
ПОЕЗИЈА ПОСТОЈИ 

 

Жовoт без поезије, да ли је могућ?  

Да ли се чује та реч, пуна тишине. Свеједно што млади јуре на електричним 
тротинетима са слушалицама у ушима, што су писма тек скраћене поруке, 
што су скраћени и програми учења поезије у школама, што песничке књиге 
излазе дигитално, и све их је мање, што на књижевним вечерима песнике 
слуша, како каже духовито стих Шимборске, тек родбина, збуњена оним што 
чује.   

А онда, када дођемо до изненадног открића, до тренутка блиставе радости, 
кад угледамо праг родне куће, лице које нам толико тога казује, или пролазак 
неке комете, као метафору судбине свега под небом, или тај застрашујући 
зјап празнине, што походи свако време – сетимо песме. Бар за тренутак 
умирени, утешени.  

Јер поезија постоји.  

Но исто питање –  да ли је могућ живот без песме, и да ли је живот песме 
могућ, наћи ћемо и у једној минијатури великог Драинца: Била је некад једна 
песма / и неки песник први. / Песник је умро / и песми се заборавило име.  

Мала поетска енигма, под насловом „Епилог“ – слутња смрти, нестанка 
песничке речи? Или слутња властите смрти, њена непрекидна близина, удес 
смртности  земног постојања?   

Објављена 1938, ова минијатура ипак налази своју  разрешницу у судбини 
која је потуно наткрилила и прожела Драинчев живот – од првих стихова, 
прве књиге, објављене пре читавог једног века, говорећи сваким стихом овог 
песника – поезија постоји. Као смисао, каткад нејасан и изгубљен – као сам 
живот. Она је овог песника начинила симболом песничке олује, која помера 
зидове, носи кровове, али не брише пут поезије, и која је његовом 
несмиреном животу вечитог вагабунда дала пуно значење. Она је тај датум, 
место, и земља његовог порекла, она је најпотпунија исправка оне голе и 
хладне административне његове исписнице из живота – „без улице, без 
броја“ –  она је астролошка антологија важног, лепог, неисцрпно драгоценог, 
свега што чини тај  екстравагантни, а тако насушни покрет, потез, захват, 
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бунтовни гест, без којег се не може замислити ниједан  дах, замах светлине и 
буре песничке речи – тог измицања и поновног пада у тамницу душе. 

Све што је овај песник, еруптивног дара, написао и завештао нам, од 
верленовских тема, сажете поетике уклетих песника, хипизма и модернизма, 
лирских фрагмената, уз сјајну потку урбане поезије – све би могло стати под 
једно име – непрекинутог аванградизма – који у својим метаморфозама, 
никад  није довршен а испуњен је до врха, који нема једно име, већ једно 
значење – непоновљивог и непревазиђеног, и управо због тога 
парадигматског, јединственог  у својој самозаробљености и зацељујућој 
слободи.  

Да би се живело у слободи, треба живети у истини, каже један од водећих 
светских песника данашњице. А шта је истина , до бескрајна рана 
бездомности, у свету, заувек негостољубивом, који у средишту велике 
болести лиризма, носи Драинчево име.  

Као да је Уранија, та муза заштитница астрономије и астрологије, која 
палицом показује на глобус, ту палицу уперила право у песниково срце. 
Остављајући му, сред опште духовне анемије, тек занос болом, нирвану ране, 
што мења своје фазе, форме и име, али остаје „хиперболична осетљивост“ и 
„хипертрофично срце“, огољено, као на операционом столу, у безгласном 
универзуму, где управо Уранија, како би рекао Бродски, „од Клио старија“,  
„ништа није сакрила“.  

Јер управо стога поезија постоји.   

О чему год певао, где год био – тај „љубавни пустолов“ под  „метеорима 
туге“,  тај „бунтовник и апостол“, рођен у „експлозији катастрофе“, вечни је  
јунак сопствене епике срочене за будуће сањаре, „последњи статиста“ 
невиђене драме – у исти мах је и неприкривени и прецизни бележник 
многозначног, контроверзног, разузданог и строгог „билтена менталног 
стања једног песника“. И колико год се његовој балканској и словенској тузи 
примицали, овај вагабунд светских и овдашњих предграђа, измицаће, остаће 
по себи, он сам, стваралачка енигма: у свакој речи „један вулкан“, и у сваком 
даху „универзална коб“. Његов атлас исписан је и на нашој кожи, а бескрај 
сажет једино у анатомији бола, у којој метафора означава само песничку 
кратицу појма бесконачности, од предачке чежње до  



3. 

потомства снова меланхоличног путника, од дубоке чулности до етарске 
еротике, химничног и сновног, од надреалистичког прекорачења граница до 
нове линије недосежности – те невидљиве тачке излечења, у неком могућем  
озвезданом универзуму.   

И зато, поезија постоји. Потребна је песницима, који пате кад им се не јави 
песма новом телеграмском објавом, и срећни кад се нађу на њеном прагу – 
који је свакад увод у ново, али не заборавља ни те моћне минијатурне 
структуре, у чије је темеље уграђена духовна архитектоника векова, човеково 
трајање, и тренутак наде да се свет може учинити бољим, ако пожуримо, док 
још постоји наслеђе и култура речи, која памти елементарна значења 
мудрости, разумевања, саосећања – у свему што је насушно, а што данас 
препознајемо и као мрље каткад драматичног и фаталног недостајања, коме 
се не можемо досетити узрока, нити га умемо именовати. 

И управо зато, по сили неког неисписаног поетског тестамента, како је 
забележио Стеван Раичковић, до нас допиру, као иза велова и магле, 
тајанствени сигнали Драинчеве звезде, полиграфски истинити и креативно 
изазовни – које је немогуће сабрати у било који други феномен – сем 
чињенице да Драинчева поезија, са свим сумњама, колебањима и 
преображајима, моћно  постоји, и окупља нас захваљујући покровитељству 
његовог завичаја, да се већ близу пола века, сваки од добитника признања са 
његовим именом, огласи и обнови својим делом и продужетак неке 
Драинчеве стваралачке црте. Од бунтовника са београдског асфалта, 
рушитеља и градитеља Бране Петровића, те Србе Митровића. тог благог и 
сетног песника неузимицања пред кратковекошћу, до космополитизма Весне 
Парун, и меланхолије Раичковића, или до плодног епског и драматског 
лиризма Љубормира Симовића, па  и нове лирске енергије, оних, који ће тек 
пристићи. Све то чини снажан одговор оном Драинчевом неиспуњеном и 
болном заграљају празнине.  Јер ако не заборавимо име песника, нисмо 
заборавили песму. Тако је Драинчев Епилог претворен у почетак. Јер поезија 
се ствара, она настаје, као и сам живот.  

Имам ретку прилику да ме уз Десанкин, дотакне обод још једног легендарног 
шешира.  Драинчевог.  Уз Десанкин мирис земље, и озон завичаја, уз мене је 
сада и Драинчево „комађе пејзажа“, његови вијадукти, „реке што низ руке  
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теку“ и „водоскокци што се из крви високо пене“, његове „ноћи Ивањске“, и 
„Беле ноћи балканске“.  

Као у неком поетском диспуту, налазим у себи Десанкине зацељујуће лирске 
ноте, али и снагу тонова вилионисте са руба понора душе – струне са којих  
почиње арија која се не завршава. Песничку „ергетику“, која, у светлим и 
горким слоговима песничког језика, „тако дубоко и до неба високо“ зида 
живот.  

Захваљујем Жирију јединствене награде „Раде Драинац“, на високом 
вредновању, и на векторима расветљења у самом образложењу, који су 
усмерени у суштинска значењска поља моје књиге.  

Захваљујем Библиотеци и граду Прокупљу, и свима вама, што из године у 
годину, саопштавате најважније  – да ту где је Драинац, поезија постоји.  

Да постоји поезија.  

 

Тања Крагујевић 

Прокупље, 24. август 2020. 

  

 

  

  

 

 


