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Vojvodinski turizem stavi na kakovostna vina
Potovanje od vojvodinskega vinarja Tonkovića
prek Djurdjića do Bogdana
JOŽE JERMAN
Da so vojvodinska vina in s tem tudi
vinarji pri nas, v Sloveniji, malo znani,
je znano, čeprav tamkajšnji turistični delavci pravijo, da so Slovenci zelo
pogosti gostje ne samo na številnih
festivalih, ampak tudi na njihovih
ravnicah in v vinskih kleteh. Da imajo
dolgo tradicijo, je znano, saj nosi najstarejša srbska vinska knjiga letnico
1783. Napisal jo je Zaharije Orfelin.
In ker ima vino v skoraj vseh religijah
status droge nesmrtnosti in ker odkriva analiza vina čez tisoč sestavin, alkohol pa je samo ena od njih, ni čudno,
da so ponosni na svoja vina. In na fruškogorsko vinogorje, subotiško-horgoške peščare in na banatski vinski
rajon. Samo pod cerkvenimi zidovi
Sremskih Karlovcev je enajst kilometrov vinskih hodnikov, v vodiču Po
vinskih poteh Vojvodine pa je zabeleženih več kot šestdeset vinskih kleti.

Imam krajevnega posebneža
"Kot prvo, če nimaš dovolj denarja,
se ne moreš ukvarjati z vinogradništvom, vsaj resneje ne, in drugo, ugotovil sem, potem ko sem se odločil,
da se bomo ukvarjali z družinskim
vinarstvom, da moraš poleg strokovnjakov imeti tudi jasno začrtano pot.
In moja je bila ta, da sem se odločil za
avtohtono vinsko sorto kadarko. Ta je
doma samo tu in kdor hoče piti njen
sad, jo lahko kupi samo tu in dobro
plača. Sem lokalno zanimiv. Konku-

renca, na primer pri rizlingih, je tako
velika, da drug drugemu zbijajo ceno,
meni pa je nima kdo,” je dejal 73-letni
Ignacije Tonković, veterinar in nekdanji dolgoletni direktor živalskega vrta
na Paliču.
No, tisti "samo tu" je malce ozko
povedano, saj je ne goji samo on,
čeprav je največji in najbolj znan. Po
pripovedovanju so sorto kadarka prinesli z obal Skadrskega jezera pred stoletji, tu se je dobro prijela. Gojili so jo
Hrvati in Madžari, Srbi ne, zdaj pa jo
tudi oni. Počasi so jo začele izpodrivati
druge sorte, kajti kadarka je občutljiva
za plesen in mraz. Ignacije Tonković,
v primerjavi z drugimi vojvodinskimi vinarji iz subotiško-horgoškega
vinskega rajona zori vino v 300- in ne
225-litrskih hrastovih sodih, češ da je
račun tu boljši. Strokovnjaka je pripeljal iz ene od najbolj znanih španskih
vinarij, iz La Riocca. Svojo kadarko je
prek papeškega nuncija poslal v posebej izdelanem, varnem in skrbno
zaklenjenem zabojčku papežu Benediktu XVI. Odgovora, ali je dobro ali
ne, še ni dobil. In enoletno vino je poimenoval po Francu Lisztu, velikem
skladatelju, ki je nekaj časa ustvarjal v Subotici in rad pil to vino. No ja,
gospod Ignacije Tonković ve, kako se
turizmu (in žepu) streže.

Dopoldne pijemo rakijo
Tako kot to ve nekdanji rokometaš
Vlado Djurdjić, ki je nekoč igral za Me-

Paličko jezero (Jože Jerman)
taloplastiko, pa Šabac in celo nekajkrat
za barve takratne mlade reprezentance. Iz Sarajeva je zaradi vojne prišel v
Vojvodino in pognal korenine na zahodnih obronkih Fruške gore, točneje, v Sremskih Karlovcih, kjer je kupil
vinograd, uredil prodajalno vin, predvsem za turiste, ki množično derejo v
to najbolj cerkveno srbsko mesto, kjer
si ogledujejo patriarhovo rezidenco z
bogatim muzejem, pa katedralo, cerkveno gimnazijo in še kaj. Domačini
se še držijo svojih navad; pred dvanajsto navadno ne pijejo vina, ampak
rakijo. Pa se tudi ta navada počasi
spreminja. Djurdjić ve, da je premalo samo vino, da mora imeti dobra
vinska kapljica tudi svojo zgodbo: "Če
nebo ne bi ljubilo vina, bi ga potem
grela sončeva toplota?" Tako pravi, da
ima njegov Bermet ali Črni vitez, to je
tisti vitez, ki je rešil Simonido, v sebi
kar 23 različnih zdravilnih in aromatičnih zelišč, najbolj okusiš vanilijo
in cimet. Kdaj je zmaj rešil Simonido
in kdo je ta, sodobni vinarji ne vedo,
morda pa imajo v mislih Simonido Nemanjić, najmlajšo srbsko kraljico, ki jo

je petletno poročil, kot četrto ženo, štirideset let starejši srbski kralj Milutin.
O Simonidi so peli pesniki, o njej so
pripovedovali v dolgih zimskih večerih. Pripovedovali pa so tudi o karlovškem miru, ki so ga leta 1699 podpisali
v Sremskih Karlovcih, potem ko so
Turki zaman naskakovali obrambno zidovje Dunaja. Turška vojska je
doživela poraz tudi pri Slankamenu,
dokler jih ni princ Evgen leta 1697 pri
Senti, tam so sodelovali tudi slovenski
vitezi, tako potolkel, da so se skupaj s
sultanom Mustafo II. dokončno umaknili iz teh krajev. Takrat je bilo pobitih kar 30.000 turških vojakov. O miru
se je prepiralo kar 150 uglednikov več
kot dva meseca. Da se ne bi prepirali,
kdo bo prvi vstopil v takrat še leseno
in šele pozneje zidano cerkev, so zgradili štiri vrata, tista, skozi katera je
vstopil turški veleposlanik effendi Rami, pa so zaprli, češ, Turkov ne
bo več v te kraje. Vrata, skozi katera
je vstopal beneški pogajalec Ruzzini,
pa so bila dolgo odprta, saj je medtem
umrl in so ga pokopali kar pred kapelico, ki jo zdaj imenujejo Cerkev miru.

Vinar, ki je tudi pevec in trener
Tretji vojvodinski vinarski pomembnež pa je tudi Slovencem znani 71letni Somborčan Zvonko Bogdan,
dramski igralec, pevec, kompozitor,
pesnik in nekdaj eden najbolj znanih
jugoslovanskih trenerjev kasaških
konj in golobov pismonoš. Pri nas ga
poznajo po številnih staromeščanskih - gosposkih pesmi, kot sta Hej,
salaši na severu Bačke, Ne morem se
točno spomniti poletja, predvsem pa
po albumu Ko te ima, taj te nema.
"Na vzhodni strani Paličkega jezera
imam 17 hektarjev vinogradov, dodatnih devet jih imam na obali sosednjega jezera Ludaš," je dejal Zvonko
Bogdan, "letos sem posadil dodatnih
17 hektarjev, zdaj me čaka še 13 hektarjev, da jih posadim. Moji favoriti so
sovinjon blanc, pa pinot blanc, merlot,
lemberger in kabernet franc."
Nekateri vinarji iz fruškogorskega vinskega rajona trdijo, da je njihovo vino ausbruch, to je desertno vino,
katerega skrivna predelava se prenaša
iz roda v rod kot največji družinski zakladi, bilo na vinski listi Titanika.

