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СИГ НА ЛИ ЗАМ КАО ОГЛЕ ДА ЛО ЧУ ДЕ СНОГ

Ма ги ја сиг на ли зма / The Ma gic of Sig na lism, збор ник ра до ва, Eve rest Me dia 
– Ме ђу на род на кул тур на мре жа „Про је кат Раст ко”, Бе о град 2016 

Као пе де сет сед ма књи га би бли о те ке „Сиг нал” по ја вио се збор ник 
Ма ги ја сиг на ли зма. Он је при род ни на ста вак свих ра ни јих збор ни ка 
(би ло их је пет на е стак) ко ји су по ку ша ва ли да од го нет ну шта сиг на ли
зам је сте, ка ко се он раз ви ја и шта је то што га чи ни не у га си во аван гард
ном и пла не тар ном умет но шћу. Збор ни ци су штам па ни би ло у ча со пи
си ма, би ло у за себ ним књи га ма. По след ња два, пре овог о ко јем пи ше мо, 
би ли су: Сто ле ће сиг на ли зма / The Cen tury of Sig na lism (2014) и Сиг на
ли зам и де ло Ми ро љу ба То до ро ви ћа (2014). Као што је реч сто ле ће у прет
по след њем збор ни ку би ла „од го вор” на реч иза зов ко ја се на ла зи ла у 
на сло ву оно га ко ји је ње му прет хо дио, на зив по след њег збор ни ка са др жи 
реч ма ги ја. Сиг на ли зам ко ји иза зи ва и обе ле жа ва век у ко јем то чи ни 
та ко што се по ла ве ка за чи тав век мо же узе ти, не сум њи во ма ги ја је сте. 

И овај збор ник има ме ђу сво јим ко ри ца ма ми ниан то ло ги ју ви зу
ел них пе са ма. На пред њим ко ри ца ма je де ло Ива на Штер ле ма на, а на 
зад њим тво ре ви на Ми ло ша Јо ци ћа. По ред њих, ту су и: још две, та ко ђе 
из у зет но ус пе ле, Ива на Штер ле ма на, три Ми ло ша Јо ци ћа, три Ми ро
љу ба То до ро ви ћа, као и ви зу ел ни при ло зи Џи ма Лефт ви ча, Ре и да Ву да, 
Ке и чи На ка му ре, Да ни је ла Да ли га на, Дми три ја Бу ла то ва, Фран ка Бу
ши ћа, Вла ди ми ра Ми лој ко ви ћа (два), Адри ја на Са рај ли је, Не ма ње Ми
тро ви ћа, До бри це Кам па ре ли ћа, Де ја на Бо го је ви ћа, Оли ве ра Ми ли ји ћа 
и Је ле не Ма ри ће вић. Ли ков ним при ло зи ма кр ца ти су тек сто ви „Бу квар 
за пан тро пе” Сте ва на Бо шња ка, „Гу чи на о ча ри на Дор ћо лу” Ми ли во ја 
Ан ђел ко ви ћа, и, по себ но, „Дипл/ом ни/опиа” Или је Ба ки ћа, у окви ру ра да 
„Су пек ма ти зам” Ма ше Вој но вић да та је чи та ва се ри ја сиг на ли стич ких 
пе ча та Ја ро сла ва Су пе ка, Дар ко Ву лић нас да ру је са два „шум ска сиг на
ла”, а пи смо Ја ро сла ва Су пе ка Ми ро љу бу То до ро ви ћу о сиг на ли стич ком 
ро ма ну по ши ља о ца МЗС про пра ће но је јед ном стра ни цом сиг на ли стич ког 
ро ма на Број ке исто га ау то ра. Ви зу ел не пе сме су, и бу квал но, ула зни це 
за сиг на ли зам.

При су ство зна чај них сиг на ли ста из ино стран ства не огра ни ча ва 
се са мо на ви зу ел не пе сме. Џим Лефт вич је у збор ни ку пред ста вљен и пе
смом „Шест Ме се ци Ни је Пре су да” и крат ким „Су бјек тив ним асе мич ким 
по став ка ма” (оба при ло га је с ен гле ског пре вео Сло бо дан Шке ро вић). 
Ње го ва ви зу ел на пе сма за пра во и је сте „асе мич ка” пе сма и она је, као и 
све оста ле пе сме ове ка те го ри је, по ни кла „из ти по гра фи је, не из ка ли гра
фи је” (стр. 49). Основ на по став ка есе ји стич ког Лефт ви че вог при ло га гла си: 
„Мо же мо да чи та мо оно што ни је на пи са но” (50). Сплит ски књи жев ник 
Фран ко Бу шић, пред сед ник „ДА ДАн ти” – Удру ге за про ми ца ње Екс пе
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ри мен тал не Умјет но сти, али и члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, уз 
ви зу ел ну пе сму да ру је нас и са пет (нео)да да и стич ких пе са ма, од ко јих 
је јед на на сло вље на „Сред пу ша ка и кру ша ка ду го у ша ка”. 

Сва ки збор ник о сиг на ли зму скла па се као те о риј ска књи га укр ште
на са ан то ло гиј ским пре се ком ак ту ел ног сиг на ли стич ког ства ра ла штва, 
сто га збор ник отва ра чла нак „Сиг на ли зам или: One met hod to ru le them 
all” Ва си ли ја Мил но ви ћа. Ве ли ки број ту ма ча сиг на ли зма пи тао се ка ко 
овај нео а ван гард ни по крет тра је та ко ду го, иа ко је за све аван гар де ка рак
те ри стич но да бур но бле сну и бр зо се уга се. Је ди но је над ре а ли зам, за
хва љу ју ћи ван ред ној енер ги ји и не пре кид но об на вља ној ин вен тив но сти 
Ан дреа Бре то на, био из у зе так. Мил но ви ћев „од го вор” на то упор но пи
та ње су сле де ће прет по став ке ко је он за исти ну узи ма: „... нео а ван гар да 
ни ка да ни је по сто ја ла” већ „је реч о ис тој оној ра сној аван гар ди, ко ја је 
у кор пу су срп ске кул ту ре от по че ла сво је про си ја ва ње из ме ђу два ра та; и 
[да] аван гар да као та ква ни је екс клу зив но књи жев ни фе но мен, не го [да] 
при па да но вој ин тер ди сци пли нар ној, син кре тич кој и апеј рон ски за сно
ва ној умет нич кој па ра диг ми – мо же мо за кљу чи ти да су основ не смер ни
це ова квог кон цеп та усме ре не на из ме ну чи та ве ствар но сне па ра диг ме 
и да се не ра ди о јед ној умет нич кој кон цеп ци ји, не го о ре во лу ци о нар ној 
плат фор ми за из ме ну све та” (7). Сам Ми ро љуб То до ро вић не ги ра би ло 
ка кву ве зу сиг на ли зма са над ре а ли змом, а при зна је ка ко по крет ко јем 
је он на че лу до дир не ве зе има са фу ту ри змом и да да и змом. Сиг на ли зам је 
од са мих сво јих по че та ка био при су тан у ин тер ди сци пли нар ним оства
ре њи ма Ма ри не Абра мо вић, Слав ка Мат ко ви ћа, гру пе Бош + Бош итд. 
И да нас, тре ћи та лас сиг на ли ста, у ко јем су нај ак тив ни ји и нај при сут ни
ји Је ле на Ма ри ће вић, Ми лош Јо цић, Иван Штер ле ман и сам Мил но вић, 
на ста вља да де ла ин тер ди сци пли нар но (по себ но на те о риј ском пла ну) 
и до ка зу је ка ко је сиг на ли зам да ле ко од сва ког за ми ра ња. Сиг на ли стич ко 
де ло по ста ло је (над)отво ре но ку ди ка мо ви ше не го што је то пре пе де
се так го ди на Ум бер то Еко оче ки вао. Ако Ра до ван Вуч ко вић у По е зи ји 
срп ске аван гар де, по ла зе ћи од Ви на ве ро вог Ма ни фе ста екс пре си о ни
стич ке шко ле, уто пи ју на зи ва „ко смич ком уто пи јом” (13), сиг на ли сти 
су уто пи ју ожи во тво ри ли. 

Као и у про шлом збор ни ку, Сто ле ће сиг на ли зма, и у овом је нај
при сут ни ја Је ле на Ма ри ће вић, нај мла ђа ме ђу ау то ри ма. Јед на ко као и 
у про шлом збор ни ку, она је исто вре ме но и сиг на ли стич ки ства ра лац и 
ту мач сиг на ли зма. По ред пет сиг на ли стич ких пе са ма, игри во ху мор них, 
сле де ћих на сло ва „Хер Ме са”, „Ел Гре хо”, „До на Оде”, „Де Рас кол” и „От 
Ме ну ло”, и две исто та ко ду хо ви те, је зич ки ва тро мет не, крат ке при че 
„Ефен ди Мит” и „Кир Пан и Мир са да Ци ган ка”, за сту пље на је есе ји стич
ким при ло гом – „Ко сми стич ко пу то ва ње у сиг на ли зам: ’Мо је ср це на вр ху 
гро мо бра на’”. По сле ра да на пи са ног са Сне жа ном Сав кић, „Ли бер тен ски 
ди ја лог: Ерос и По(р)нос сиг на ли зма”, штам па ног у Сто ле ћу сиг на ли зма, 



у ко јем је ис пи тан ероскон ти ну и тет срп ске књи жев но сти, у „Ко сми стич
ком пу то ва њу...” је учи ње но исто ка да је о ко смоскон ти ну и те ту реч. У 
ње му је ау тор ка па жљи во на бро ја ла ко смич ке пе сме ко је су се об ре ле у 
не сум њи во нај зна чај ни јој ан то ло ги ји срп ске по е зи је уоп ште – Ан то ло
ги ји срп ског пе сни штва Ми о дра га Па вло ви ћа. То је „при пре ма” да се 
пре ђе на ко сми зам у пе сни штву Ми ро љу ба То до ро ви ћа, по чев од ње го
вих ра них књи га Пла не та и Пу то ва ње у Зве зда ли ју. Иа ко сиг на ли зам, 
и ка да је ко сми зам у пи та њу, има до дир них та ча ка са ко сми змом по е зи
је ко ја му је прет хо ди ла, он је, исто вре ме но, „и син те за до та да шњих 
ко сми за ма и пор тал у бу ду ћа!” (270) Је ле на Ма ри ће вић у ми ну ци о зним 
ана ли за ма ука зу је и на „ве зе” ко је по сто је из ме ђу пе снич ких сли ка при
сут них у по је ди ним То до ро ви ће вим пе сма ма и они ма ко је су у сво јим 
пе сма ма пот пи са ли Раст ко Пе тро вић, Ра де Дра и нац и Бран ко Ве По љан
ски и, у свом Гро мо бра ну све ми ра, Ста ни слав Ви на вер. Њен текст се 
(не) окон ча ва јед ним ПСом у ко јем се скре ће па жња на ци клус тви тер
при ча „Квест и ко смос” Ми ло ша Јо ци ћа и на пе сму „Зве зда пут ни ца” 
кла си ка са вре ме ног срп ског пе сни штва Љу бо ми ра Си мо ви ћа. 

Ве о ма је ин те ре сан тан ин тер вју ко ји је Је ле на Ма ри ће вић да ла Ду
ша ну Ви да ко ви ћу, по ко ме је збор ник на сло вљен. У ње му мла да сиг на
лист ки ња от кри ва ма ги ју „су сре та” са сиг на ли змом. Иде ја јој је би ла да се 
на пи ше осо бе на, са свим ис ко ше на, је ре тич ка пот пу но, али и пло до твор на 
Сиг на ли стич ка исто ри ја срп ске књи жев но сти, уну тар ко је би де таљ но 
би ле ис пи та не ве зе ко је је овај аван гард ни по крет оства рио са сред њо ве
ков ном, усме ном, ба рок ном, де вет на е сто ве ков ном књи жев но шћу... Ста
ни слав Ви на вер ван ред но је по ла зи ште за сиг на ли стич ка ис тра жи ва ња. 
Ба рок на по е ти ка је ал ка ко ја спа ја де ло Ми ло ра да Па ви ћа са сиг на ли стич
ким оства ре њи ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа. То до ро ви ће ве есе ји стич ке 
му њо гра ме, ко је тви терма ни фе сти ма на зи ва, схва та као „од ли чан спој 
аван гард не тра ди ци је и по тре бе за мо дер ни за ци јом” (282). По себ но јој је 
дра га по ли фо на То до ро ви ће ва Тор ба од вр бо вог пру ћа „ко ја је днев нич
ке фраг мен те ис то пи ла и из ли ла у сли кепри че” (283). Ин те ре сант ни су 
и кло ко три сти, твр ди ка ко је Ми ро љуб То до ро вић, уз Ан дри ћа, Ки ша и 
Па ви ћа, нај при сут ни ји наш пи сац у ино стран ству, а сво ју књи гу Ле ги
ти ма ци ја за сиг на ли зам, ко ја оку пља све ње не ра до ве о овом по кре ту 
на ста ле од 2011. до 2015. го ди не, схва та као не ку вр сту ди пло ме „на не ком 
има ги нар ном Од се ку за сиг на ли зам” (284–285). 

Уз Је ле ну Ма ри ће вић, нај ви ше при ло га у овом збор ни ку има ју Иван 
Штер ле ман, Ми лош Јо цић, Или ја Ба кић и Сло бо дан Шке ро вић.

Штер ле ман је, по ред ви зу ел них пе са ма и сиг на ли стич ких пе са ма 
„Бе тон ска пре са”, „Сан бр. 3473” и „Тра жим си гу ран сиг нал”, у збор ни
ку за сту пљен и са два ван ред на есе ја. Пр ви је „Ар хи тек ту ра по ет ског 
де кон струк ти ви зма”. У ње му из два ја звуч не стил ске фи гу ре асо нан цу 
и али те ра ци ју, твр де ћи ка ко оне „ра ђа ју пулс у мр твом те лу тек ста” (22). 
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Текст мо ра до би ти „но ву ди мен зи ју”, а он је сти че нај ра зно вр сни јим оне
о би ча ва њи ма, по себ но на ви зу ел ној рав ни. У овом свом есе ју о ви зу ел ној 
То до ро ви ће вој по е зи ји Штер ле ман во ђу сиг на ли зма сме шта у „Фу ко ов 
низ ау то ра чи је је де ло жи во за хва љу ју ћи ’кон тра го во ру’”. Дру ги Штер ле
ма нов есеј „Ма ши на учи да пи ше” по све ћен је сиг на ли стич кој ком пју
тер ској по е зи ји. 

Ми лош Јо цић је, по ред ви зу ел них пе са ма и две се ри је тви терпри ча 
(пр ва је на сло вље на „Квест и ко смос”, а дру га „Раз глед ни це из гра до ва 
и пла не та”), за сту пљен и есе јем „Окулт не ма ши не из Бал ка ни је”. У ње му 
је реч о нео а ван гард ном, пост мо дер ном и сиг на ли стич ком тре ти ра њу 
жан ра стим пан ка у ро ма ну Фу ту ри ста у од сту па њу или Уне зве ри ја да 
Или је Ба ки ћа. 

Или ја Ба кић је, по ред сти хо ва и про зе, по ну дио и кра так при каз 
збир ке Дро здо ви у па клу Сло бо да на Шке ро ви ћа. 

Сло бо дан Шке ро вић је, по ред сиг на ли стич ких пе са ма, пред ста вљен 
из бо ром из пој мов ни ка По е ти ка Иде ја, ми ниесе јем „Пе сма као не и зо
ло ва ни си стем” и крат ким тек стом „Ре ци кла жа ор га зма”. Ми ро љуб То
до ро вић је, по ред ви зу ел них пе са ма, у Ма ги ји сиг на ли зма штам пао шест 
но вих ша тро при ча: „Прич ко ма ра то нац”, „Би ла је у пра ву”, „Ста ре па
су ља ре”, „Склеч ка”, „Пи цан” и „Ве ли ки је свет”.

Осим То до ро ви ће вих при ча, и већ спо ме ну тих про за Ми ло ша Јо ци
ћа, Или је Ба ки ћа, Ду ша на Стој ко ви ћа и Је ле не Ма ри ће вић, у збор ни ку 
су и, углав ном крат ки, про зни тек сто ви Мир ја не фрау Ко лар ски, Вла ди
ми ра Ми лој ко ви ћа, Рај ка Бла го је ви ћа, Адри ја на Са рај ли је, Дар ка До нев
ског, Ми ли во ја Ан ђел ко ви ћа, Де ја на Бо го је ви ћа и Оли ве ра Ми ли ји ћа 
(че ти ри тек ста). Ту је и при лог „Из днев ни ка” Ива не Мак сић, као и од ло
мак из јед ног пи сма Ја ро сла ва Су пе ка Ми ро љу бу То до ро ви ћу, на сло вљен 
„Сиг на ли стич ки ро ман”, у ко јем је реч о ро ма ну МЗС, ко ји је по сто јао 
са мо у два при мер ка, од ко јих је онај ау то ров, из ло жен на са мо стал ној 
из ло жби у На ши ца ма 1983. го ди не, не стао. 

Сиг на ли стич ке пе сме, осим спо ме ну тих Ива на Штер ле ма на, Ми
ло ша Јо ци ћа, Или је Ба ки ћа, Сло бо да на Шке ро ви ћа и Је ле не Ма ри ће вић, 
об ја вљу ју и Мир ја на фрау Ко лар ски (шест пе са ма), Вла ди мир Ми лој ко
вић (3), Вик тор Ра до њић (2), Рај ко Бла го је вић (2), Дар ко До нев ски (че ти ри, 
од ко јих су пр ве три ха и куи), Ду шан Ви да ко вић (два на ест ха и ку пе са ма 
из ха и ку пу то пи са кроз Сиг на ли зам), До бри ца Кам пе ре лић (2) и Де јан 
Бо го је вић (2). Од стра них ау то ра ту су Џим Лефт вич („Шест Ме се ци 
Ни је Пре су да”, у пре во ду Сло бо да на Шке ро ви ћа) и Фран ко Бу шић (5).

Иде ја о пи са њу сиг на ли стич ке исто ри је књи жев но сти (срп ска књи
жев ност осмо тре на уз по моћ сиг на ли стич ког дур би на) по ла ко је по че ла 
да се оства ру је. У овом збор ни ку Иси до ра Ана Стам бо лић се огла си ла 
тек стом „Те ме срп ског сред њег ве ка у сиг на ли зму”. Још Ју ли јан Корнха у зер 
је уо чио ка ко се, по чев од збир ке Ви дов дан (1989), Ми ро љуб То до ро вић 
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по ду хва та те ма ко је су до та да би ле са свим од сут не у ње го вом пе сни штву, 
али се све на уо ча ва њу и за вр ши ло. Иси до ра Ана Стам бо лић овој про ме
ни, те мат ском ре зу, по све ћу је свој рад. Она де таљ но ана ли зи ра не ко ли ко 
пе са ма збир ке Ви дов дан. За у ста вља се и на збир ци Де ви чан ска Ви зан ти
ја (1994). Ма ша Н. Вуј но вић, у тек сту „Су пек ма ти зам”, пи ше о Ја ро сла
ву Су пе ку и ње го вој ва ри јан ти сиг на ли зма, за др жа ва ју ћи се по себ но на 
ње го вим мејларт ак тив но сти ма, али и на ње го вој те о ри ји „пер со нал не 
ма те ма ти ке – ма те ма ти ке бо ја”, фе но ме ну бро је ва, ње го вој ки не тич кој 
умет но сти и из у ча ва њу фе но ме на сна. У окви ру ра да пред ста вље ни су 
нам и не ки од нај зна чај ни јих Су пе ко вих пе ча та. 

По ред пе сме „Ме си ја” и про зе „Ожа ло шће ни”, Рај ко Бла го је вић је 
за сту пљен и сту ди јом „Ма ни фе сти сиг на ли зма”.

Ве о ма је ин те ре сан тан и про во ка ти ван при лог „О шмин ке ри ма, 
штру дла ма и шо кингша тру” Ма ри ја не Је ли сав чић, по све ћен ша тро
изми ма у про зи и по е зи ји Ми ро љу ба То до ро ви ћа. На ме ра ра да би ла је да 
се по ка же ка ко се оства ру је за ми сао Љу би ше Јо ци ћа ста ра већ че ти ри 
де це ни је, по ко јој сиг на ли зам је сте „Знак да тре ба про бу ди ти Сно ве.”

Со ња Ште фа но вић у „Ко ре ни ма сиг на ли зма” пи ше о струк ту ри, 
зна че њу и по е ти ци збир ке Пла не та Ми ро љу ба То до ро ви ћа. Пр ва То до
ро ви ће ва збир ка, по Кор нха у зе ру, са др жи им пли цит но пр ви пра ви ма
ни фест сиг на ли зма, од но сно сци јен ти зма, ко ји је обе ле жио ње го ву пр ву 
фа зу де ло ва ња. За Со њу Ште фа но вић је по е зи ја при сут на у Пла не ти 
„екс пе ри мен тал на и ме та фи зич ка, са из ве сном до зом ап стракт но сти” (188). 
Сиг на ли стич ка пе сма „не са мо што се чи та без реч ни ка, не го се чи та и 
у свим сме ро ви ма” (191).

Кра так текст на пи сан по во дом збор ни ка Сто ле ће сиг на ли зма До
бри ца Кам пе ре лић је на сло вио „Про ме те јев огањ сиг на ли зма”. У ње му 
скре ће па жњу на умет нич ки и на уч ни по тен ци јал мла дих ства ра ла ца, 
сиг на ли ста.

Есеј „Есе ји стич ки му њо гра ми: фор ма и са др жи на” Да ни це Три фу
ња гић ба ви се две ма есе ји стич ким књи га ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа – Је
зик и не из ре ци во и Ствар ност и уто пи ја. По ау тор ки, ако је есеј елип ти
чан жа нр, а је сте, он да су То до ро ви ће ви му њо гра ми „елип са елип се” (236). 

Као што се већ уо би ча ји ло, и овај збор ник се окон ча ва на став ком 
„Би бли о гра фи је сиг на ли зма” и, као што је у оном ко ји му је прет хо дио био 
слу чај, до но си спи сак до са да об ја вље них књи га би бли о те ке „Сиг нал”. 
При спе ло се до пе де сет шест.1 От кри ва ју се но ве пла не те. Сиг на ли зам 
на ста вља да за тра вљу је.

Ду шан СТОЈ КО ВИЋ

1 Књи га Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам Је ле не Ма ри ће вић по ја ви ла се као 
пе де сет и сед ма у овој би бли о те ци. Круг се не за тва ра.




