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Е С Е  Ј И

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ

„X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА”.1 
У КУ ТИ ЈИ РЕ НЕ САН СЕ МИ РО ЉУ БА  

ТО ДО РО ВИ ЋА2

Пан до ри на ку ти ја Ми ро љу ба То до ро ви ћа је ко хе рент на и 
кон цеп циј ски гле да но – бри жљи во уоб ли че на пе снич ка књи га, 
на ста ла „из ха о тич ног рад ног ма те ри ја ла, за по че тих, не до вр ше
них, од ба че них и нео бја вље них пе са ма с кра ја ше зде се тих и по
чет ка се дам де се тих го ди на... Не што ма те ри ја ла пре у зе то је из 
’Тек сту ма’ (1981), а нај ве ћи број је (...) об ра ђен, до вр шен, упе смљен, 
кон кре ти зо ван, ви зу е ли зо ван и до ве ден до ко нач ног об ли ка у го
ди на ма 2013. и 2014.”3 Реч ју, не за вр ше ни ра до ви и пе снич ке кр хо
ти не, или оста ци не гда шњих епи фа ни ја, до жи ве ли су пре по род. 
Пе сник их је по пут ар хе о ло га ис ко пао, ре кон стру и сао и до вр ху нио, 
опре де лив ши се за пре вас ход но ан тич ку тра ди ци ју, ко ју су ожи
вља ва ли и ре не сан сни умет ни ци. „Ре не сан са је на умет нич ком 
пла ну би ла успе шна за хва љу ју ћи ар хе о ло ги ји”,4 с тим да би се у 
слу ча ју Пан до ри не ку ти је го во ри ло о пе снич ким и лич ним ис ко
пи на ма.

1 Ми ро љуб То до ро вић, „(Јед на чи не са две не по зна те)”, Пла не та (две по
е ме: Ниш 1960 – Бе о град 1968), Про све та, Ниш 1995, 61.

2 Рад је на стао при про јек ту Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње 
у срп ској књи жев но сти (178005), ко ји се ре а ли зу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду.

3 Ми ро љуб То до ро вић, Пан до ри на ку ти ја, Eve rest me dia, Бе о град 2015, 
161. 

4 Жан Де ли мо, Ци ви ли за ци ја ре не сан се, прев. Зо ран Сто ја но вић, Из да
вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад 2007, 
103.
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Taко је и по тра га за Је зи ком,5 за сло је ви ма и ис ко пи на ма је
зи ка, за „реч ју ко ја оба сја ва”,6 чи ни се, обе ле же на упра во ода би ром 
фор ме, тра ди циј ских сиг на ла и ре фе рен ци, ко је, ску па узев, упу
ћу ју на ре не сан су, и у ко нач ни ци – до во де до пи та ња за што би се 
пе сник окре нуо баш овој епо си као вре лу ин спи ра ци је или из во
ри шту од го во ра на оне иза зо ве ко је га као умет ни ка ин те ре су ју. 

Нај пре, вре ди осмо три ти због че га би пе сник упе смио за бо
ра вљен ма те ри јал баш под на сло вом Пан до ри на ку ти ја. По зна то 
је да је Пан до ра отво ри ла кр чаг у ко ји је Про ме теј био за тво рио 
све ду хо ве ко ји су мо гли да на у де љу ди ма: ста рост, те го бан рад, 
сла бост, лу ди ло, по рок и страст. На дну је би ла На да, ко ја је људ
ском ро ду по мо гла да се спа се од све оп штег са мо у би ства.7 Ра но 
пре ми ну ла се стра Ми ро љу ба То до ро ви ћа зва ла се На де жда (На
ди ца) То до ро вић (Но ви Па зар, 1942 – Ниш, 1961),8 ко јој је пе сник 
по све тио пе сму „Се стри На ди пре ра но умр лој”, a ко ја фи гу ри ше 
као про лог књи ге На рав но мле ко пла мен пче ла.9 За ни мљи во је, ме
ђу тим, да је Ми ро љуб То до ро вић у ча со пи су Змај, 1. фе бру а ра 1955. 
го ди не, об ја вио пе сму „Воз”, али под име ном сво је се стре, На де жде 
То до ро вић, јер му не би об ја ви ли пе сму, бу ду ћи да је већ био гим
на зи ја лац.10 Уко ли ко би се На да по сма тра ла и као пе сни ков ал тер 
его, а не са мо мла да лач ки псе у до ним, це ла пе снич ка књи га Пан
до ри на ку ти ја мо гла би се осмо три ти и као по тра га за нај ши ре 
схва ће ном На дом уну тар се бе, али и уну тар би ћа је зи ка, ре чи, сло
ва, а ску па узев – пе сме.

Са ма ку ти ја пред ста вља ла би опа жај ни свет, про стор ни обје
кат ис пред све зна ју ћег су бјек та. Овим је из вр ше на објек ти ви за ци ја 
пе са ма, бу ду ћи да су сме ште не у про стор (Пан до ри не) ку ти је, чи ме 
је по стиг ну та њи хо ва вишедимензионалнoст,11 ко ја би ва ис пу ње на 
нај ра зли чи ти јим сиг на ли ма кул ту ре. Ка ко Пан до ра ети мо ло шки 

5 Је зик је „пра ви кре а тив ни су бјект” То до ро ви ће ве по е зи је. Та ња Кра гу
је вић, „Ми ро љуб То до ро вић: У уз не ми ре ном те лу је зи ка”, Сви рач на вла ти тра ве, 
Аго ра, Зре ња нин 2006, 128. 

6 „Реч ме оба сја ва” на слов је по след њег, че твр тог ци клу са пе са ма у књи зи 
Пан до ри на ку ти ја. Оста ла три ци клу са су, ре дом: „Глас из не из реч ја”, „Буд но 
ожи ли ште” и „Да ру јем ти твор че”.

7 Уп. Ро берт Гревс, Грч ки ми то ви, прев. Бо бан Ве ин, Фа ми лет, Бе о град 
2008, 133. 

8 Сли ке На де жде То до ро вић мо гу се по гле да ти у при ло гу фо то гра фи ја 
на по след њим стра ни ца ма збор ни ка Сиг на ли зам и де ло Ми ро љу ба То до ро ви ћа, 
прир. Ми ли во је Па вло вић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Бе о град 2014, 331–332.

9 Ми ро љуб То до ро вић, На рав но мле ко пла мен пче ла, Гра ди на, Ниш 1972, 7.
10 Ми ро љуб То до ро вић, То ко ви нео а ван гар де, Но лит, Бе о град 2004, 48. 

Псе у до ни ми Ми ро љу ба То до ро ви ћа је су Вид и Ве ли мир. 
11 Пјер Гар ни је, „Ми ро љуб То до ро вић или знак про сто ра”, збор ник: Мио

драг Б. Ши ја ко вић, Сиг на ли зам у све ту, Бе о град ска књи га, Бе о град 1984, 63–68. 
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зна чи сви ме об да ре на (pan: све, do ron: дар), мо же се го во ри ти о то ме 
шта би се у овом слу ча ју под ра зу ме ва ло под све об да ре но шћу. 

Пе снич ка књи га ис пе ва на је и у фор ми ку ти је: че ти ри ци клу са 
(и че ти ри го ди шња до ба), сва ка пе сма има два ка тре на, а по след њи 
ци клус је сег мент кон крет не и ви зу ел не по е зи је. Фор ма би по је
згро ви то сти, крат ко ћи и са др жи ни мо гла да упу ћу је на ха и ку, ма да 
ме трич ка схе ма кла сич ног ха и куа ни је ис по што ва на, мо жда упра
во због то га што би об ли ку кутијe ви ше од го ва ра ла стро фа од че
ти ри не го три сти ха. Ми ро љуб То до ро вић пи сао је ха и ку по е зи ју 
(сци јен ти стич ко/сто ха стич ки, кла сич ни, ша тро вач ки ха и ку): тзв. 
ха и ку тре ну так „за То до ро ви ћа је би ла епи фа ни ја у ду бљем сми
слу ре чи (...) у чи ну до жи вља ва ња са мог је зи ка ко јим се спо зна је 
све та име ну ју”.12 Сци јен ти стич ко/сто ха стич ки ха и куи (упра во из 
Тек сту ма) има ју упо ри ште у „ПРО СТО РУ – ВРЕ МЕ НУ – МА ТЕ
РИ ЈИ”, на уч ним обла сти ма (астро но ми ја, би о ло ги ја, хе ми ја, фи
зи ка), те пре сли ка ва њу ли ка Ко смо са на ли це Зе мље, раз у ме ва њу 
ко смо го ни је и као про це са ко ји се до га ђа у је зи ку.13 Пи са ње ове 
по е зи је у вре ме пр вог од ла ска у ко смос (1961) и на Ме сец (1969), што 
пред ста вља от кри ва ње но вог све та, но вог (ко смич ког) про сто ра, 
рав ног ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма у вре ме ре не сан се, ин
спи ри са ло је пе сни ка да про дре или се ви не и у ко смич ке, не са мо 
зе маљ ске про сто ре jезика. Упра во је у збир ци ха и ку по е зи је Ра до
сно рже Рзав, из нео ау то по е тич ки став, по ко јем се из ве стан ин
фан ти ли зам ко ји дик ти ра крат ки ха и ку об лик мо же из бе ћи ти ме 
што, по ред сли ке, ве ли ку па жњу тре ба по све ти ти је зи ку; што ду бље 
ула зи ти у ње га!14

Опре де ље ње баш за ха и ку мо гло би да се об ја сни и зна ча јем 
ко ји за срп ску књи жев ност има ова по е зи ја. У том сми слу, не из о
став но би тре ба ло по ме ну ти из бор Ми ло ша Цр њан ског Пе сме ста
рог Ја па на и ње гов про прат ни пред го вор. Пре ма Цр њан ском, у 
овом пе сни штву са ма реч се из ми че, не би ли пре пу сти ла што ви ше 
про сто ра пе сми, ко ја ће по пу ни ти пра зни не за чи је по сто ја ње ни
смо ни зна ли. Она во ди до не из ре ци вог15 нај кра ћим пу тем, она је 
тај пут, а не циљ. Пе сма из ме ђу ре чи и ћут ње, ба лан си ра об лич је 
и пра зни ну, осва ја ју ћи за нас све те про сто ре до ко јих наш дух мо же 
да до сег не, и ства ра ју ћи нас ус пут.16 Код То до ро ви ћа пра зни на би ва 

12 Жи ван Жив ко вић, „Ха и ку у сиг на ли зму”, Сиг на ли зам: ге не за, по е ти ка 
и умет нич ка прак са, „Вук Ка ра џић”, Па ра ћин 1994, 226.

13 Исто, 227–228.
14 Уп. Исто, 235.
15 Ви де ти: Ми ро љуб То до ро вић, Је зик и не из ре ци во, Ал те ра, Бе о град 2011. 

или Глад за не из го вор љи вим, Но лит, Бе о град 2010. 
16 Пе сме ста рог Ја па на, ода брао Ми лош Цр њан ски, На пре дак, Гун ду лић, 

Са ра је во, Бе о град 1928. До ступ но на: http://ha i ku80.on .neo bee.net /sta ri_ja pan.html 
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ис пу ње на са мим лир ским су бјек том ко ји се пре тва ра у пе сму: „ту 
сам а не ви дљив / у пе сму пре тво рен”.17 Тим про теј ским пре тва ра
њем он осва ја пе сму, тј. про стор, осва ја ко смос, јер по ста је део ње га.

По ред оста лог, би ло би од зна ча ја ис та ћи и за па жа ње да је 
„Ја пан, као не ка Ита ли ја, при мао из Ки не, огром не и ста ре, сво је 
ру ко пи се, што су ути ца ли као пре пи си грч ки у Ре не сан су”.18 Ја пан
ски ха и ку у од но су на Ки ну, сто га, био би на ис тој ли ни ји са ан тич
ком тра ди ци јом пре о бра же ном у ре не сан си.19 

Тра го ви ми то ва и те ко ви на кул ту ра и књи жев но сти у по е зи ји 
Пан до ри не ку ти је при сут не су у ви ду ре чисиг на ла, а функ ци о на
ли за ци ју про на ла зе у схва та њу ми та као ар хи је зич ке ка те го ри је, 
по мо ћу ко је је мо гућ но про дре ти ис под је зи ка и до ћи до са ме су
шти не људ ског би ћа,20 те баш у са мој Ре чи, а не ре че ни ци, ко ја по
ста је она ко ја уте ло вљу је у се би сло је ве ду хов них зна че ња:21

а) Лич но сти ан ти ке: гил га меш, ту тан ка мон, пла тон, хо мер, 
ифи ге ни ја, хе ра клит, це зар, ха ни бал

б) Ан тич ки мит: ози рис, пан до ра, пе газ, хер мес, ари јад на, 
пи ти ја, ар го на у ти, про ме теј, апо лон, про теј, ор феј, хи ме ре

в) Ре не сан са: цвет ни бо ти че ли, гу тен берг
г) Сим бо ли зам: рем бо, ма лар ме
По ред атри бу та кри ла то сти ко ји од ли ку је ве ћи ну на ве де них 

сиг на ла, мо же се за па зи ти да они ни су про из вољ но укљу че ни у 
пе снич ко тка ње и да њи хов по мен раз от кри ва не ке од сме ро ва ко
ји ма се чи та лац мо же кре та ти. Је дан од упе ча тљи вих ти цао би се 
мо гућ но сти да се кре та ње лир ског су бјек та Пан до ри ном ку ти јом 
мо же име но ва ти сво је вр сном Оре сти јом. 

На ово на во де сти хо ви ко ји упу ћу ју на то да лир ски су бјект 
би ва про го њен, да га го ни хај ка („цр ве на хи је на / на на шем је тра
гу, тр чи мо ка ис то ку (...) зло коб ни то пот / хај ка ча раз ја ре них”, „хор 
хај ка ча”, „стра шни суд пред на ма”), нео бич на фре квент ност ре чи 
крв („сми ри се кр ви”, „из вор зле кр ви”, „кр вљу обе ле жен”, „же дан 
кр во ток”, „крв ник пред вра ти ма”, „увек кр во же дан”, „зла крв на 
ви ди ку”, „га зио сам крв”, „кр ва ва су за”), крик („крик у но ћи”, „крик 
не чи ји”, „крик стр ви не”, „крик но во ро ђен че та”, „кри ко ви ор га змич
ки”, „крик де чи ји”), пас („у не дри ма пас”, „гла дан као пас”, „при
бли жа ва се пас”, „пси у не дри ма”), па и отво рен по мен Ифи ге ни је. 
Оре ста су због уби ства мај ке про го ни ле Ери ни је, зми јо ко се, псе

17 М. То до ро вић, Пан до ри на ку ти ја, 93.
18 Пе сме ста рог Ја па на, ода брао М. Цр њан ски. http://ha i ku80.on .neo bee.

net /sta ri_ ja pan.html
19 Ж. Де ли мо, Ци ви ли за ци ја ре не сан се, 98. 
20 Lji lja na Gjur gjan, „Od nos mi ta i knji žev no sti u raz do blji fin de siéclea i u 

avan gar di”, Zbor nik III pro gra ma Ra dio Za gre ba, 25/26, 1991, 97.
21 Исто, 100.
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то гла ве, кри ла те, ро ђе не из ка пи кр ви ка стри ра ног Ура на. Док је 
су ђе ње тра ја ло ни је му би ло до зво ље но да спе ре крв са се бе. У 
про гон ству су срео је се стру Ифи ге ни ју, ко ју је бо ги ња ло ва, Ар те
ми да, спа сла смр ти. Брат и се стра би ли су се пре по зна ли, а се стра 
је има ла лек (ста ра Ар те ми ди на ико на) за бра то вље ву бољ ку (Ери
ни је).22 Код То до ро ви ћа је то пак биљ ка ру со ма ча, ко ја слу жи за 
за у ста вља ње кр ва ре ња: „ру со ма ча у ша ци”23 и На да као се стра ко ја 
до но си спас. 

Ни је, ме ђу тим, мо гућ но по у зда но утвр ди ти ко је у Пан до ри ној 
ку ти ји Орест а ко Ери ни ја. Ако је лир ски су бјект Орест, ње га про
го ни пе сма, тј. Ери ни је, али кад он сам по ста не пе сма, он да се пре
о бра ћа у Ери ни ју, и обрат но. Ипак, мо же се по ста ви ти пи та ње шта 
би уоп ште овом ана ло ги јом мо гло да бу де по сре до ва но. Над Ери
ни ја ма, на и ме, власт је не моћ на, би ло да је бо жан ска, све ште нич ка 
или кра љев ска.24 Хе ра клит је чак опи си вао ка ко би оне би ле те ко је 
би спре чи ле Хе ли ја ако би од лу чио да про ме ни пу та њу Сун ца и 
ко нач но – оне има ју спо соб ност да ме ња ју об лич је. Ако су да кле 
Ери ни је – Пе сма, а над Ери ни ја ма ни јед на власт не ма моћ, та ко по
тен ци јал но ни пе сму не би мо гла да угро зи ни чи ја власт! Бли ско 
овом са гле да ва њу је сте и ана ло ги ја из Зве зда ли је: пе сма = атом = 
ће ли ја = сун чев си стем. Kатастрофе над шти вом би ле би ана лог не 
ка та стро фа ма у све ми ру, ко је су до ка за не ло гич кома те ма тич ким 
ме то да ма. По што је ма те ри ја не у ни шти ва, по е зи ја са ма по се би 
де кла ри ше се као не у ни шти ва. „Сма тра ју ћи је на пла ну ду хов но
сти за оно што је ма те ри ја на пла ну све ми ра, по е зи ја се пре ма То
до ро ви ће вом схва та њу мо же са мо ква ли та тив но ме ња ти, али не 
и уни шти ти.”25 На том тра гу би ла би и про ми шља ња Ју ли ја на 
Кор нха у зе ра: „Пе сма, да кле, по ста је ма гич на фор му ла жи во та и 
ко смо са, и ње на зна че ња у овом тре нут ку да ле ко пре ва зи ла зе уске 
ли те рар не окви ре. Она же ли ко нач но да вра ти из гу бље но је дин ство 
с на у ком, је дин ство пе ва ња и ми шље ња из до ба ан ти ке и ве ли ких 
по е ма Ем пе до кла, Хе си о да и Лу кре ци ја. Че зне за све о бу хват ном 
сли ком све та у чи јој ће осно ви би ти она са ма као ана ло гон ато му, 
жи во ту и све ми ру”.26 Све о бу хват на сли ка све та под ра зу ме ва ла би 
чвр сто је дин ство пе ва ња ко је ће об у хва ти ти и на уч но ми шље ње.

Пе сма из јед на че на са Ери ни јом су ге ри ше и то да власт ни је, као 
у ан тич ким вре ме ни ма или ре не сан си, за ин те ре со ва на за умет ност, 

22 Р. Гревс, Грч ки ми то ви, 381.
23 М. То до ро вић, Пан до ри на ку ти ја, 119.
24 Р. Гревс, Грч ки ми то ви, 112. Ол га Ми хај лов на Фреј ден берг, Мит и ан

тич ка књи жев ност, прев. Рад ми ла Ме ча нин, Про све та, Бе о град 1987, 156.
25 Осто ја Ки сић, „Све мир и сан”, Мо сто ви, год. 18, бр. 94, Пље вља 1986, 55.
26 Ју ли јан Кор нха у зер, Сиг на ли зам срп ска нео а ван гар да, прев. Би сер ка 

Рај чић, Про све та, Ниш 1998, 60.
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већ да у из ве сном сми слу не ги ра ње ну вред ност или је под ре ђу је 
при род ним на у ка ма. По чев од ре не сан се, тех ни ка је не са мо при
вла чи ла па жњу вла сти, већ је по ста ла и са став ни део кул ту ре. Ме
це не су по др жа ва ле ка ко тех нич ке, та ко и умет нич ке по ду хва те; 
Жан Ла ка рис се за ра чун Ме ди чи ја вра тио са ду гог по хо да са ви ше 
од две сто ти не грч ких ру ко пи са.27 Пе сми схва ће ној као Ери ни ја 
ни чи ја власт не би мо гла да на у ди јер не ма моћ над њом, а пе сму 
ко ја вра ћа из гу бље но је дин ство са на у ком ни ко не мо же да под
ре ди при род ним на у ка ма,28 јер у овом кон тек сту оне су у слу жби 
по е зи је и упра во је чи не не у ни шти вом, га рант су ње ног оп стан ка. 

Тех но ло шко от кри ће и пи са на реч су бли ми са ни су сиг на лом 
„гу тен берг на ме се цу”, тј. ви зу ел ном пе смом ко јом се за вр ша ва 
Пан до ри на ку ти ја, а где је Гу тен бер гов пор трет по ста вљен баш на 
ком пју тер ску кар ти цу, есте ти зо ван и осми шљен сло ви ма и ре чи ма:

Од лу чу ју ћи по лет на стао је ка да се по ја ви ло штам пар ство, а са 
њим и изум спи рал не опру ге, пр вог мо де р ног утвр ђе ња, крил ног 

27 Ж. Де ли мо, Ци ви ли за ци ја ре не сан се, 171; 99.
28 О уло зи при род них на у ка у ре не сан си, ви де ти по гла вље у књи зи: Ја коб 

Бурк харт, Кул ту ра ре не сан се у Ита ли ји, прев. Ми лан Пре лог, Из да вач ка књи
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1989, 191–196.
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че кр ка, али и раз во ја ва тре ног оруж ја.29 Син таг ма „Гу тен бер го ва 
га лак си ја”30 упу ћу је на ци ви ли за ци ју књи ге, на пре по род књи
жев но сти ко ју је до не ло от кри ће штам па р ства. У дру гој по ло ви ни 
20. ве ка тех но ло шки на пре дак је у зна ку ком пју те ра, па је та ко 
тре ба ло и да ком пју те ри за ци ја до не се пре по род књи жев но сти или 
да га ма кар про бле ма ти зу је, што се ја сно ви ди из ком пју тер ске 
по е зи је Ми ро љу ба То до ро ви ћа. По е зи ја Пан до ри не ку ти је во ди 
по ре кло и из ком пју тер ске по е зи је, на ста ле на ра чу на ри ма Еко
ном ског ин сти ту та 1969. и Ма те ма тич ког ин сти ту та 1970. го ди не 
у Бе о гра ду.31 Ако је Гу тен бер го ва га лак си ја зна чи ла про дор у про
сто ре штам па не књи ге, ком пју тер ска по е зи ја у из ве сном је сми слу 
про дор у про сто ре ра чу нар ског све та, пa и у ин тер нет све то ве,32 
ко ји би и мо гли да се име ну ју Пан до ри ном ку ти јом. Бу ду ћи да је 
1969. го ди на обе ле же на лан си ра њем ра ке те на Ме сец, а те го ди не 
су не ке пе сме на ста ле на ком пју те ри ма Еко ном ског ин сти ту та, 
ја сно је ка ко се Гу тен берг на шао „на ме се цу”. Нај по сле, пре ма Ра
до ва ну Вуч ко ви ћу, „сиг на ли стич ки пла не тар ни уни вер за ли зам 
под се ћа на екс пре си о ни стич ки ко сми зам, с том раз ли ком што је 
осло бо ђен ми стич них илу зи ја и уте ме љен на на уч ним са зна њи ма 
ва си о не и до стиг ну ћи ма на уч не фан та сти ке”.33 Да кле, уте ме ље ност 

29 Исто, 167–226.
30 Мо же се по гле да ти књи га: Мар шал Ме клу ан, Гу тен бер го ва ци ви ли за ци ја: 

на ста ја ње ти по граф ског чо ве ка, прев. Бран ко Ву чи ће вић, Но лит, Бе о град 1973.
31 М. То до ро вић, Пан до ри на ку ти ја, 161. О по ле ми ци на ста лој по во дом 

ком пју тер ске по е зи је (и дру гих не спо ра зу ма) мо же се по гле да ти пре глед ни чла
нак „Сиг на ли зам и срп ско пе сни штво се дам де се тих го ди на”, Ми ро љуб То до
ро вић, Ne mo prop he ta in pa tria, Eve rest me dia, Бе о град 2014, 81–140; пр во бит но 
об ја вљен у ча со пи су Књи жев ност 1986. го ди не у на став ци ма.

Од но ви јих, афир ма тив ни јих ин тер пре та ци ја ком пју тер ске по е зи је, мо же мо 
из дво ји ти „Да да ком пју тер” (Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 190, књ. 494, св. 5, 
2014, 674–700) и „Ма ши на учи да пи ше” (Ма ги ја сиг на ли зма, ур. Зо ран Сте фа
но вић, Еве рест ме диа, Бе о град 2016, 30–35), Ива на Штер ле ма на. Узи ма ју ћи за 
пред ло жак Ха ве ло ко ву књи гу Му за учи да пи ше, Штер ле ман је му зом на звао 
ма ши ну. Ин те ре сант но је да је Бо шко Ло мо вић у при ка зу То до ро ви ће ве књи ге 
По но во уз ја ху јем Ро си нан та, ње го вим му за ма на звао План ка и Ајн шта на 
(„Планк и Ајн штајн као му зе”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 164, књ. 441, св. 3, 
1988, 485–488), док би То до ро ви ће ва ли ра би ла „елек трон ска” (Ра до ји ца Та у то
вић, „Ор феј с елек трон ском ли ром”: http://www.artani ma.com /c16ese ji/ra do ji ca 
ta u to vicor fejselek tron skomli rom).

32 О укљу чи ва њу ин тер нет оп ци ја у гра ђе њу пе сме пи сао је Зо ран Сте фа
но вић у члан ку „Ухва ће не ре чи, си ли кон ско ме со”, Сто ле ће сиг на ли зма, ур. Зо
ран Сте фа но вић, Eve rest me dia, Бе о град 2014, 122: „Ово се по ма ло раз ли ку је од 
на из глед слич не де це ниј ске сиг на ли стич ке тра ди ци је ко ри шће ња ра чу на ра у 
по е зи ји, јер ов де има мо слу чај ре чи као већ го то вог ин фор ма ци о ног па ке та, али 
и умет нич ког чи на, чак и по еле мен ту ’ма те ма тич ке’ ем па ти је, ко ли ко је то 
си ли ци јум ској тех но ло ги ји да нас мо гу ће.”

33 Ра до ван Вуч ко вић, „По е ти ка сиг на ли зма”, Књи жев на исто ри ја, год. 
XXXVI, бр. 122–123, 2004, 305 – 311. Чла нак је до сту пан и на: http://www.rast ko.
rs/rast ko/de lo/13026.
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сиг на ли стич ког ко сми зма у на уч ним са зна њи ма упра во је оно 
што га раз ли ку је од екс пре си о ни стич ког ко сми зма, али га уне ко
ли ко при бли жа ва оном осе ћа ју от кри ва ња (но вог) све та и чо ве ка,34 
ко га је имао чо век ре не сан се.

 С дру ге стра не, То до ро вић је уне ко ли ко умет нич ки об ра дио 
и ре не сан сни раз вој ва тре ног оруж ја. Од хлад ног оруж ја на јед ном 
ме сту по ми ње хар пун а на другом нож, док кур шум, као сиг нум 
ва тре ног оруж ја, по ста је кљу чан и нео п хо дан за ра ђа ње пе сме, што 
пе сму и пе сни ка ста вља у по зи ци ју стал не осци ла ци је из ме ђу ра
ђа ња и уби ја ња, жи во та и смр ти: „бу бри кур шум, по но во се бу дим 
/ с кур шу мом на че лу”, „за по че так кур шум”, „за па лим не на да но 
/ кур шумпе сму”, „зеб ња из те бе / кур шум жр твен”.35

Спој хлад ног и ва тре ног пак илу стро ва ли би сти хо ви о „екс
пло зи ји зи ме”. Го ди шња до ба, ка рак те ри стич на за ха и ку по е зи ју, 
про на шла су сво ју функ ци о нал ност и у Пан до ри ној ку ти ји. Нај
при сут ни ја је упра во зи ма: „вук зим ски за ви ја”, „ле де ни дах зи ме”, 
„зи мо мо ран”, „лед на уса мље ност”, „лед на ти ши на”, „ле де на ди вљи
на”, „лед на му ња”, ма да има и про ле ћа: „про лећ ни плам”, „про
лећ ни епи таф”, ле та: „лет ња омо ри на”, је се ни: „мраз је се њи”, „у 
је се њој тму ши”, „под је се њим зве зда ма”. Упра во је у Се ве ру, у 
за ле ђе ној во ди, ха и ку по е зи ја на зна чи ла мо гућ ност да се осе те 
спо је ни прин ци пи све та, од ко јих је све по ста ло,36 те до ми нант на 
ат мос фе ра зи ме мо же да има ово об ја шње ње.

Та ко ђе, вре ди по ме ну ти и ин те ре сан тан днев нич ки за пис Ми
ро љу ба То до ро ви ћа (24. но вем бар 1985): „’Ма ло ле де но до ба’ на 
Зе мљи тра ја ло је око три сто ле ћа, при бли жно од 1500. до 1800. го
ди не. Осет но за хла ђе ње у на ве де ном пе ри о ду за хва ти ло је Евро пу, 
Се вер ну Аме ри ку и Да ле ки ис ток у Ази ји. Нај хлад ни ји пе ри од 
’ма лог ле де ног до ба’ би ла је дру га по ло ви на 17. ве ка, ка да су зи ме 
у Евро пи би ле за 1,5 до 2,0 ºC хлад ни је не го у на шем ве ку, док у 
Ја па ну зим ске тем пе ра ту ре за око 6 ºC а лет ње за око 4 ºC би ле ни же 
од са да шњих. Нај хлад ни ји пе ри од ’ма лог ле де ног до ба’ по кла па се 
са ’ми ни му мом Ма ун де ра’, ин тер ва лом ду гим 70 го ди на (1645–1715). 
То је био пе ри од из у зет но ’мир ног сун ца’, од но сно пе ри од без Сун
че вих пе га, про ту бе ран ци и дру гих ви до ва Сун че ве ак тив но сти”.37 

34 Ј. Бурк харт, „От кри ће сви је та и чо вје ка”, Кул ту ра ре не сан се у Ита ли ји, 
189–235.

35 У кур шумпе сми има, раз у ме се, и еха То до ро ви ће вог Пуц ња у гов но 
(Ла три на, Бе о град 2001), где пу цањ има уло гу у на ста ја њу пе са ма пр во бит не 
по е ме Гов на ри ја. 

36 По е зи ја ста рог Ја па на, ода брао М. Цр њан ски. http://ha i ku80.on .neo bee.
net /sta ri_ ja pan.html.

37 Ми ро љуб То до ро вић, Днев ник сиг на ли зма 1985, Унус мун дус, Ниш 
2012, 271.
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Да кле, са за вр шет ком пе ри о да ре не сан се от по че ло је „ма ло ле де
но до ба” у ме те о ро ло шком сми слу, док је дру га по ло ви на 20. ве ка 
у зна ку гло бал ног ото пља ва ња, ма да и Хлад ног ра та, те та ко зи ма 
и ства ра ње кур шумпе сме мо гу има ти и овај под текст ка да је реч 
о Пан до ри ној ку ти ји. 

Од 15. ве ка от кри ве но је да се Зе мља окре ће не са мо око сво је 
осе већ и око Сун ца, што се на зи ва ре во лу ци јом. Пре ма Кор нхау
зе ру, „аван гар да је већ то ли ко пу та по ку ша ва ла да из те ме ља по
ме ри ма су умет но сти, то ли ко пу та од ба ци ва ла тра ди ци ју, то ли ко 
пу та про гла ша ва ла ра ђа ње но ве епо хе! А фак тич ки јој ни кад ни је 
по шло за ру ком да из вр ши ре во лу ци ју”.38 

Мо жда ис пр ва де лу је не спо ји во, али ула ском књи жев но сти 
у сфе ру тех ни ке и на у ке, ко смо са, у кон текст хе ли о цен три зма (па
ра диг ма тич на би би ла Пла не та, Пу то ва ње у Зве зда ли ју, Тек стум), 
омо гу ћа ва се ро ти ра ње књи жев но сти око Сун ца (у сми слу ме та фо
рич ке ре во лу ци је). Уо ста лом, ре во лу ци ја, ба рем у сми слу окре та ња 
Зе мље око Сун ца, зна чи до вр ша ва ње пу ног кру га (тј. елип се или чак 
спи ра ле) и тра је го ди ну да на, до сле де ће Но ве го ди не. На рав но, и 
су шти на ха и куа има сво је упо ри ште у ора њу ца ре вом о Но вој го
ди ни, отва ра њу из во ра и мра зе ва.39 Да кле, ако је сиг на ли зам из ве
сно кре та ње „пла не те” и око се бе и око Сун ца (ре во лу ци ја) он да 
он и до вр ша ва не ка кав круг (елип су/спи ра лу), био он умет нич ки, 
исто риј ски, пе снич ки, ког би се јед ним де лом и ти ца ла „про јек
ци ја исто риј ске аван гар де. Упра во због при пад но сти сиг на ли зма 
аван гард ном дис кур су, ко ји по ку ша ва да за ме ни ове шта лу кул
тур ну па ра диг му но вом ствар но шћу, ње го ва есте ти ка за пра во 
по ста је ети ка са вре ме ног до ба и за лог бу ду ће иде је ху ма ни те та”.40

Ме ђу тим, мо жда сиг на ли зам до вр ша ва и „ре во лу ци ју” за по
че ту ре не сан сом, тј. уви ђа и умет нич ки про јек ту је за па жа ња у ства
ра ла штво, и то оне еле мен те чи ја је ак ту ел ност оп ста ла до да нас. 
На рав но, на тој рав ни и је сте ху ма ни тет, не са мо због не раз двој
но сти ху ма ни зма од ре не сан се већ и сто га што је пе сник по ку шао 
да „чо ве ку вра ти онај ко смич ки зна чај ко ји је имао у грч кој и ра но
хри шћан ској фи ло зо фи ји (Ау гу стин), а ко ја је сво ју осно ву има ла 

38 „Свест о све ве ћим про ме на ма књи жев ног ма те ри ја ла иза зи ва и код тео
ре ти ча ра књи жев но сти, ко ји ра до по се жу за при ме ри ма из епо хе ре не сан се и 
ба ро ка, пот пу но дру га чи је рас по ло же ње пре ма нај но ви јем екс пе ри мен ту у умет
но сти, ко ји је за ве ћи ну при ма ла ца обе леж је кри зе са вре ме не ху ма ни сти ке, ма да 
про ла зне кри зе” Ј. Кор нха у зер, Сиг на ли зам срп ска нео а ван гар да, 39. 

39 Врап че ва при ча: Иза бра не ха и ку пе сме из Едо пе ри о да, иза брао и пре
вео Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, Та не си, Бе о град 2011, 25.

40 Ва си ли је Мил но вић, „Оп ти мал не про јек ци је сиг на ли зма као аван гард
ни од го вор са вре ме ном до бу”, Сиг на ли зам и де ло Ми ро љу ба То до ро ви ћа, прир. 
Ми ли во је Па вло вић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Бе о град 2014, 23.
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у Пто ло ме је вом ге о цен трич ном си сте му. Ста вља ју ћи чо ве ка опет 
у цен тар све та, од но сно ко смо са, он ње го ву суд би ну ре ша ва не одво
ји во од суд би не не бе ских те ла и це ло куп ног све ми ра”.41 

На ша га лак си ја (Млеч ни пут) сма тра се спи рал ном. Мо жда је 
Ми ро љуб То до ро вић, пре но се ћи га лак тич ку сли ку у до мен је зи ка, 
ре чи и пе сме, су ге ри сао и са му га лак тич ку спи рал ност свог ства
ра ла штва. Она би, схва ће на на овај на чин, им пли ци ра ла да ге о цен
трич но и хе ли о цен трич но кре та ње сиг на ли зма, до вр ша ва ју ћи аван
гар ду или Но во до ба на кон Ве ли ких ге о граф ских от кри ћа, на кон 
7000. го ди не од на стан ка све та, тј. на ја вљи ва ног сма ка (јед ног) 
све та (1492), не под ра зу ме ва крај већ за че так но ве елип се, Но ве 
го ди не. Не би то ли ко ва жно би ло ка ква би би ла, али је ва жно да 
је бу де. 

Та по тре ба за оп стан ком, по тре ба је за оп стан ком умет но сти 
и на пла не ти и у ко смо су. Оту да је ова ко осми шље но тра га ње за 
од го во ри ма на пи та ње ка ко то омо гу ћи ти. Ре не сан сна лич ност 
Ми ро љу ба То до ро ви ћа – ди пло ми ра ног прав ни ка, али и чо ве ка за
ин те ре со ва ног за фи зи ку, хе ми ју, ма те ма ти ку и на да све – пе сни ка, 
ко ји све сво је зна ње и ин те ре со ва ње под ре ђу је умет но сти, ука зу
је нам на пут ко јим се књи жев ност у да на шњој ери мо же спа си ти 
од би ло ко је вла сти или од уни ште ња. Ако је мо гу ће књи жев ност 
очу ва ти и пре по ро ди ти са рад њом са ком пју те ром, ин тер не том,42 
при род ним на у ка ма, мо жда вре ди по ку ша ти та кав пре по род и у име 
ху ма ни стич ких на у ка. То би зна чи ло про на ћи На ду Пан до ри не 
ку ти је. 

41 Ми ли во је Па вло вић, Кљу че ви сиг на ли стич ке по е ти ке: Зве зда на син так
са Ми ро љу ба То до ро ви ћа, Про све та, Бе о град 1999, 55.

42 Ви де ти те мат: „Књи жев ност и ин тер нет”, прир. Ми лош Јо цић, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, год. 191, књ. 496, св. 3, септембар 2015, 235–315.




