру, Библиотека „Словесник”, књига I, Шабац, 1993,
глава XXIII.

*
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Раскош камених
исходишта!

Д

о доласка Словена употреба камена на просторима Неготинске Крајине достигла је врхунске домете. О томе надмоћно сведоче остаци Галеријеве палате у Гамзиграду (Felix
Romuliana) и резиденцијално-меморијалног комплекса
императора Гаја Валерија Максимина Даје (305 – 313)
код села Шаркамен близу Неготина. Иако су ови објекти разрушени, захваљујући камену, можемо сагледати њихову монументалност и лепоту. Нема материјала који би то могао боље да
предочи. И не само то. Начин градње открива читав низ важних
података о камену: порекло, структуру, врсту, симболичка значења итд. Императорима средства нису била битна у намери да
дођу до скупоценог камена од кога су прављене њихове скулптуре и разни украси. У ту сврху довлачени су црвени порфир,
сиви и црвени гранит из далеког Асуана (Египат) и специјални
мермери из Грчке. Коришћен је и домаћи камен, нарочито лапорац и кречњак из Видровца, као и туфопешћар из шире области Тимока. Мада је Шаркамен готово сравњен са земљом, 2.
октобра 1996. године, дошло је до сензационалног проналаска
ризнице златног императорског накита од 38 предмета! Било је
то светски значајно археолошко откриће.
Међутим, Словени нису марили за раскош античког каменог наслеђа. Напротив, систематски су га уништавали. Зашто су
више волели да се, попут роваца, завлаче у мрачне и влажне земунице уместо да користе луксузне и стамене царске палате тешко
да ћемо икад сазнати. Требало је да прође безмало 1000 година па
да Срби, не сви наравно, увиде лепоту и корисност камена.

Феликс Ромулиана
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Узвишена
једноставност камена

В

ећ приликом градње Студенице (први радови завршени
1196. године) видело се да су визије Стевана Немање, а и његових потомака, биле јасне и далековидне, па су, и поред свих
искушења која су их пратила, допрле до нас. Немањићи су
били самосвојни и мудри и нису зазирали од туђих утицаја.
Напротив, доводили су најбоље мајсторе да им они изграде цркве
и манастире .* Од прожимања различитих концепата, на пример,
романског и византијског, настало је нешто ново и посебно. Од тог
новог, у конкретном случају, настала је Рашка градитељска школа.

Манастир Студеница

Студеница која се, с разлогом, назива мајком српских цркава, управо је непоновљив пример узвишене камене једноставности. Домаћи мермер који је коришћен за градњу, сачуван је готово у изворном
облику. Временом је дошло до мањих оштећења, али у односу на трајање дуже од 800 година, готово безначајних. У току су заштитни конзерваторски радови. Све што је урађено у Студеници одразило се, у
већој или мањој мери, и на потоњу градитељску делатност Немањића.
Можда управо због тога Крајинци верују да су и њихови „скромни”
манастири (Вратна, Буково и Короглаш) дело Немањића.
Упоредо са владарском градитељском активношћу развијала
се градитељска делатност у народу која, иако много скромнија, није
мање узвишена у својој једноставности. Најлакше се може пратити
кроз изградњу кућа, винских подрума, а нарочито, надгробних споменика.
*

Дубровчани Десина де Риса са сином Влахом градио је Давидовицу, фра Вита
Которанин Високе Дечане итд.
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Манастир Давидовица

Крст из Метриша
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Ковчежић за снове

У

слови живота и друштвено-политичке прилике у Неготинској Крајини, као уосталом и у другим деловима Србије,
одређивали су карактер живота у целини. Основни производ
тих прилика био је страх и несигурност. То се одразило и на
градњу станишта, односно кућа, основног услова за опстанак.
Вековима су станишта била грађена од прућа, блата, сламе и
дрвета. Довољно је погледати њихове називе и кратке описе који
се срећу у, не баш, обимној литератури, па да се схвати о чему се
ради. Вук Караџић, кога је Карађорђе послао у ове крајеве 1812.
године да буде повереник Совјета, оставио је драгоцене записе о
животу у Крајини, па и о стаништима.* Наводи да су за време Турака постојале само брвнаре и талпаре (називане су још и брвњаче,
брвнице, дурунгаче), покривене лубом и кровином. По одласку Турака подижу се плетаре, куће од чатме покривене шиндром. Полако
се уводи цигла и ћерпич као квалитетнији материјал. А имућнији
људи почињу да користе и камен. Употреба камена добрим делом
је зависила и од тога да ли га је било у близини (Видровац). Сиротиња је и даље живела у бурдељима, односно земуницама. Ово пребивалиште имало је изглед колибе, сачињено од прућа, облепљено
блатом помешаним са плевом, покривено кровином или каменим
плочама и око пола метра укопано у земљу. У долини Тимока прављене су и бондручаре које су имале чврсту основу. Најпознатији

Воденица на путу за Трудово

*

Вук Стефановић Караџић, Неготинска Крајина, Вукова задужбина и Установа
„Мокрањчеви дани”, Неготин, 2001.
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Дрвени кров, Камена гора

тип бондручаре биле су долме, пуњене ћерамидом. Није био редак случај да под истим кровом живе људи и домаће животиње.
Све су то била станишта за привремени, а не за стални боравак.
По ослобођењу од Турака 1833. године настају квалитетне промене у градњи кућа. То је у многоме зависило од досељеника који су пренели и своја искуства у градњи кућа. Поред
осталог, куће добијају трем, јазлук, доксат и подрум грађен од
камена! Пред крај прве владавине кнеза Милоша (1815–1839)
све више кућа се прави од тврдог материјала. Дакле, народ по[ 30 ]

Кућа Данице Папалучић у Кобишници

Сирогојно

степено стиче поверење у камен, на шта је свакако утицало и
сазнање да није баш све више привремено. Посебно је био занимљив обичај везан за одабирање места за градњу куће. На
одређено место би се поставила четири камена. Ако домаћин
сутрадан примети испод њих какву животињицу сматрао би то
место срећним и ту је подизао кућу. И обрнуто, ако није било
макар и најмањег створа то би место напуштао. Због тога и не
[ 31 ]

Рецензија

Ново Томић
ЗДРАВИЦА ВИНУ И КАМЕНУ
И ако не познајеш Милутина Дедића
лако ти га је препознати на некој београдској књижевној вечери или сличном
догађају. Чак и кад не говори, нити се о
њему говори. Готово неприметан, премда својом појавом врло уочљив, препознатљив је по дебелој у кожу
укориченој свесци и цртачком перу. Непрекидно нешто црта – ал
примо. Затим записује. Оставља траг о ономе што би минуло без
трага да се он није нашао на лицу места.
А ако неког сличног опазиш у некој забити, крај неке старе
цркве, воденице или напуштене сеоске куће, крај неког столетног
храста, ако га сретнеш у Русији или Јерменији, или у ко зна којем
другом крају света, са истом том свеском, знај да је и то Милутин
Дедић. У мисији чијег значаја је мало ко свестан, можда ни он сам.
Исписује летопис какав код нас, вероватно, никад нико пре њега
није исписивао. Само он зна колико је таквих свесака испунио и
шта је све у њима сачувао од заборава.
Био једном, сад већ доста давно, Зуко Џумхур, који је „скитао” и причао. Милутин „скита” и црта. Црта чак и кад пише. Јер он
све види као цртеж. Живот као цртеж, слово као цртеж, понекад
обојен, чешће умбро него јарким тоновима. Било је некад таквих
путописаца цртача, у време кад се није знало за фотоапарат, који
су путовали нашим крајевима и оставили незаборавна сведочанства о животу у старим временима, описали га и нацртали. Да се
присетимо само Феликса Каница, захваљујући коме чувамо слику
Србије из 19. века.
Онда је измишљен фотоапарат. Он је постао око свевидеће,
а фотографија највернији траг протеклог времена. У наше доба
фототехника је достигла савршенство. Чини нам се да објектив
фотоапарата данас може да види и оно што наше око не може. Али,
о чуда, у време Крагујевића, Етеровића, Петернека, Замуровића и
многих других фантастичних фотографа, цртао је и још неуморно
путује, црта и пише Милутин Дедић. Као некад Феликс Каниц.
Црта и пише као да фотоапарат не постоји. Његово перо, и око
наравно, види оно што фотографски објективи не виде! За његове
цртеже може да се каже да говоре више од фотографија, а, опет, верује се да једна фотографија вреди 1.500 речи.
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Обишао је Милутин Дедић и овековечио многа места. У Хиландару се затекао баш кад је избио велики пожар. Уметник је гасио ватру са монасима и ватрогасцима, затим је светињу спасавао
сликама и цртежима. Његов Хиландар био је и на поштанским
маркама. Овековечио је и старе српске воденице. Пре Милутина
Дедића нисмо ни знали каква се лепота налазила, и још ту и тамо
налази, на брзим планинским потоцима, у недођијама до којих
наше око и нога нису допирали.
Нацртао је и описао толико тога. Хиландар заувек, воденице божје и ђавоље, бродове и дрвеће који пркосе ветру и времену,
кућу од облака и трг од тишине, ухватио пету димензију Кубе. Ево
га сада у Неготинској крајини. Открива нам добри вински дух
овог благог краја, атмосферу Рајца и његових пивница, открива
нам нешто заиста необично, што пре њега можда нико није. Прича нам како тамошњи камен, пешчар из Видровца или бледожути
кречњак из Мокрања, од кога су сазидане те прелепе винске куће,
није хладна стена, већ нека врста бића с душом. Пише и црта како
се тај камен сродио с вином. И не може да се одреди је ли га на ту
помисао навело вино, а Милутин Дедић уме у њему да ужива, или
ће пре бити да је његово уметничко око опчинио поменути камен.
Како год било, овакву причу пре њега нисмо слушали, ни гледали.
А толики други су се у Неготинској крајини лаћали пера, покушавајући да је опишу боље од својих претходника.
Дедић добро зна шта су други писали о Хајдук-Вељковој и
Мокрањчевој земљи. Довољно је погледати дугу листу имена која
се у књизи помињу. Њиховим сазнањима он вешто прожима своју
причу, али тој причи, ипак, посебан буке дају саговорници, које он,
отворен и љубопитљив, лако налази, а они му причају о људима и
догађајима, готово заборављеним, што живе још само у њиховом
памћењу. И онда, на све то Дедић удара печат свог оригиналног
цртежа. Црта оно што види, ништа не улепшава нити украшава.
Ако је трошно и црвоточно, нека тако и остане. Тренутак претворен у вечност. Тако је ова књига по свему што у себи садржи и
документ и уметничко дело, сведочанство сећања и сведочанство
тренутка.
И здравица, дирљива здравица вину и камену.
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Аутобиографски запис

У

место уобичајених белешки о
аутору, определио сам се за аутобиографски запис. Тиме
сам хтео да укажем на нека
опредељења која се непосредно односе на конкретан текст, на моју континуирану везу са вином (рођен
сам у виноградарској породици 1935), али и на шири
круг тема којима сам поклањао пажњу.
Основа оваквог приступа је радозналост која ме
никада није напуштала. Резултат се може видети у прилично великом броју остварења. Ево неких: тридесетак
самосталних и око две стотине колективних изложби;
стотинак прилога у емисији Енциклопедија за радознале РТС-а; сто
деведест колумни руком писаних под називом Сликарев маратон у
Вечерњим новостима; до сада објављено сто тридесет прилога у часопису Бијела пчела у Ријеци; од 2018. на Радио Београду 2 емитује
се сваког петка ауторска емисија Записи с предумишљајем...
Радозналост ме посебно подстакла да напишем неколико
књига. Тако су настале. Воденица, божја и ђавоља; монографија Тршић; Кућа облака; Трг тишине; Пркос ветру и времену; Светлост у
тами векова. Овом списку се придружује Осмех винског духа, а
ускоро би могле и Приче из морнарске шкриње.
Радозналост сама по себи не доводи до резултата. Ако се повеже са учењем, развијањем осећаја за детаљ, неговањем дијалога у
најширем смислу, откривањем смисла и лепоте и у малим стварима, путовањима... онда можемо очекивати нешто корисно и лепо.
Надам се да то и ови записи показују.

*

Камени лик, сличан винском духу, на фасади једне пивнице, био је непосредни повод
овим записима. Што сам се више бавио њиме све више сам покушавао да личим на њега.
Овај цртеж Луке Дедића можда нешто говори о томе.
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Регистар имена

A
Алекса Жарковић, 57
Алекса Недељковић, 91
Александар Жикић, 58
Александар Македонски, 126
Александар Ратковић, 52
Алимпије, 91
Арсеније Гаговић, 58
архиепископ Никодим, 68
архимандрит Прокопије Бујишић,
58

Б
Бата Петко, 134
Божидар Ковачевић, 100
Божидар Благојевић, 58

В
Вера Јовановић, 112
Винар Михајловић, 134
Витомир Теофиловић, 94
Влада Ђуричић, 113
Војвода Момчило, 131
Војислав Јанучић, 134
Вук Караџић, 111
Вук Стефановић Караџић, 29
Вукашин Тоскић, 57

Г
Гај Валериј је Максимин Даја, 26
генерал Радомир Путник, 71
Гиле, хармоникаш 44, 45
Градимир Станковић, 134
Грујица Лазаревић, 119

Доситеј Новаковић, 54
Драгољуб Поп Стојић, 91, 92
Дринка Радовановић, 112
Душан Микоњић, 115
Душан Перић, 43
Душан Плавшић, 40

Ђ
Ђођа Јовановића, 112
Ђорђе Перић, 97
Ђорђе Стојановић, 57
Ђурђе Бошковић, 72, 73
Ђуро Шушњић, 74

Ж
Жељко Томић, 43
Живота Ђорђевић, 58
Живота Мирчић, 59
Жика, 95

З
Зоран, 133
Зуко Џумхур, 138

И
игуман Генадије (Живко Ћурћић),
68
игуман Јосиф, 70
игуман Михаило Дечанац, 71
Илија Мишић, 91

Ј
Јован Цвијић, 111
Јон Тајкулица, свештеник, 68

Д

К

Д. Стефановић, 90
Десимир Ђорђевић, 133
Добрица Ћосић, 55

кнез, Лазар 68
кнез Милош, 30,70, 110
кнез Михаило Карапанџић, 54
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кнез Станко Фрајкор, 68
Константин Бабић, 96
Косовка Маринковић, 114
краљ Милутин 72,
краљ Александар I Обреновић, 55
краљ Милан Обреновић, 40
Крунослава Мицић, 41, 42

Л
Лазар Крџалић, иконописац, 71
Лепосава Миловановић, 112

Н
Небојша Митрић 109, 111, 112
Невенка Стојсављевић 115
Немањићи 27, 51
Никола Дудић 87
Никола Пашић 54
Николаја Велимировића, епископ,
23, 24
Ново Томић, 138

О

Љ

Омар Хајам, 135

Љиљана Стојановић, 115
Љуба Петровић, 114
Љубиша Стојимировић, 42

П

М
М. Роје, 57
Магда, 97
Марко Краљевића, 72, 131
Матија Родичи, 110
Ми Фу, 23
Микеланђело, 89
Милан Б. Кнежевић, 94
Милан Бајшански, 97, 100, 101,
104
Милан Ђорђевић, 68
Милан Цмелић, 74
Миле Алексић, 133
Миленко Живковић, 101
Миленко Стојковић, 105
Милисав Марковић, 70
Милица Петровић, 114
Милорад Тројановић, 57
Милутин Савић, 56, 57
Милутин Стојановић, 57
Мирослав Караманчић, 39
Михаило Вујановић, 93
Михаило Вукдраговић, 100
Михаило Томић, 108, 109, 110, 112
Миша Карапанџа, 68
монах Арсеније Тимочанин,
проигуман манастира Хиландара,
57
монах Пахомије Дамјановић, 68
Мула-паша, 105

Павле Бељански, 112
Павле Медаковић, 133
Павле Танић, 40, 41
Павле Чортановић, 71
Пазван-Оглу, 105
Паја Барбуловић, 41,
Патријарх Пајсије, 51
Перка Ђорђевић, 68
Петар Добрњац, 105
Предраг Милошевић, 100
Прокопије Бујишић, 70

Р
Радак Живановић, 72
Раде Вукашиновић, 35, 38
Радислав Тркуља, 117, 118, 119
Радомир Миљковић, 117, 118
Радомир Мићуновић, 94
Раша Перић, 65
Ричард Лављег Срца, 50
Роксанда Пејовић, 97
Рувим Окановић, 70

С
Сара, 68
св. Никодим Тисмански, 68, 69
Светолик Ранковић, писац, 71
Сима Лозанић, 57
Симон Николић, 37
Синиша Пуљецовић, 45
Слађана, певачица из Брачевца, 45
Станислав, 89
Станоје Недељковић, 91
Стева Тодоровић, 70
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Стеван Мокрањац, 101, 102, 105,
111
Стеван Немања, 27, 50
Стеван Фрицман, 57
Стефан Првовенчани, 51

Т
Татомир Стојадиновић, 112
Тома Росандић, 112

Ц
Цар Душан 51, 72

Ч
Чанга, 133
Чичовачки, 105

Ш
Шарбан од Струза, војвода, 68

Ф
Феликс Каниц, 57, 58, 68, 69, 72,
91, 138
Филип II, 51
Фичев, 71
Фридрих Барбароса, 51

Х
Хајдук-Вељко, 104, 105, 108, 109,
111, 118
Храдецки, 55
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Рајачка пивница
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Динка, чувена српска сорта
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