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ГОР ДА НА ЂИ ЛАС

СУ СРЕТ СА НЕ ЖНИМ БРА ТОМ

По што ва ни до ма ћи ни, чла но ви жи ри ја, по што ва ни го сти,

Хва ла на ука за ној ча сти, на на гра ди ко ја но си име Ра де та 
Дра ин ца и хва ла на по ве ре њу. Ова на гра да пру жа мо гућ ност да по 
47. пут бу дем ви ше од оног што је сам, и да у за јед нич ки мо за ик 
уне сем део по ет ске ма ги је, у на ди да ће онај ко ји до ла зи до да ти 
но ве зву ко ве и бо је и же ле ти да нас њи ма да ри ва, у стал ном тра
ја њу, у при сној по ве за но сти.

За ме не Дра ин че ва по е зи ја има сна гу и при влач ност јед на ко 
као и ње го ва лич ност. Она се нај бо ље при ма отво ре ног ср ца. Још 
1928. го ди не Дра и нац се пи тао: „Шта је мо ја лир ска фан та зи ја 
пред гру бом ре ал но шћу ово га мр ско га сто ле ћа?” Пе сник Сте ван 
Ра ич ко вић на пи сао је да су осе ћај ност и ли рич ност нај ду бљи сло
је ви ње го ве по е зи је. Ни је слу чај но пр ва пе сма ко ја је ушла у из бор 
ко ји је ура дио за Срп ску књи жев ну за дру гу, пе сма без на сло ва 
ко ја по чи ње сти хо ви ма „Глад ми је бес крај на а ру ке веч но пра зне”. 
То је стих о жи во ту ко ји нам из ми че, то су тре ну ци ко је не мо же мо 
за др жа ти, све је у стал ном по кре ту и про ме ни. Ови за ум ни сти
хо ви нас пра те и жи ве у на ма, про бу ђе ни, за хва љу ју ћи Дра ин цу, 
по пут ба ја ли це, по пут од го во ра на сва те шка жи вот на пи та ња. И 
у том из ми ца њу оста је нам по е зи ја ко ја нам да ри ва ду хов ност као 
нај ви шу од бра ну од свих на сто ја ња да нас дез ин те гри шу и оне
ра спо ло же пред жи во том.

Дра и нац је ве ро вао да по е зи ја има сна гу да ле чи. О то ме је 
пе вао че сто, на ви ше ме ста и ви ше на чи на: „О ка ко ћу јед ном од 
пе са ма да оздра вим” или „и ко нач но од пе са ма да оздра вим”. И 
кад ка же све, јер ве ру је да се по е зи јом мо же све ре ћи, „би ће спре
ман да за ћу ти”. Отуд то ли ко из о би ља у Дра ин че вој по е зи ји. Мно
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штво, бу ји ца сти хо ва. А мо ра ре ћи све јер ин ту и тив но зна да је то 
на чин да се из ба ви, да оздра ви, и та ко по мог не они ма ко ји ће до ћи 
по сле ње га. И ову ми сао Дра и нац ва ри ра на ви ше ме ста и ви ше 
на чи на: „Јер гад но бе ше кр вљу пе ва ти за свет / ко ји ни шта не разу
ме”. Ако је су ди ти по за бе ле шци да је пе сму ко ја но си ове сти хо
ве пи сао 1922. и 1923. у ка фа ни Мо сква, ни је те шко из ра чу на ти 
да му је тре ба ло две го ди не да са зри у ње му са зна ње да ће га оно 
од че га бо лу је и из ле чи ти. 

Је зик Дра ин чев је са ма су шти на ње го ве по е зи је, он на из ри
чит на чин за ме њу је сво ју уло гу са жи вот ном. Ви хо ран је, гра ди тељ
ски, али и ру ши лач ки, пул си ра ју ћи, раз бо ко рен, улич ни, ви со ко
па ран. Је зик је као муљ ко ји из ба цу је ре ка, чи сти са мог се бе да би 
се осло бо дио су ви шног и та ко до про до са ме су шти не по е зи је. Он 
не ма на ме ру да нас про др ма, па чак ни да нас на ве де на ми сао да 
се не сна ла зи мо у ње му, да спу сти до жи вљај пе сме, не го да вол
шеб ним сво јим мо ћи ма ко је се оте ло вљу ју у по е зи ји пре не се да је 
цео жи вот јед на ве ли ка пе сма. Дра и нац нам, као не жни брат, 
ка ко сам се бе на зи ва у јед ној пе сми, по ла же на на ше ра не сво ју 
ис це љу ју ћу сна гу. Јер зна да на љу ту ра ну иде љу та тра ва. 

Са го то во крај њег се ве ра Ср би је, до ње ног ју жног де ла, не
са гле див је про стор људ ских суд би на, про жи ма ња, до ди ри ва ња. 
Број ни ве тро ви чи сте тај про стор не ка да са се ве ра а не ка да са ју га, 
ки ше спи ра ју умор и пра ши ну са ли ца сва ко дне ви це по е зи јом. 
На ши су за ви ча ји не у та жи ва жуд ња за пр вим де ти њим осе ћа њи ма 
и до жи вља ји ма све та. Ми смо они ко ји се су сре ћу на тим ве тро ка
зи ма и ша пу ће мо или гром ко из го ва ра мо ре чи ко је ле че и уми ру ју 
по пут мај чи ног гла са, и до бро до шао је сва ко ко же ли да нас чу је.*

* Бе се да из го во ре на при ли ком при ма ња На гра де „Ра де Дра и нац” за збир
ку пе са ма Се вер, уда љен звук, у Све ча ној са ли Оп шти не Про ку пље, 29. ав гу ста 
2016. го ди не.




