Знаним и незнаним
крајинским винарима

[ 7 ]

Запис

је слика опчињености нашег ока и духа, лик нашег усхита
или туге што је нешто такво какво је.

Запис

је дах и дух завичаја у бескрају света, зрак нашег погледа
на лицу времена.

Запис

је траг нашег искорака из магме неизрецивог у пределе
извесности.

Запис је уздах наше душе на ветрометини света, сусрет наше
трошности са вечношћу.
Запис

је кутак наше знатижеље на карти света, преплет нашег
јаства и остатка света.

Запис

је истина кажипрстом сведока оверена.
Витомир Теофиловић

Милутин Дедић

Осмех
винског
духа

2020.

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.

[ 140 ]

