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Не у мор ни тра га лац за крај њим по ет ским хо ри зон ти ма, Ми ро љуб То -
до ро вић (1940) огла сио се но вом књи гом на сло вље ном Пан dо ри на ку -
tи ја. На зна ти жељ ном чи та о цу је, ма да он то ис пр ва не зна, ве ли ка
ди ле ма ка ко књи зи при сту пи ти од но сно ка ко је чи та ти – да ли од по -
чет ка пре ма кра ју или обр ну тим сме ром (на рав но, мо гу ће је и чи та ње
на пре скок али оно, пре или ка сни је, сти же до крај њих та ча ка књи ге).
Од раз ре ше ња/од лу ке у мно го че му ће за ви си ти раз у ме ва ње це ло куп -
ног де ла, од но сно, пре ци зни је, спо зна ја и раз у ме ва ње то ком пр вог су -
сре та са њим – а та је сен за ци ја и фа сци на ци ја у слу ча ју Пан dо ри не
ку tи је ве о ма бит на. У ка сни јим иш чи та ва њи ма, по што је кључ на тај -
на раз от кри ве на, ра за би ру се фи не се, за па жа ју ва ри ја ци је и по на вља ња
ре чи/пој мо ва у дру го ја чи јим кон тек сти ма и са раз ли чи тим вред но сним
пред зна ци ма, што ће сва ка ко обо га ти ти ути ске али се они, не ми нов но,
те ме ље на оном пр вом от кри ћу.

Ако се, да кле, кре не уоби ча је но, од на слов не стра не у са др жај, от -
кри ва ју/ре ђа ју се ци клу си: „Глас из не из реч ја“, „Буд но ожи ли ште“ и
„Да ру јем ти твор че“, са зда ни од не и ме но ва них це ли на/пе са ма у об ли -
ку/фор ми два че тво ро сти ха. За њи ма сле ди, на по след њих 40 стра ни -
ца књи ге, ци клус „Реч ме оба сја ва (кон крет на и ви зу ел на по е зи ја)“, иза
ко га се пак на ла зи раз ја шњу ју ћа „На по ме на“.

Ци клу си ко ји су „јед но ди мен зи о нал ни“ то јест у ко ји ма се „ба ра та“
(са мо) ре чи ма от кри ва ју се као ни зо ви при зо ра, нај че шће фор му ли са -



них јед ним сти хом, ко ји сто је са мо стал но или се, исти на ре ђе, ди рект -
но на ста вља ју/пре ли ва ју у сле де ћи при зор/стих. „Не за ви сна ег зи стен -
ци ја“ при зо ра/асо ци ја тив них сен за ци ја сти хо ва ко ји се „сла жу“ са мим
ре до сле дом (ко ји их је до вео пре или по сле дру гих) то ком тра ја ња пе сме
ме ња се, од но сно њи хо ва се зна че ња, до ве де на у ко ре ла ци ју са дру гим
(сти хо ви ма/при зо ри ма) ре ла ти ви зу ју и при ла го ђа ва ју (окру же њу), те
се, ма ње или ви ше спон та но, на по вр ши ни спо зна је/ту ма че ња по ја вљу -
ју ви зу ре ко је, иако по сто је,  ни су уоби ча је не, не под ра зу ме ва ју се, не
узи ма ју „здра во за го то во“; на рав но, по ме ну то се од но си и на скло по ве
ре чи ко ји се тран сфор ми шу у спе ци фич ној ал хе ми ји ме ђу од но са. Не си -
гур ност у пра ва зна че ња про чи та ног (јер се она не „укла па ју“ у на у че не
ше ме) и за чуд ност ко ја је пра ти (и ра сте пред сва ким но во от кри ве ним
сми слом сти ха), упи ру у је зич ке две ри ко је су рет ко или ни ка да отва ра -
не. Ово ду бин ско ко па ње, та ин тен зив на ар хе о ло ги ја зна че ња функ ци -
о ни ше  ка ко на ни воу до ви тљи вих сла га ња или кон тра пунк ти ра ња ре чи
та ко и на ни воу из не на ђу ју ћих спо зна ја/от кро ве ња. У ко нач ном са гле -
да ва њу јед не пе сме, од но сно свих пе са ма, чи та лац схва та ко ли ко су ње -
гов до жи вљај и раз у ме ва ње (и, на рав но, упо тре ба) је зи ка си ро ма шни и
ру тин ски по вр шни, не рет ко на ни воу фло ску ла. Ова фру стри ра ју ћа чи -
ње ни ца ипак не ће ума њи ти оду ше вље ње из ван ред ним сли ка ма, ви спре -
ним игра ри ја ма зна че њи ма и за го нет ним кон тек сти ма сти хо ва у ко ји ма
се спа ја ју пој мо ви у ра спо ну од исто ри је и ми то ло ги је, фи ло зо фи је и
ети ке пре ко емо ци ја/сен за ци ја и „обич них“, сва ко днев них пред ме та до
ег зо тич них тех но ло шких чу де са ко ја ће до не ти бу ду ћа вре ме на. Сто га
се Пан dо ри на ку tи ја от кри ва као низ ра зно род них фраг ме на та ко ји
гра де мо за ик у ко ме су спо је не раз ли чи те епо хе, све то на зо ри, до жи вља -
ји све та.

Сло же ни мо за ик се уве ћа ва у по след њем ци клу су уно ше њем у пе -
сму/при зор ли ков них еле ме на та, обје ка та и ко ре ла ци ја, што сем ви зу -
ел не до па дљи во сти на ме ће и по тре бу дру га чи јег гле да ња/чи та ња
пе сме. Реч у тим це ли на ма има, сем стан дард не зна чењ ске уло ге, и ону
пот пу но ли ков но-де ко ра тив ну (за ви сну од по ло жа ја на стра ни ци и од
фон та ко јим је од штам па на). Овим се на ви ше стру ке про бе ста вља и
чи та о че ва/гле да о че ва отво ре ност пре ма но вим, не стан дард ним са др -
жа ји ма од но сно ње го ва спо соб ност да се ан га жу је у од го не та њу ова -
квих иза зо ва (а не да пред њи ма од мах од у ста не).

По за вр шет ку ци клу са кон крет не и ви зу ел не по е зи је, чи та лац мо -
же/тре ба/мо ра про чи та ти „На по ме ну“, ко ја ће му от кри ти Тај ну на -
стан ка књи ге ко ју је иш чи тао. А она је ви ше стру ка: „си ро ви ма те ри јал“
(тек сто ви и пе сме) до би јен је екс пе ри мен ти ма по мо ћу ма те ма тич ких
та бе ла слу чај них бро је ва. Ма те ма тич ке та бе ле пер му ти ра них бро ја ва
(од 0 до 99) до би је не су на ком пју те ри ма Еко ном ског ин сти ту та, 1969.
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и Ма те ма тич ког ин сти ту та 1970. го ди не у Бе о гра ду. Ком би на ци је су
из во ђе не са се дам та бе ла ре чи. Пр ве три та бе ле са др жа ле су по бро ју
пет до шест ре чи. Јед на та бе ла има ла је пре ко 500 ре чи, а оста ле че ти -
ри има ле су три ре чи по бро ју, да кле по та бе ли 300 ре чи. У кре а тив ној
је игри укуп но би ло пре ко 2700 ре чи, ма да до бар део њих ни је ис ко ри -
шћен. На кнад ним ин тер вен ци ја ма, при ли ком ко нач ног ства ра ња/уоб -
ли ча ва ња пе са ма, до да ва не су но ве ре чи. За ову књи гу (Пан dо ри ну
ку tи ју) пре у зе то је не што та квим по ступ ком ство ре ног ма те ри ја ла об -
ја вље ног у збир ци Тек сtум (1981) а нај ве ћи број пе са ма је, из тог из -
во ра, уз огро ман пе сни ков на пор да се, ка ко сам при зна је, вра ти (уђе)
у кре а тив не то ко ве, стил, на чин ства ра ња и по ет ско на дах ну ће од пре
ви ше де це ни ја, „об ра ђен, упе смљен, кон кретизо ван, ви зу е ли зо ван и
до ве ден до ко нач ног об ли ка“ 2013. и 2014. го ди не.

По ме ну те чи ње ни це ба ца ју са свим но во све тло на прет ход но про чи -
та не пе сме. Не мо же се, по нај пре, не би ти фа сци ни ран по лу ве ков ним,
кон ти ну и ра ним ства ра лач ким им пул сом у та ко зах тев ној „ди сци пли ни“
ка ква је По е зи ја, кра љи ца ли те ра ту ре. По том се мо ра ува жи ти ин ге ни о -
зан по сту пак упо тре бе та да шње вр хун ске тех но ло шке но ви не, ком пју -
те ра, у ства ра њу пе са ма за то што је пе сник уви део но ве мо гућ но сти за
„ли те рар ни рад“ (или ба рем за је дан део тог ра да). Из да на шње пер спек -
ти ве, из вре ме на у ко ме су ком пју те ри део сва ко дне ви це, он да шње кри -
ти ке па и оп ту жбе на ра чун То до ро ви ћа, по ко ји ма он из не ве ра ва
по е зи ју, сво ди је на од љу ђе но ме ха ни ци стич ко ба ра та ње и ма ни пу ли -
са ње ре чи ма, де лу ју нео сно ва но на ив но и крај ње кон зер ва тив но. Јер,
већ су да да и сти и над ре а ли сти екс пе ри мен ти са ли са на су мич ним и ауто -
мат ским пи са њем, ин си сти ра ју ћи на слу чај но сти и од су ству на ме ра а
што је био по ку шај да се исме је/ка ри ки ра кла сич но, ро ман ти чар ско при -
зи ва ње у по моћ му за, ма да, па ра док сал но (или, ипак, не?) и ови су по -
ступ ци та ко ђе ува жа ва ли по сто ја ње не ка кве спољ не си ле ко ја ства ра
умет нич ки текст (ко ри сте ћи пе сни ка као ма ње-ви ше па си ван ме ди јум).
То до ро вић од ла зи ко рак да ље укљу чу ју ћи (са свим кон кре тан спољ ни
чи ни лац) ком пју тер ске про це со ре и про гра ме у ову ра бо ту. На рав но,
би ло да пе сни ка по се ћу је „му за“ или је на де лу ка кав за ум ни про цес
или, ко нач но, ал го ри там (исти ни за во љу сми шљен од не ких дру гих љу -
ди али сва ка ко не на ме њен пи са њу по е зи је), без пе сни ко вог, ве ћег или
ма њег, по зна ва ња ре чи/је зи ка не мо же и не ће до ћи до би ло ка квог ства -
ра ња. Тај „је зич ки ре сурс“ да кле по сто ји у пе сни ку, у „пе сни ко ли ком“
ме ди ју му и би ва ис ко ри шћен у свр ху пи са ња пе сме. То до ро вић пак кон -
тро ли ше „фун дус“, „је зич ку си ро ви ну“ и ода би ре ре чи ко је ће за у зе ти
сво ја ме ста у сти хо ви ма по „во љи“ про гра ма (за па зи мо да је пе сник, иако
сво јим по ступ ком ства ра ња сти хо ва чи ни ве ли ки ис ко рак пре ма „ли ку
ства ри ко је ће до ћи“, огром ну ве ћи ну ре чи/пој мо ва ко је је ко ри стио узео
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из оп ште ци ви ли за циј ских те ко ви на ко ји ма је до дао тек по не ку усме ре -
ну пре ма бу дућ но сти, ин си сти ра ју ћи ти ме на кон ти ну и те ту про шло–са -
да шњу–бу ду ће). Но, ма те ма тич ко-ма шин ско ме ша ње/спа ја ње ре чи тек
је пр ви део (не)кон тро ли са ног екс пе ри мен та јер у ње го вом на став ку
пе сник ин тер ве ни ше на оно ме што је до био и тај „си ро ви“ ма те ри јал
„упе смљу је“. Слу чај ност се (до дат но) под вр га ва пе снич кој „све сти“, „ре -
флек су“ и/или „осе ћа ју“. „Си ро ви сти хо ви“ од пе сни ка тра же да, нај пре,
от кри је/на слу ти њи хов сми сао и ле по ту, за шта је, по при ро ди ства ри, по -
треб на ве ли ка је зич ко/сми са о на сло бо да/отво ре ност, те во ља и спо соб -
ност да се на чи ни ис ко рак из ове шта лих кон струк ци ја и обра за ца. Тај
фан та стич но иза зов ни „рад“ по но во ус по ста вља/вас кр са ва вре ме на град -
ње је зи ка као уре ђе ног си сте ма у ко ме пе сник, сво јим ин тер вен ци ја ма
от кри ва ре чи и њи хо ва зна че ња или већ от кри ве ном до да је по не ки но -
ви сег мент; на по кон, ако већ не уче ству је у ства ра њу но вих ре чи а пе -
сник са у че ству је у кре а ци ји њи хо вих ме ђу од но са и зна че ња ко ја из њих
про из и ла зе. Ис пу ња ва ње ових за да та ка пе сни ку до но си ве ли ку ра дост
ко ја се пре но си и на чи та о це ко ји ма се да ру је мо гућ ност да ис тра жу ју
је зик и от кри ва ју ње го ве тај не. Ко нач но, све што се ова ко чи ни сла ви Је -
зик, ње го ву сна гу и крх кост, суп тил ност, ко ле бљи вост, ви ше знач ност,
ње го ву по сто ја ност и тај но ви тост, ко ји ма се тре ба ра до ва ти, от кри ва -
ти их и ди ви ти им се. То до ро вић и овом књи гом по твр ђу је да је дра го -
це ни и да ро ви ти тра га лац за не до ку чи вим тај на ма Је зи ка.

И, на кра ју, вра ти мо се на по че так од но сно на сам на слов књи ге.
Пан dо ри на ку tи ја отва ра се чи та о ци ма као збир сва ко вр сних сли ка и
асо ци ја ци ја ко је ко ре спон ди ра ју са раз ли чи тим сег мен ти ма ци ви ли за -
циј ског и лич ног жи вље ња, раз де ље ним на фраг мен те али и да ље по ве -
за ним, ви дљи вим и не ви дљи вим, по вр шин ским и ду бин ским ве за ма.
Но, Пан dо ри на ку tи ја је и ме та фо ра за је зик ко јим се спо ра зу ме ва мо
и на ко ме фор му ли ше мо сво је ми сли. Пан до ри на ку ти ја је зи ка ду бо ка
је и пре пу на али њен са др жај ко ри сти мо ла ко ми сле но и по вр шно, не -
ма ју ћи пред ста ве о ње ном бо гат ству и, ко нач но, зна ча ју. Али, ка да се
она ис пра зни или ис тро ши, не па жњом и не бри гом, ли ша ва мо се јед -
ног од те мељ них прин ци па ко ји нас од ре ђу је као по је дин це али и са -
мо све сну вр сту.
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