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ПО Е ЗИ ЈА СВЕ ПРО СТОР НЕ ДРЕВ НО СТИ
Јер, ох ја знам, у пра ши ни гдје са хра ни смо
Ути хле на ро де и све њи хо ве опа чи не,
са хра ни смо то ли ко не у хва тљи ве жи вот не ча ро ли је

„Чем пре си по Ло рен су“

По че ће мо од гла го ла: би ти. Ен ти тет се у ње му под ра зу ми је ва. Да кле – и име, бу-
ду ћи да је ен ти тет оби ље жен је ди ни цом ре да no mi na. Име ном се ства ра, об ја вљу је, 
по име ну пам ти. Вра ти мо се гла го лу. Као у ста рим фан та стич ним при ча ма: „био јед ном“, 
што се има ту ма чи ти као „био уви јек“. Без и мен је „био јед ном“, јер би то мо гао би ти 
би ло кад и би ло ко. (Го во ри мо са да о лич ној, не оп штој ан тро по но ми на ци ји.) Лир ско 
„ја“ пје снич ке књи ге Са шап та ва ње са ме мо ри јом ау то ра Ми ра ша Мар ти но ви ћа, оно 
ко је у се би су бли ми ра све по је ди нач не „ја“ гла со ве и ја вља се као су бјект-но си лац 
основ не ори јен та ци је тек ста – пред ста вља се бе слу же ћи се оби љем зна че ња ко је 
иси ја ва пре те рит гла го ла нај чвр шће ве за ног за би ће и по сто ја ње: „Био сам“. Та ко гла-
си на слов дру ге по ре ду пје сме. Не ма те је ди ни це из сви је та вер ба ко ја име ни ци мо же 
би ти бли жа од „по моћ ног“ гла го ла би ти.

Пје сма пр ва? По су де. Та ко је на сло вље на. Чо вјек је по су да. За пре ма про стор и ври је-
ме, за хва та зрак, сјај, ра дост по сто ја ња, при вре ме но. На кра ју би ва раз би јен кр чаг, ко ји 
на исти на чин „Не са ста ви ни је дан / Мај стор // Грн чар // Ни / Бог“. (О ри ту ал ном ло мље-
њу по су да, у знак жа ло сти, при ли ком са хра на ве ли ко до стој ни ка код ста рих на ро да, 
Ма р ти но вић да је крат ку но ту ис под на сло ва, при је по чет ка пје сме. Слич не на по ме не, 
ко мен та ри и на во ди пра те број не на сло ве у Са шап та ва њи ма и упу ћу ју на за вид ну Ма-
р ти но ви ће ву вје шти ну да ста ви у функ ци ју не у мјет нич ки текст и учи ни га ди је лом књи-
жев не кре а ци је, а да при том не на ру ши кон ци ни тет тек ста као умјет нич ке струк ту ре.)

Из над ове ви зи је што укљу чу је ду а ли зам трај но сти и про ла зно сти, не у ни шти во сти и 
не у тје шно сти, сун ца и сјен ке, зла та и пра ха, леб ди глас оног Био сам, на слов пје сме дру ге, 
ко ји не вје ро ват ном сна гом ема ни ра сва ова зна че ња, по ста вља и уки да гра ни цу тра ја њу.

Пе р фе кат гла го ла би ти ов дје је, у не ком ду бљем сми слу, и име ни ца и ква ли фи ка-
тив, фи ло зоф ска ка те го ри ја. Јер у кон тек сту пје са ма ове књи ге био сам зна чи би јах, и 
је сам, и би ћу, зна чи ја сам, зна чи ми слим (оно што би ја ше), зна чи, као у Де кар та: да кле, 
по сто јим. Er go sum. Ho mo sum. Овај гла гол, та ко би тан у људ ском је зи ку, сло ви углав-
ном као по моћ ни у евр оп ској кла си фи ка ци ји је зич ких ка те го ри ја, па му се та ко у ис тој 
кла си, од је зи ка до је зи ка, при дру жу је и има ти, и хтје ти, са ко ји ма се у зна чењ ским 
ни јан са ма по при лич но пре пли ће, и ко ји ула зе у по ље овог би ти, чак то ли ко да му 
пре у зи ма ју зна че ње – али уза луд. Јер ни ка да има ти ни је и не ће би ти исто што и би ти, 
јер ни је исто би ти (не ко), има ти (не што), ма ко ли ко то што је смо ба ца свје тло на оно 
што има мо и ма кар ко ли ко то што има мо на не ки по се бан на чин освје тља ва то што 
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је смо, и ма ко ли ко и ка ко се та зна че ња укр шта ла у не до ку чи вим по љи ма је зи ка и 
по сто ја ња. Ни оно хтје ти (и са мо та ко срод но са има ти и би ти) не мо же и не сми је 
пре у зе ти сфе ру би ти, прем да је хтје ти по тент но да про јек ту је и би ти и има ти. И 
про шлост је оно што смо има ли и хтје ли, и знак да смо би ли, и услов да бу де мо и је смо. 
Оту да све зна чењ ско моћ но „био сам“ Ми ра ше ве ли ре, оту да ем па ти ја за ста ри ну и 
сли ка свих то по са у јед ном: про сто ру сви је та.

Упра во ди фу зност овог „био сам“ су ге ри ше нео гра ни че ност про сти ра ња са мог 
лир ског су бјек та, моћ има ги на ци је да за пре ма све про сто ре и вре ме на и да сна гом 
ужи вља ва ња ожи вља ва. Ра ди јус гла го ла би ти у овој по е ми о чо вје ку је не мјер љив, 
не ма гра ни це, не ма за бра на. Ми ра ше ва ви зи ја је по ет ско-ан тро по ло шка.

По што је са ма суп стан ца, по ет ска твар, узе та из ди ја хро ниј ске пе р спек ти ве, она се 
у број ним сво јим зна че њи ма ста че и укр шта у лир ској пи ра ми ди као оби ље свје тло сти 
и исти на о чо вје ку. Сил но бо гат ство вре ме на у јед ној тач ки до во ди до уси ја ња уни-
вер зал ност исти не о на шем по сто ја њу на зе мљи. Све зна мо, све смо од у ви јек зна ли 
– јер све се из но ва де ша ва, па ипак – чо вјек је, прем да та ко до ка за но „по но вљив“, 
упра во не по но вљи ва кре а ци ја, ко ја као та ква при зи ва ме та фо ру: што је чо вјек до 
„по су да“, кр чаг ко ји ни кад ни ко ви ше по но во не са ста ви. Дис крет но пе си ми сти чан тон 
ми је ња се у оној дру гој пје сми, сли ку не у мит не про ла зно сти уми ру је дру го по ље зна-
че ња – оног све про сти ру ћег био сам, оног без вре ме ног пе р фек та што се пре тва ра у 
бес кра јан, ни чим оме ђен ен ти тет: при су ство чо вје ка у пје сми, ов дје, не кад, сад и свуд. 

Као На ро: жи вот је во да о ко јој збо ра ше Хе ра клит

Пје сма чу ва сје ћа ње на ру ко пис Су ме ра, На ро – во ду јед ног да на, про ро чан ства, 
по бје де, смр ти, бит ке за Ње ну част и ље по ту. Пје сма чу ва сје ћа ње на са му се бе, вер се 
вре ме на дав но про шлих. Она са мо та ко мо же на ста вља ти сво је по сто ја ње, из бје ћи 
соп стве ну смрт – што ће се из но ва, но ва/ста ра, не пре кид но пје ва ти. Би ће ипак да је 
то уре ђе но и без на шег хтје ња – већ ти ме што је да то чо вје ку да бу де ho mo po e ti cus, 
би ће у чи јој ну три ни по тре ба за пје ва њем не пре ста је. Ни ка да. (Не го во ри ли то до-
вољ но о По е зи ји као та квој и нео п ход но сти ње ног по сто ја ња?)

Фор ма по ет ских струк ту ра је ра зно ли ка и из не на ђу ју ћа, но упра во из мјен љи вост 
фор ме омо гу ћу је да пје сма уви јек по при ма об лич је сво га са др жа ја, да му се при ла го ди 
и из ра зи пред мет ност зву ком и рит мом, ду жи ном сти ха и аде кват ном кван ти фи ка ци-
јом сло го ва и ре до ва, ре до ва и стро фа. Та ко се она уми је „рас пар ча ва ти“ као сло мље-
ни кр чаг о ком пје ва, ги ба ти док се у ле ту из му зи ке ми ну ло сти спре ма да ухва ти и 
за др жи твар дав ни не, ње ног вје тра што бје ше, до га ђа ја што би ја ше, суп стан цу оног 
„ни кад ви ше“, чар и ту гу про ла зно сти. Уми је би ти ду гу ља сте из ду же не вит ке фор ме 
кад би ље жи ток и тра ја ње, или се пре тва ра у про стра ну, ком фор ну „по су ду“ кад тре-
ба да за хва ти и не што од по ме на ври јед не до га ђај но сти, за ко ју ва ља спре ми ти не што 
ши ри стих, кван ти фи ци ран по мје ри ко ју зах ти је ва при су ство еп ског ква ли те та. По-
при ма об лик еле гант не гра ђе ви не и со фи сти ци ра не про зир но сти док за хва та во ду 
На ра у јун ском да ну, до шап та ва ју ћи се са ње ним бр зим жу бо ром, успо ра ва ју ћи га, не 
би ли се ма кар ко ли ко и ка ко – про ду жио тре ну так жи во та и тре ну так ме мо ри је. Ту се 
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зи да ри јеч на ри јеч као стих на стих, то је фи ли гран ска (ми ни ма ли стич ки) про чи шће на 
ар хи тек ту ра ри је ке-пје сме, оне у ко ју ће се као у мо ре ули ти бр за На ро, за др жа ва ју ћи 
на ушћу об лик свог то ка и уда ље ност бив ших оба ла, пје сме у ко ју ће ри је ка На ро са 
во дом јед ног јун ског да на као у при ста ни ште упло ви ти и уни је ти за ва зда ме мо ри ју 
оба ла: ни кад ви ше дви је стра не коп на не ће усмје ра ва ти ток ис тој во ди. Не ће би ти тог 
при па да ња. Ни кад ви ше иста во да на истим оба ла ма. Ова хе ра кли тов ска ми сао у Мар-
ти но ви ће вој пје сми про на ла зи ван ре дан из раз.

До и ма се ова ми сао из до ме на по е ти ке и фи ло зо фи је упра во као ри је ка. У Ми ра-
ше вој књи зи та кво јој ру хо за пје сму скро је но, та ква јој бит. Дру ги пут не мо же мо ући 
у исту ри је ку. Па ипак, она оп ста је и по сто ји под сво јим име ном као дру га во да на 
истим оба ла ма, ко је ни са ме ни су се би од ју че са свим на лик. Шта ви ше, њен иден ти тет 
је уте ме љен упра во у тој про ла зно сти и из мјен љи во сти истог а уви јек дру га чи јег еле-
мен та. Да је мо же мо за др жа ти, ту, на истом коп ну исту во ду, да је чо вјек мо же на го-
во ри ти да са че ка на истом мје сту сва ну ће но вог да на – ри је ка би на истим оба ла ма 
сво је име из гу би ла. Она мо ра уми ра ти да би жи вје ла, баш као му зи ка, чи ја је чар и бит у 
про ла зно сти и „не стал но сти“, бу ду ћи да ни јед на дру га умјет ност не ма ту тра гич ку цр ту 
ка кву умјет ност у вре ме ну је ди но има – да „уми ре у тре нут ку у ком се ра ђа“. (Та ко је 
то не ко ре као, не ко ком се име на ви ше не мо гу сје ти ти, али – баш у ду ху књи ге по во-
дом ко је ове ри је чи ево ци рам – са шап та ва ћу се са ме мо ри јом док га не гдје по но во 
не про на ђем.) Упра во за то је нај љеп ша: због про ла зно сти тре нут ка у ком се исто вре-
ме но ра ђа и уми ре. А нај срод ни ја јој је по е зи ја, у ко јој је по сред ством је зи ка и ње го ве 
се ман ти ке у ко јој се ар ти ку ли ше чо вје ко ва ми са о ност и ова пло ћу је чо вјек као ми сле ћа 
вр ста – све уз диг ну то за сте пен ви ше, јер по е зи ја је „те жња јед ног го во ра да бу де што 
пу ни ји сми сла и што спо је ни ји са му зи ком“ (Шклов ски), јер она је чак и она „опи је ност 
зву ком из ван сми сла“ – чи ста му зи ка. Ме лос вјеч не ри је ке. То је та не у хва тљи вост и 
не до сти жност Ље по те, ко ја, бу ду ћи та ква, бу ди уто ли ко ве ћу че жњу и по тре бу да је 
до сег не мо и за др жи мо. Што нам ви ше из ми че те жи мо јој све ви ше, свје сни не ми нов-
ног по ра за, са трун ком на де да ће од ње, на шом ру ком ис пи сан, оста ти да свје тлу ца 
траг звје зда не пра ши не ко ји и ни је „од ово га сви је та“, али се за овај сви јет и вре ме на 
у ње му на сто ји са чу ва ти. Да би сви јет оп стао.

То је Ми ра ше во са шап та ва ње са ме мо ри јом.
То су ри је ке ко је ње го вим ри ма ма и не-ри ма ма те ку. 
И то је ме та фо ра са мог жи во та: па ипак је то (исти) жи вот – са мо га на ста вља но во 

ври је ме, па ипак је то (она ста ра) пје сма – са мо је са да пи ше мо ми, не ки дру ги љу ди у 
не ком но вом вре ме ну. И она (пје сма) по сто ји и тра је, као и оба ле са ме, као твар во да, 
као ње го шев ска „твар ца“ чо вјек; за вјеч ност, ону чи је име ва ља из го ва ра ти ште дљи во 
и са опре зом. Ово га пу та ту сти хов ну тво ре ви ну за вјеч ност не гдје у Мо ста ру дви је 
хи ља де и не ке ис пи су је и пот пи су је цр но гор ски пје сник Ми раш Мар ти но вић.

Без и ме ни и име но ва ни – би ли су

Та ко се на до гра ђу је Ми ра ше ва сли ка сви је та у по е зиј ском кон ти ну у му. Ко му ни ка-
ци ја са пам ће њем вр сте, кре а тив но пре сли ша ва ње дав ни не кроз ли ру што до зи ва 
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не ку ста ру ље по ту у јун ски дан пје снич ког Мо ста ра, нај пје снич ки јег од свих гра до ва 
Бал ка на, чи не ћи та ко баш тај то пос лир ском тач ком осма тра ња са ко је по глед до се же 
нај да ље и по ни ре нај ду бље, до да ју ћи Ми ра ше вом пје сни штву дис крет не обри се еп-
ског, пре о бли ку ју ћи ци је лу књи гу лир ских за пи са у ве ли ку по е му са пам ће њем као 
кључ ним мо ти вом, са емо тив но-ми са о ним од но сом пре ма за пам ће ном (и за пам ћи-
ва њу), и са ре ал ним са др жа јем те ве ли ке ме мо ри је као до га ђа ји ма, на ра ти вом по вре-
ме но при сут ним у том лир ском ак ту ко му ни ка ци је са ста ри ном, са про сто ри ма и вре-
ме ни ма. Кад про го во ри ста ри на, све оста ло за ћу ти.

По сто је до га ђа ји, љу ди, по ја ве, пред ме ти по ко ји ма се вре ме на рас по зна ју. 
А ка ко пје сник да ру је оби љеж ја за пам ће ним вре ме ни ма? По сто ји „ври је ме ка да је 

та фло та по ста ја ла го спо да ри ца на мо ру“ („Ноћ уо чи ве ли ке бит ке“), или пак „ври је ме 
кад се ћу ти и ври је ме кад се збо ри“. 

Све му има ври је ме.
Мно го је у овој књи зи без и ме них, и мно го име но ва них, што би ли су.
По че ли смо од гла го ла ко ји би ље жи по сто ја ње. И ту смо, у хи је рар хи ји вр ста ри је-

чи, са мо при вид но од сту пи ли од пра вил ног ре да ства ри, „по мје ри ли“, по ти сну ли пр-
ву вр сту ри је чи, ону од ко је по чи ње сва је зич ка хи је рар хи ја и ко јој се све у је зи ку 
при ла го ђа ва, об ли ком, рас по ре дом и зна че њем. Ре кли смо – то је онај (гла гол) нај бли-
жи име ни ци. Јер упра во она, пр ва и нај ва жни ја, об ја вљу је, би ље жи и чу ва по сто ја ње.

Име на ево ци ра ју вре ме на. По мен име на у ку му ла циј ском ни зу, или име од ког по-
чи ње и на ста је пје сма – по сту пак је ко ји ко ре спон ди ра са при ро дом са ме по е ти ке 
древ но сти. Не из бје жна но ми на ци ја оних чи ја име на ини ци ра исто сло во од ког по чи-
њу ри је чи са да већ мит ске ко ли ко и исто риј ске: Хе ли ос, Хе ла да, Хе ле ни. У ви си на ма 
Мар ти но ви ће вог сти ха: Хо мер, Хе ро дот, Хе ра клит, Хе си од. Ви со ко „х“ оте то од Сун ца 
(ни је ли очи глед но да се баш ова гра фе ма – и та мо гдје се као фон из гу би ла – ја вља у 
ве зи са зна че њем ви си не: ен гле ско „high“ , фран цу ско „ha ut“). Хе ле на. Хар мо ни ја. Рат 
за Ље по ту. Па Пин дар, онај ко ји за пи са да у ра ту не ма ни шта до бро, да сла ви ти рат 
мо же са мо онај што га ис ку сио ни је. Пин дар, пје сник Те бе, по ет ода, што оста де вје ран 
свом го спод ском ду ху и у вре ме ни ма ка да сјај го спод ства по чи ње да там ни и не по врат-
но про ла зи. Све их оку пља дух и ба зич на ори јен та ци ја Мар ти но ви ће ве лир ско-фи ло-
соф ске ви зи је про шло сти, чи ја тач ка осма тра ња – град Мо стар – на не ки нов на чин 
освје тља ва и за ви чај ну древ ност, ста ри ур ба ни тет на про сто ру зе мље Цр не Го ре. 

Глас без и ме них ар ти ку ли ше се као ис по ви јест:

Ми не ка да би ја смо љу ди (...)
И обич ни гра ђа ни би ја смо (...) Са да ви ше ни шта ни је смо. 
До прах, по ко јем ви пре би ра те, по сли је то ли ко хи ља да го ди на 

(„Ло ви шта II“)

У лир ској по ли фо ни ји огла ша ва ју се у Мар ти но ви ће вом сти ху „Це за ри/Цен ту ри о-
ни/И ври је ме“. „Сви јет је пре пун чу де са, уо ста лом. Све тре ба за пи са ти.“ Та ко го во ра ше 
Хе ро дот, са да у исто и ме ној Ми ра ше вој пје сми. Пра во го во ра ше.
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Ем па ти ја за дав ни ну

Мар ти но ви ћев по ет ски су бјект има не че га ха мле тов ског у сво јој та на ној и ду бо кој 
ми сли, док се при ми че мер ме ру: „Ту је мер мер на гла ва...“ Што се кри је иза ње, ка ква 
при ча, ко ја про шлост, ка кав чо вјек, ко је ври је ме?... Зна за што, они, „окре ћу се око ка-
ме на, ни ка ко да га до так ну“. Ка мен чу ва тај ну. Тај на чу ва ка мен. Не ки ма је да то да 
до так ну тај ну. Ми ра ше ва ли ра око овог ка ме на древ но сти не окре ће се уза луд. Ни око 
це тињ ског Ока бу на ра у ко јем Ди ми три је вас кр са ва свје тлост уга ше них зви је зда. Све 
ту пи ше. Са шап та вај мо се с Мар ти но ви ће вом ме мо ри јом.

Спо соб ност уо сје ћа ва ња, ем па ти је са ве о ма уда ље ним вре ме ни ма, код пје сни ка 
Ми ра ша Мар ти но ви ћа – из у зет на је. Све про сти ру ће лир ско „ја“ из вла чи есен ци ју оно-
га што би ја ше/бје ше/би ло је, и оних што би ли су и би ја ху на мно гим аре а ли ма гло ба. 
Осје ћа се у овој по е зи ји њи хо во би ће и дух вре ме на ко ји су ства ра ли, за др жа но и 
из ра же но у по ет ском тек сту на шег до ба. То је оно што је ин три гант но и ин спи ри шу ће, 
тај раз го вор са про шло шћу ко ја је кре а ци ја, и ожи вља ва пред са вре ме ним чи та о цем 
као свје до ком и „са у че сни ком“ у са шап та ва њу, ро мо ре њу ри је чи ко је пје сник упу ћу је 
„та мо“, тво ре њу ти хе је ке са од је ком, до се за њу крај њих гра ни ца ме мо ри је. По сто ја ли 
су, и то је услов по нов ног њи хо вог по сто ја ња. По е ти ка пам ће ња, Ми ра ше ва исто риј-
ска и лир ска ви зи ја – из но ва кре и ра вре ме на и про сто ре. У тој спо соб но сти кон цен-
три са на је вас ко ли ка сна га умјет но сти. Ту је од го вор на вје чи ту за го нет ку – ка ко то да 
умјет ност, са сто ље ћи ма ко ја се од ми чу, би ва ја ча од љу ди и до га ђа ја ко ји су оби ље-
жи ли „ствар ност“ јед ног вре ме на, то јест – ка ко то да исто ри о граф ски дис курс не ма 
ту моћ „за др жа ва ња“, или – ре кон струк ци је ду ха вре ме на, ка кву умјет ност је ди но има. 
И нај до ми нант ни ја лич ност, и нај ве ћи до га ђај – ту је тек став ка, исто риј ски по да так, 
чи ње ни ца ко ја, ко ли ко год па ра док сал но зву ча ло – до пу шта ин тер пре та ци ју и по нов-
но пре и спи ти ва ње (што се на пр ви по глед про ти ви при ро ди чи ње ни це као та кве, али 
не и зна че ња ко ја из ви ру из ње ног од но са пре ма дру гим чи ње ни ца ма и став ка ма 
про шло сти), али у том дис кур су ни ка да ни је ожи вио дух епо хе сна гом ко ја до ча ра ва, 
оча ра ва, уки да дис тан цу и уво ди ре ци пи јен та у не по сред ну ко му ни ка ци ју са јед ним 
вре ме ном. То умјет ност мо же, и чи ни од иско на. Ту је су шти на и сна га и Ми ра ше ве 
по е ти ке дав ни не.

Ми ра ше ва ри јеч те че тра гом Ива но ве ло зе ко ја је са мо на овом тлу успи је ва ла, за 
ње ним ду бо ким ко ри је ном ко ји ће опет и ипак „пу сти ти омла ди“, из ко јег ће опет по те ћи 
– слав но ви но слав ни јих Цр но је ви ћа. При ча о тра ја њу и уку су вре ме на, не у ни шти во-
сти на сље ђа.

Ту, у тек сту ру Мар ти но ви ће вих са шап та ва ња, утка на је моћ на увјер љи ва иде ја о 
пје сма ма и пје сни ци ма без ко јих би гра до ви про па да ли, о Еу ри пи ду што спа са ва Ати ну, 
јер са мо по бо жна ти ши на што на ста је иза ње го ве по е зи је мо же сту бо ве на Акро по љу 
да одр жи ус прав ним, и да у не при ја те ља про бу ди ми сао: „ГРАД ИЗ КО ЈЕГ ЈЕ ПО ТЕ КАО 
ОВА КАВ ПЈЕ СНИК, НЕ СМИ ЈЕ БИ ТИ УНИ ШТЕН!“ Пје сник је овом ми шљу на ста нио Ca stel 
Nu o vo у зи му дви је хи ља де три на е сте. Исти на је: са мо у пје сми жи ве сту бо ви древ но-
сти, као за у ста вље но ври је ме и не у по ре ди ва ље по та. 
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То је оно мје сто у пам ће њу гдје се нај ве ће бо гат ство чу ва: не од брон зе ни од мје ди, 
ни од пле ме ни тог кри ста ла ни ти од ме тал не свје тло сти сун че вог по ри је кла – већ бла-
го „у пи сме ни ма, у по у ка ма“. 

Ја сно је да Ми раш Мар ти но вић је сте онај po e ta doc tus, ка кви су би ли и они из древ-
но сти, ко ји ма да је ри јеч, и чи ју ри јеч ства ра у сво јој еру дит ској по е зи ји. Јед ном од 
њих, на чи ји је по ет ски текст стар пет хи ља да го ди на на и шао тра га ју ћи за гра ђом у 
на мје ри да на пи ше пје сму о зна ча ју пје сни ка – са свим пре пу шта три стра ни це књи ге, 
уз дис кре тан при мје рен ко мен тар: „Умје сто мо је мо гу ће пје сме, ко ју сам на мје ра вао 
да на пи шем, а ко ја ми се учи ни ла су ви шном, на стра ни це ове књи ге, увео сам ову пје-
сму“ (uз текст Сла вље ње пи сца не по зна тог еги пат ског пје сни ка). То је то што са мо учен 
ства ра лац уми је. То је ве ли чан ствен ди ја лог са по е зи јом са мом, пје сни ци ма и вре ме-
ни ма, гдје, као у су мер ских по е та – пје сник мо же и за бо ра ви ти да ста ви пот пис: ва жна 
је са ма по е зи ја. Али ни ма ло ни је не ва жно то ка кав ефе кат иза зи ва Сла вље ње пи сца 
усред Ми ра ше ве по е зи је. Дје ло ста ро пет ми ле ни ју ма го сту је у Ми ра ше вој књи зи и 
до и ма се та ко при род но, до при но си кре а ци ји, сла ви исту иде ју – о сла вље њу пје сни ка. 
Ово ши ро ко „ко а у тор ство“ пје сни ка Мар ти но ви ћа и све ко ли ке по е зи је кроз вре ме на 
– ко но ти ра сим бо лич ку цр ту, ко ли ко и ин тен ци ју ус по ста вља ња ори ги нал ног ко му-
ни ка циј ског мо де ла са про шло шћу и са вре ме но шћу.

Јер, чи та лац ће на кра ју зна ти, „у пра ши ни гдје са хра ни смо ути хле на ро де и све 
њи хо ве опа чи не“... У пра ши ни гдје са хра ни смо – ожи вје смо: Ло рен со ве и мно гих дру-
гих чем пре се. Ожи вје смо што би ло је. То мо же са мо по е зи ја.




