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Венчачка виноградарска задруга
у огледалу штампе
АПСТРАКТУМ: Рад је посвећен пок. др Милану Весовићу, научном саветнику, једном од најбољих познавалаца периодике између два светска рата, дугогодишњем сараднику у Архиву Југославије и питомцу Венчачке виноградарске задруге. Писан је на
основу штампе, која је у Србији излазила од краја XIX века закључно са XX веком и која је највише коришћена у библиотеци
Архива Југославије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Венчачка виноградарска задруга,штампа, вино,
Бања, грожђе.

Оснивање и рад Венчачке виноградарске задруге пратила је штампа у
Србији са великом пажњом. Управе Задруге врло рано су уочиле користи
од оглашавања својих производа у оновременим новинама. Кад год су то
материјалне могућности дозвољавале, Задруга се јављала са рекламним
огласима о продаји својих производа. Дешавало се да управници Задруге
испитују разне могућности како би новинари посетили село Бању, упознали
се са радом задруге и о томе обавестили своје читаоце. Знамо за примере
организованог доласка (аутобусом из Београда) новинара у подножје Венчаца. Узорним радом и за ондашње прилике огромним достигнућима Венчачка задруга се наметала као лидер виноградарског задругарства на Балкану. Била је не само привредна, него и културно-просветна институција краја. Многе истакнуте личности Европе боравиле су у Бањи, разгледајући задружне подруме и достигнућа у производњи вина. На другој страни, делегације из готово свих крајева Краљевине СХС и Југославије биле су чести гости задругара. Курсеви, течајеви, посебно из области виноградарства, често
су одржавани. Екскурзије ђака повремено, појединци су долазили свакодневно. Новине су пратиле многе од ових посета и о томе извештавале у мањим или већим чланцима.
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У Вечерњим новостима од 17. децембра 1907, може се прочитати да
подрум Венчачке виноградарске задруге у селу Бањи има на продају црно
вино властите производње, да купци могу добити вино у Бањи, али им се
оно може допремити до куће. Годину дана касније у огласу је црном вину
додато и бело, али и наглашена продаја од акова па навише. Истакнута је и
цена за задружна вина: у бурету Задруге каквоће 1,2 и 3 цена је била 39,34
односно 29 динара, а у бурету поручиоца исте каквоће 30,25 и 20 динара. За
наруџбине преко 50 литара Задруга је давала попуст 2%. Наруџбине су
ишле преко Задруге у Бањи или Савеза земљорадничких задруга Београд,
Књегиње Љубице 17.1
О отварању првог винарског курса за подрумаре информацију је дао
Главни савез у Вечерњим новостима из августа 1908. године. Ту је речено
да ће се курс одржати у задружном подруму од 15. септембра до 15. новембра. Наведени су услови учешћа, цена и програм курса.2
О Конгресу Земљорадничког савеза, тринаестом по реду одржаном у
Аранђеловцу 1908, извештавале су многе новине. За нас је битно да су после његовог завршетка, учесници конгреса посетили Задругу. Новости су
писале: „Милина је било видети, шта могу да ураде вредни и сложни задругари“, и то њих 16. Озидали су подрум који кошта око 16.000 динара и око
20.000 уложили у справе, бурад и бачве. Оснивању и напредовању задруге
сељаци „одају хвале“ Владимиру Стојковићу, писару Министарства народне привреде и вредном председнику Ђорђу Дукићу из Бање. За последњег
кажу да је „мали човечуљак“, а велики духом, предузимљив и истрајан
председник. Новинар није заборавио да помене ни ручак приређен у Задрузи под вињагом, где је било поређано 9 нових бачви вредности преко 5.000
динара (5 динара аков).3
Трговински гласник пише да је на овом конгресу на захтев Венчачке
задруге повишена максимална сума коју је као позајмицу задругама могао
давати Савез са 20.000 на 50.000 динара. „Том приликом видело се да задругари праве разлику између кредитних послова и позајмица и оних важних привредних послова, који ишту улагања већих капитала, и где се ови
споро окрећу. Понаособно говорећи о подрумарској задрузи, мора се поменути, да њој стварно треба три капитала: један за судове, други за подрум, а
трећи за грожђе задругарима“, записао је 7. септембра 1908. Трговински гласник. О конгресу су још писале Београдске новине, Одјек и други.4
Вечерње новости поново се на тему Задруге враћају 30. маја 1908. и
кажу: „На самом подручју планине Венчац, а у близини вароши Аранђелов-
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Вечерње новости, 17. децембар 1907.
Исто, август 1908.
Вечерње новости, 17. новембар 1908.
Трговински гласник, 7. септембар 1908.
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ца, простире се читаво море од винограда, подигнутих пре неколико година
на америчкој подлози.
Човек се мора дивити вредноћи нашега сељака кад посматра ове лепо
уређене и подигнуте винограде и према томе одати им достојну хвалу.
Виноградарство у нас било је ранијих година незнатно и на унапређењу истог врло се мало радило, а о рационалном раду најмање је вођено рачуна, што се то све да и разумети, јер су такве прилике биле у нашој привреди.
Данас се на виноградарство не само са надлежног места и од надлежних фактора, но и од стране приватних лица и подузећа, полаже и ради на
томе да наше виноградарство пође бољим путем, којим иду и остале наше
разноврсне гране привреде.
Да је то тако најбољи је доказ, што се у нас виногради нагло подижу и
рационално обрађују, а, сем тога што се и виногради здружују, да би здруженим радом више допринели развоју, напретку и усавршењу у раду у нашем винозадругарству.
Опазило се, да појединци и мали капитали не могу правилно и потпуно егзистирати на корист ове производне гране и да рентабилне основе без
таквог рада не може бити. То опажање није остало само констатовање једног малог фактора, то се на остварењу задружне снаге и капитала радило и
урадило.
Ми данас с правом можемо рећи, да имамо у Бањи одличну и угледну
виноградарску задругу, која је основана иницијативом вредних Бањанаца а
уз помоћ Савеза Земљорадничких Задруга у Београду.
Задруга носи назив „Венчачка Виноградарска Задруга“ који је назив
узела зато што се виногради задругара налазе на падинама планине Венчаца.
Задруга за сада броји 18 задругара и основни капитал њен износи
9.000 динара, подељен на 180 акција од по 50 динара. Сем тога Савез Земљорадничких задруга дао је 20.000 динара задругарима, – односно Задрузи
на позајмицу, и са тим капиталом подигнуте су потребне зграде, набављене
потребне справе, судови за вино итд.
Задругарима зграда – канцеларије и станови за особље задружно са
подрумом налази се у селу Бањи на путу Аранђеловац–Горњи Милановац.
Подрум је изграђен одлично; простран је и видан; под цементиран и
уопште онакав је какав треба да буде за ту циљ“.5
Новости додају „да је све на свом месту у подруму“, да су вински судови „колосални“ од 4.000–5.000 литара, поређани у реду с обе стране просторија. Приликом боравка у задружним просторијама новинар се уверио да
„непрестано има посла“. Или се прегледа вино при врењу, или се претаче,
5

Вечерње новости, 30. мај 1908.
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прочишћава, дотаче, прелева у другу бурад итд. У тренутку кад је боравио у
подруму се налазило 100.000 литара квалитетног вина подељеног у три класе. Било је 3.000 литара одличне комове ракије. Вредност пића по његовој
процени била је око 100.000 динара. „Задругин је подрумар г. Екмер Карло
којег је Савез Земљорадничких Задруга нарочито добавио и кога он плаћа
да као стручњак и човек школски практично спреман за овај посао, очува и
уреди наша вина, како би се не само у нас но и на страни подигла вредност,
и задобио добар глас нашем вину. И он то заиста са потпуним признањем и
врши, јер је човек вредан и у свом послу неуморан“. Новости су писале и о
муљању, цеђењу и филтрирању вина, употреби пумпе за његово изношење
из подрума итд. Председник Задруге како наводе Новости био је Ђока Дукић из Бање, док су у Управном одбору били Живојин Гарашки, Мирослав
Скерлић, Живко Катанић и Јаков Савковић. Секретар и благајник био је Јеремија Исаковић, свештеник бањански. У тексту се помиње и секретар надзорног одбора Гаврило Јовановић, учитељ из Брезовца. „Овакве су установе
код нас нове“, закључују Новости, „и ова Задруга скоро је основана али је
ипак за кратко време од две године стекла одличан глас“.6
Увидевши да чешће рекламирање производа и појава имена Венчачке
задруге у новинама доноси Задрузи корист, Управа се 1909. године одлучила на посебан вид рекламирања: израдом плаката. Један такав плакат из поменуте године гласи:
„У времену када су све наше пијаце у земљи биле преправљене винима или вину сличним производима, – фалзификатима – и тиме доведен у
питање опстанак виноградарства у целој земљи, удружио се је известан број
виноградара из села: Липовца и Бање код Аранђеловца и основао „Венчачку виноградарску задругу“, да би заједничком прерадом грожђа и савременом негом вина сузбио ову, по виноградарство а и саме потрошаче вина,
врло штетну појаву.
Задруга је отпочела рад и у 1907. години имала је 90.000 литара вина,
које је у току 1908. године све продала на потпуно задовољство потрошача,
изузев мале количине црног вина које је остављено за даљу негу.
Од бербе у 1908. години Задруга је добила 160.000 литара вина, које
је по свима правилима савремене науке однеговано.
Квалитет вина а и цене у стању су да издрже сваку конкуренцију
са стране. Вина се продају на мање и веће количине у задругином подруму
по овој цени:
1. Бело „Смедеревка“
60 дин.
100 литара
2. Бело од црног грожђа
40 дин.
100 литара
3. Црно „Тријумф“
40 дин.
100 литара
6
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4. Црно старо из 1907. год. 45 дин.
100 литара
Купци који узму више од 300 литара добијају попуст од 3%.
Задруга експедује вина и у својим бурадима, с тим да за исту узима од
купца на име кауције и то:
1. за буре од 1 акова
9 динара
2. за буре од 2 акова
16 динара
3. за буре од 3–5 акова 7 по акову
4. за буре од 5–12
6,50 по акову
По пријему буради у исправном стању Задруга враћа кауцирани новац, а продаје, купцима вина, бурад по предњим ценама.
Све трошкове око преноса буради до железничке станице село Бања
или обратно сноси задруга, а паковање наплаћује по коштању.
Вина из задругиног подрума могу се добити и у земаљском Савезу
Српских Земљорадничких Задруга у Београду – доњи спрат Класне Лутрије.
Јула 1909. године
Са одличним поштовањем
село Бања – Аранђеловац
Венчачка Виноградарска Задруга7
Лист Правда је почетком јуна 1911. објавио телеграм следеће садржине: „Данас сам добио већу количину бањанског вина са брда Венчачког, а
из винограда г. Глише Дукића, економа. Вино је природно и одличног квалитета. С поштовањем, Милош Ђ. Николић, гостионичар, позоришне кафане“.8
Мали журнал у јулу 1911. најављује да ће Венчачка задруга код Аранђеловца подићи модеран подрум, капацитета 1.000.000 литара. Изградња ће,
каже лист, коштати 80.000 динара. Исти лист је 6. јуна 1911. објавио јавну
лицитацију за градњу подрума. Пишући у марту 1912. о другом курсу подрумара Мали журнал каже да ће се он одржати у задружном подруму у Бањи и да ће поново трајати два месеца. „Слушаоци могу бити само задругари
земљорадничких задруга или одрасла мушка чељад, о њиховом трошку, који неће пребацити 50 динара“.9
Из 1913. године, вест у овом листу била је сасвим друге природе:
„Управа Друштва Црвеног Крста решила је да одсада набавља вино за болнице од „Венчачке виноградарске задруге“ као врло добро“.10
У годинама после Првог светског рата за време обнове земље од ратних разарања, а тиме и обнове Задруге новинари су много мање посвећивали пажње раду задруге и њеним резултатима. Сензационални резултати ра-
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Приватна својина породице Стојић, Плакат.
Правда, 3. јун 1911.
Мали журнал, јул 1911.
Исто, март 1912.
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да нису се могли ни очекивати, требало је достићи ниво развоја и угледа
стеченог пре Балканских и Првог светског рата.
У августу 1926, одржан је у Бањи и Аранђеловцу Свесловенски земљораднички збор, коме је присуствовало више делегата словенских земаља, Бугарске, Чехословачке, Пољске и других, као и десетине домаћих гостију. Лист Село је обавестио о томе своје читаоце и додао како је преко
стотину гостију обишло Венчачку виноградарску задругу, уверивши се у
марљивост шумадијског сељака.11
Од 1929. године, Политика је почела да редовно обавештава своје читаоце о раду Задруге. Уз фотографију чланова задруге, са председником
Михаилом Стојићем, јула 1929. Политика објављује дужи чланак под насловом „Винарска Задруга Венчац“. Описујући крај под Венчацом и Букуљом као устанички, слободарски и побожан, аутор констатује да је задружна идеја „овде развијена као ретко где“. Помоћу задругарства и малим
уложеним капиталом, показало се да се може урадити много. Тешкоће су
биле велике, пре свега „од оног урођеног неповерења нашег света према
свим новинама“. Ниједан од оснивача Задруге није имао више од 15 ха земље, да би у време када је писан чланак 100 задругара имало преко 800.000
чокота винове лозе. Новинара су импресионирале бачве које су могле да
приме 11.300 кг вина, затим стаклена бачва, па други подрум који је имао
капацитет 1.000.000 литара, Карађорђева бачва итд. Импресионирало га је
сазнање да је краљ Александар најјачи задругар и да се његово грожђе прерађује у заједничком подруму. У чланку се наглашава културно-просветна
улога Задруге. Виногради задругара, каже новинар Политике, другачији су
од осталих (густи, прскани, јаки), али се и куће задругара разликују од осталих. Оне су окречене, ђубре изнешено, млади нараштај је образованији и то
у свим селима Липовца, Брезовца, Бање, Тополе, Винче и Врбице.12
Међу више новинара који су организовано посетили Задругу током
фебруара био је и извештач Трговинског гласника. У опширном представљању Задруге са поднасловом „Рад ове Задруге чини част задругарству“, аутор
подвлачи значај земљорадничког задругарства за пољопривреду Србије и
развој села уопште. Говори о историјату Задруге и берби грожђа 1929, која
је била слабија од претходне године. Квалитет грожђа, међутим, био је много бољи. „Од јутра до мрака стижу у двориште Задруге многобројна кола
натоварена грожђем појединих задругара. Ту се одмах испитује квалитет и
утврђује количина грожђа која се опет хитро узима у прераду“. Прерада се
врши до дубоко у ноћ. Новинару није промакло да су подруми Задруге
1906. и 1912. године снабдевени веома добрим вентилаторима и да је у њима примерена чистоћа. Све је на свом месту и у најбољем реду. Задруга је у
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то време имала 280 великих бачви са капацитетом од преко пола вагона и
око 1.200 малих транспортних буради између 50–2.000 кг. Карађорђево буре
садржавало је 8.298 литара. За њега су сељаци тврдили да је старо 120 година и
да је приликом његове израде мајсторима помагао сам Карађорђе.
У Задрузи је 1929. године ангажован стручњак из Немачке Емил Редер
како би „завео“ најмодерније методе у преради грожђа. Поред осталих вина
Задруга је у 1928. години почела да производи и жилавку од грожђа са
Опленца. Као сензационална вест објављена је чињеница да задруга продаје
свеже грожђе у Бечу.
У чланку се додаје да је штета што грожђа те године није било више и
уочава чињеница да кредити које Задруга добија од главног Задружног савеза (1.000.000 динара) не задовољавају амбиције венчачких задругара. Њ.
В. краљ је у то време на Опленцу имао 120.000 чокота винове лозе, чији је
род транспортован у бањанске подруме.13
Кад је новинар, половином августа 1929, угледао у Бањи жуто окречену зграду на којој је писало „Венчачка виноградарска задруга основана
1903“, помислио је: мало напреднија сеоска економија... Убрзо је, међутим,
схватио да је то место „због кога Шумадија може да буде горда“. За разлику
од многих других задруга, где се углавном удружују имућнији људи да боље продају грожђе и вино, у Венчачку виноградарску задругу удружили су
се „прости и прави шумадијски сељаци“. Али не да брзо дођу до ћара, већ
да годинама марљиво раде и граде своју задругу. Квалитет грожђа одређује
поред осталог цену, тако да је интерес сваког појединца да уз количину донесе што пробраније грожђе. У просеку су задругари имали по 20.000 чокота, али је било и са 30.000–50.000 јединица. Краљ је имао највише. Подрум
је, пише Политика, оно што „ову Задругу ставља у први ред“. Задружни
дом, иначе, изгледа као обична сеоска кућа. Оно што је главно то је под земљом. „Није претерано рећи, да је задружни подрум монументалан. У нашој земљи је не само највећи већ и најмодерније уређен. На целом Балкану
не може се наћи бољи, а долази у ред најбољих европских подрума. План за
нови подрум је урадио г-Д. Леко, док је највећи део дрвених буради рађен у
Обреновцу. Стари подрум је 30 метара а нови 40 метара дужине и 15 метара
ширине. Просечна висина буради је била 5 м, а дужина тако да се човек поред њега осећа као патуљак“. Стаклено буре (од армираног бетона, изнутра
обложено стакленом навлаком) радила је париска кућа „Boreari i Comp“.
Дужина му је била 8 м, висина 4 м, ширина 4 м, капацитет 7 вагона вина. На
Карађорђевој бачви, новинар је уочио „трагове бајонета“ и пушчаних зрна.
У време кад је боравио у подруму, очекивала се замена карабитних лампи
електричним осветљењем. Импресионирале су га и две машинске пресе за
грожђе и једна велика хидрауличка преса, филтери за вино, казан за дести-
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лацију вињака, „који не уступа ни најбољем коњаку“, пумпе за испумпавање вина из великих у транспортне буради и друго. Репортажа у Политици
завршава констатацијом: „И морате искрено зажалити, зашто сваки наш виноградарски крај нема своје село Бању... Узор је ту, треба само поћи за њим“.14
И следеће, 1930. године, овај пут у октобру, у Политици је Задруга
представљена репортажом „Како су виноградари испод Венчаца створили
своју задругу“. Уз познати историјат задруге ту је речено да су ратови омели да се надземне грађевине израде онако како су биле замишљене. А замишљене су биле да „приме све канцеларије, разне културне институције и један народни сељачки универзитет“. Године 1930. уложен и уплаћени капитал у Задругу је износио 600.000 динара раздељен на 940 улога међу стотину задругара. Принцип рада био је следећи: Задруга прими од задругара
грожђе и даје му предујам. Онда га обради и организује заједничку продају,
а задругарима исплаћује нормалну пијачну цену. Тек после коначне продаје
одређује се и коначна цена грожђа и задругарима исплаћује разлика између
предујма и остварене цене. Непродато вино задруга може да чува годинама,
што је у приватном газдинству немогуће. Годинама је основни проблем био
што Задруга није могла да прода сво произведено вино. Не зато што је квалитет био слаб, но што је потражња била мала, а извоз због огромних царина неизводљив. Испод Венчаца 1930. године добијане су следеће врсте грожђа: смедеревка, ризлинг, жилавка и дињка (ружичаста), а од црних каменичарка (прокупац и скадарка). Задружни специјалитет и фаворит било је
вино „Тријумф“ ( добило име по машини на којој се спремало). То је била
мешавина каменичарке и скадарке, која се правила без петељке. Машинским путем се одвајало зрно, гњечило и вино заједно са зрном превирало.
Тек касније је вршено цеђење. Ружица се добијала од скадарке, каменичарке и зачинке.15
Само месец дана после ове репортаже у Политици налазимо још детаља о Венчачкој виноградарској задрузи. Један од њих је да у подруму нема
предатих вина и жестоких пића. Од знамените бербе из 1905. године, чувано је 5.000 кг вина, „али је све то што попивено, што разнесено и поломљено за време непријатељске окупације“. Други детаљ је да у подруму и Задрузи раде следећи запослени: стручњак, секретар, благајник и два подрумска момка. У сезони бербе унајмљивало се 25–30 радника чија надница није
прелазила 30 динара (за прековремени рад добијало се по 3 динара за сат).
И трећи детаљ из поменутог чланка била је изјава Михаила Стојића, председника Задруге, који је рекао: „Установа је под данашњим условима дошла
до максимума. Њој није сврха виша цена ни већа зарада. Нама је циљ да
што боље продамо вино и да га што пре уновчимо“. Потребни су кредити,
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ширење културне мисије Венчачке задруге и помоћ Здравственој задрузи
која је већ у то време имала своје лекаре и апотеку.16
О прослави Светог Трифуна, заштитника Венчачке виноградарске задруге, писала је Правда 1934. године. У чланку се каже да је Задруга била
сувише мала да прими све задругаре и госте који су дали допринос унапређењу ове институције. После свечаног обреда, који су служили два свештеника, сервирана је закуска за време које је говорио Михаило Стојић. „До дубоко у ноћ трајало је весеље чланова задруге који су својим напором и трудом
створили ову установу, којим се данас поносе сва наша шумадијска села“.17
„Око 50 вагона грожђа изнела је овогодишња берба у Венчачкој виноградарској задрузи“ наслов је текста у Политици од 5. новембра 1931, а
поднаслов „Берба је осредња али грожђе мери од 18–22% шећера“. Описујући последње дане бербе и разговоре са председником Задруге, новинар за
њега каже да је говорник и политичар. „Сељак какав се по интелигенцији,
разумности ретко среће. Човек с којим се толико пута у иностранству репрезентовала наша сељачка раса“. Овај дом, рекао је за Задругу том приликом Михаило Стојић, имовина је 120 ситних земљорадника и власника малих винограда. „Као што видите ми смо појединци сиротиња, али смо овде
у задрузи моћни, богати, прави индустријалци...“ У Задрузи је у време бербе било „као на каквом прометном тргу“. Сваки задругар је премеравао своје грожђе, рачунајући колико ће му труда бити исплаћено. „Колики је то напредак наших ситних виноградара са падина Венчаца и Букуље, треба подсетити само на то да је у задружној теорији још више у задружној пракси
познато да је виноградарско задругарство најтежи виноградарски облик“.
Кроз венчачку задругу и њен живот најлакше се може увидети модеран задружни дух, „задружни морал и савремена произвођачка способност српског сељачког задругарства“. Политика већ у то време није сумњала да ће
Задруга ући у историју. Тад се то видело по великом интересовању новина
и новинара. „Кад се у Француској, земљи вина, постојбини шампањца, о
једној виноградарској Задрузи која је у свом развоју забележила лепе успехе, пишу књиге, онда би се о нашој Венчачкој виноградарској задрузи могле с правом писати, не само репортаже, него и читаве књиге, јер је она старија и моћнија. Задруга је поред осталог имала и принцип код продаје вина
да га непосредно продаје потрошачу. У агенте продаје није имала поверења,
кафане такође. Плашила се „компромитовања“. Била је довољна само једна
дописница, говорили су у Задрузи, са наруџбом од најмање 5 флаша и да
оне стигну до купца пре него што се он нада.18
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Тридесетогодишњица рада Задруге обележена је насловом „Тридесетогодишњица задруге која је препородила не само село у којем је но и читаву ближу околину“. Новинар се потрудио да подсети читаоце на најзначајније моменте из историје Задруге: иницијативу Антона Мајоревића за оснивање Задруге, прву стручну обраду вина из 1907. године, Велимира Стојковића, зидање подрума и настанак 200 бачви (све до 1914. године), окупаторско искоришћавање 1915–1918, набавку пресе „тријумф“ 1921, подизање
још два спрата над подрумским просторијама 1931, производњу винског дестилата, комовице и винског сирћета. Захваљујући утицају Задруге у Бањи
је у том тренутку постојало још пет задруга: здравствена, житарска, воћарска, потрошачко-набављачка и кредитна.19
„Шумадијски сељаци који о свом трошку представљају југословенски
народ“ – наслов је великог чланка објављеног у Политици 7. новембра
1935. са додатком поднаслова „Од прљавог грожђа они су доспели до производње шампањца“. Задругари су у то време имали око 150 ха винограда
са преко 1.200.000 чокота и први пут су користили у подруму за покретање
мотора и осветљење електричну струју. Процес спремања вина ишао је у то
време преко преса, од којих је грожђани сок довођен цевима до бачви у врионици, надземном делу подрума. После врења производ је спуштан у прву
подрумску разину, где је опет у огромним бачвама и на одређеној температури остајао годину дана. Тек потом је ишао у други подрум 12 м испод земље где је температура током године била стална. Новинар који је имао
прилике да види сличне подруме у Ремсу (Шампања), тврдио је да виђено
није било боље од венчачког. Крупно, дугуљасто зрно златне боје грожђа
већ више година до тада је продавано на светским пијацама. Године 1935.
није било извоза, јер због суше грожђе није достигло жељени квалитет, а задругари су настојали да задрже „свој глас“. Због економске кризе и слабе
тражње вина у подрумима је било око 35 вагона двогодишњег и трогодишњег вина, три вагона коњака, 15.000 флаша вермута и око 15.000 флаша
шампањца, који још није изношен на тржиште и продаван је само излетницима и посетиоцима Задруге. Новинари су забележили и атмосферу која је
владала када је двориште Венчачке задруге осветљено електричном енергијом. Сви задругари су од кућа донели печење и „поседали испод своје електричне светлости“. Кад су изређали разна вина, прешли су на шампањац.
Призор какав се до тада није виђао у Краљевини Југославији. Многи су први пут видели електрично осветлење. Свему томе присуствовао је и нови
стручњак који је дошао из Загреба наслеђујући најпре Француза а потом
Немца. Сем њега сви у Задрузи били су сељаци од којих ниједан није имао
више од четири разреда основне школе. Зато су и наглашавали велики недостатак у стручном пласману својих производа.
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Вероватно претерујући Политика бележи да је Задругу током 1935.
године посетило око 50.000 људи. Своје колеге доводили су агрономи, лекари, правници, новинари, долазиле су ђачке екскурзије, представници
страних држава, министри, полицајци и други. У новинама у Енглеској,
Француској и Немачкој могле су се читати репортаже о задрузи из села Бање. Свима који су долазили, требало је показати гостопримство шумадијског сељака. „Али су задругари увидели да их то често репрезентовање може да упропасти, јер они не могу да затраже новац, а ни једној од наших
установа не пада на памет да би Венчачку Задругу требало обештетити за то
бесплатно репрезентовање“. Посебно због чињенице, закључује Политика,
што је то „претерано за венчачке задругаре који и тако кубуре са новцем“.20
После изузетно богате бербе 1935, две наредне су знатно подбациле,
што Задрузи није много сметало, јер су се залихе пића у њеним подрумима
цениле на око 800.000 литара, објављивала је Политика 1936. и 1937. године. Вина су по квалитету била равна, ако не и боља од страних, коњак, вермут и шампањац рађени су од чистих природних винских дестилата. Две су
незгоде пратиле задружно пословање: недовољна продаја и недостатак кредита. У Београду је било тешко отворити продавницу због велике трошарине (стовариште је било код „Лондона“). Михаило Стојић се жалио новинарима да се може десити да се продавница пре отвори у Берну (1936. године
вођени су преговори), него у главном граду Србије због неразумевања београдске општине око трошарине. За отварање продавнице у Београду требало је 50.000–60.000 динара што Задруга у то време није имала.21
Репортажа из јануара 1937. која носи наслов „Наша најстарија и најмодернија виноградарска задруга производи одличан шампањ и вермут“ говори о Венчацу, Бакићевим дворима, врстама вина које се производе у задрузи и констатује да њихова „вредност лежи у томе што се виногради налазе
на основи веома богатом гвозденом рудом“. Лоза апсорбује велике количине гвожђа „услед чега је вино веома здраво“.22
Задруга је 1937. године успела да сачува винограде својих задругара,
иако је те године берба подбацила за 70%. Писање чланка о Задрузи „за једног новинара овде је лак посао“. Не треба ништа да пита, ништа да чачка.
Треба гледати и слушати шта ти отресити људи говоре о свом раду, својим
успесима и тешкоћама које су им стајале на путу док су стварали оно чиме
се поносе не само они „него цела наша земља“. Један задругар је хвалио Задругу јер је дала плави камен да се одбране виногради од пламењаче, која је
„сатрла“ винограде у другим крајевима. И нездаругари, каже други, имају
користи од Задруге. „Кад ми од својих чланова покупимо грожђе, ми га
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склонимо са пијаце и тако њима дамо слободан пут“. Незадругари имају
прилику да лакше продају своје производе. Новинар је још дознао да је
краљ Александар, пошто је направио свој подрум, узео једно буре Карађорђа а друго оставио у подрумима Задруге. Забележио је изјаву Душана Коларевића, једног од чланова Управног одбора: „Ми смо нешто пре европског
рата, поручили ово буре код једне француске фирме (мисли на буре од
70.000 литара запремине). Та фирма је имала у Будимпешти своју филијалу,
која је наредила да пошаље раднике и материјал за монтирање бурета. Материјал стигао, радници дошли а тада букне рат. Радници су били интернирани. Пристали су да раде и даље. У току рата буре је било готово. Како је
после рата франак било несразмерно јачи, ми смо морали да платимо више
него што је било погођено“. Буре је било погодно за типизацију вина. У току рата, причао је репортеру један задругар, непријатељ је терао да се доноси грожђе а он је извозио вино. Пет задругара – официра погинуло је у току
рата. После рата заједничко мишљење задругара било је „да је најпрече обнављати своју задругу па тек онда своје домове“. Задруга је касније помагала обнови огњишта. Приликом надзиђивања подрума 1931. године, српски
инжењери су обишли целу Европу да би видели какви су савремени подруми и постројења. „По угледу на Европу ми смо добили најмодернији подрум са канцеларијама, салом за предавања, становима за раднике“. У време писања ове репортаже у Задрузи је било 8 стажиста, ученика пољопривредне школе и свршених студената. По правилу, најбољи од њих остајали
су у задрузи.23
Током једнодневне посете Опленцу и Аранђеловцу, посланик СССР-а
Плодњиков посетио је јула 1940. Венчачку виноградарску задругу. У спонтаном разговору са неколико задругара и председником Михаилом Стојићем гост се интересовао за број виноградара, површину задружних винограда, род грожђа, успехе Задруге и њену организацију.24
Велике штете нанео је град 1940. године, али је берба у Задрузи у поређењу са другим крајевима била добра. Те године јачина шире била је 17
гради, што је с обзиром на временске прилике оцењено као „добро“, иако је
грожђе задругара обично годинама имало снагу 18–22 града, а најбоље сорте и до 24 гради. Те године 125 задругара имало је 120 ха винограда, у просеку по 1 хектар. Већина је заправо имала мање, око 5.000 чокота (на хектар
је ишло до 8.000 чокота). Свега два задругара имала су 40.000 чокота. Правда, из које доносимо ове податке, констатовала је и чињеницу да је Задруга
посебну пажњу поклањала стручњацима за прераду вина. „Дуго смо имали
невоље с тим“, рекао је новинару Михаило Стојић, „добар стручњак није се
дуго задржавао на селу, рђав није могао опстати“. Задруга се договорила са
Министарством пољопривреде да сваке године шаље на праксу 4–6 ученика
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Пољопривредне школе од којих је најбољега Задруга слала у Винарску
школу у Вршцу, а потом у већа предузећа сличне намене а тек на крају их
враћала у Бању. Једном недељно доцент Пољопривредног факултета Вукашин Тоскић долазио је у Задругу и давао упутства и инструкције за прераду
и одржавање пића. Та упутства су се посебно односила на засађивање нових
винограда савременим сортама грожђа, са више шећера и бољом аромом.
Сорте су прилагођене венчачком поднебљу. Берба грожђа 1940. године трајала је петнаестак дана, зрно је било слабије због града али је обећавало довољно вина до идуће јесени.25
Лист Земљорадничка задруга посветио је две стране посети совјетске
делегације Венчачкој задрузи јуна 1940. године. Делегација је боравила у
Београду ради потписивања трговинског уговора а предводио ју је Лаврентијев, посланик у Софији. Гости су у Задрузи послужени вином, обишли су
постројења и били на закусци коју је припремила управа Задруге. Михаило
Стојић је тада рекао: „Мој први поздрав као задругара, мора бити упућен
Русима који су сада овде. Радујем се њиховом присуству и молим да предају наша осећања братском руском народу. Ми се радујемо, јер као што знамо једино задругарство може да помогне сељаку да се пробије кроз живот.
Исто тако знамо, да нико неће моћи ништа Словенима када буду један другом пружили руку. А мајка свих Словена је одувек била Русија“.26
Берба у Венчачком виногорју је већ при крају. Те године није било
журбе ни умора. Није било богзна шта ни да се бере. Лепи дани као да су
дошли као накнада за слаб род. Град је упропастио род, забележила је Политика у јесен 1940. Отприлике четвртина просечне бербе те године је убрана
и смештена у подруме. Срећаом, Задруга је током године на име остварених
повишица поделила својим члановима 1,2 милиона динара. Била је још увек
у успону, после отплате дугова и камата. „Ако би се дао преглед рада Венчачке задруге, онда се слободно може рећи да је она не само подигла задругарство у том рејону и да је својим задругарима остварила несразмерно веће
цене за грожђе, већ је она у неку руку привредни, културни, социјални центар околних села“, један је од закључака наведеног листа. Њени задругари
створили су још две задруге, набављачку у Бањи и сточарску у Липовцу. Задруга гради Дом здравствене задруге, финансира и две домаћичке школе задужбине Николе Спасића, у њој уче будући агрономи и ученици пољопривредних школа. Укључила се у електрификацију села новчаном помоћу. Како је Политика забележила, задужбина Николе Спасића помагала је Задрузи у отварању продавнице у Београду, уступајући просторије у пасажу своје
нове палате у Кнез Михаиловој улици. Замишљено је да ентеријер продавнице буде у шумадијском стилу са сеоским намештајем и посуђем. У продавници је требало да се седи на троношцима за софрама, вино пије из чу25
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тура, шампањац из пехара а ракија из ђурђовача. Успеси Задруге били би
још већи да у то време није било нелојалне конкуренције, фалсификованих
и разблажених вина.27
У Правди је, 2. октобра 1940, на целој страни објављен интервју са
Михаилом Стојићем под насловом „Истакнути задругар г. Михаило Стојић
говори о пуној актуелности задружних принципа кроз Венчачку виноградарску задругу“. У чланку су изнети историјат Задруге, градња њених подрума, начин пословања, производни и основни принципи рада. Текст прате, као у готово свим цитираним репортажама, фотографије задружних
објеката или задругара.28 Сличан садржај објављен је као ауторски текст
Михаила Стојића у Задружном календару исте године.
Током Другог светског рата о Задрузи су поред осталог писали Обнова, Српско село и други листови. Крајем 1942. године написан је велики
чланак у листу Обнова поводом 40 година рада Венчачке виноградарске задруге. Лист је назива највећом виноградарском задругом у Србији „једном
од највећих Задруга ове врсте у Европи“. Подсећајући читаоце на историјат
Задруге, новинар наглашава да је њен успех остварен захваљујући „подешавању“ сорти винове лозе, структури земљишта. „За кречна земљишта најбоље одговара подлога „берландијери“ која издржи и преко 75% креча“, констатовала је поред осталог Обнова. Поред производње вина у Задрузи су добијани шампањац, вермут, вињак и коњак. У време писања текста, капацитет прераде у подруму је износио 120 вагона, док је целокупна имовина Задруге износила неколико десетина милиона ондашњих динара. Иако је рат
увелико трајао поседовала је хидрауличке пресе, модерне муљаче, пумпе,
лабораторијске справе за анализу и хемијско испитивање вина, бурад и бачве.
Овај чланак очито показује да је Задруга и у ратним условима радила
држећи се принципа и правила која су донесена много година пре тога.
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