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од ко га и не бо ди же ру ке. По тре ба за епи фа ни јом се об и сти њу је сра змер
на (не)људ ском де ло ва њу у сли ци не из бе жне апо ка лип се. 

Збир ка Исусовтрн Сло бо да на Јо ви ћа по ка за ла се као сво је вр стан 
ла мент над чо ве ком. Опо ме на чо ве чан ству све де ном на ма те ри јал но иш
чи та ва се као лајт мо тив ска по ру ка, док јед но ста ван, нео п те ре ћен из раз 
су ге ри ше по тре бу да се исто са оп шти сва ко ме. Без об зи ра на сла би је 
тач ке, по пут за па да ња у ша бло не, пре те ра ног иде а ли зо ва ња се ла и на ив
ног ме та по е тич ког из ра за, збир ка по ка зу је зре лог, усред сре ђе ног пе сни ка. 
На пу шта ју ћи хим нич не окви ре, ау тор кре и ра бол но дис то пич ну ви зи ју 
„цр ног вре ме на опа да ња”. Због на ве де ног и не чу ди сме шта ње Исусовог
трна у ужи из бор за на гра ду Бран ко Миљ ко вић. Сло бо дан Јо вић успе
шно на ста вља ли ни ју ре ли ги о зне по е зи је у срп ској књи жев ној све сти и 
по ни шта ва ње на огра ни че ња. 
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Тумачењасигнализмапред ста вља се дам де сет пр ву од ред ни цу у 
ду го трај ној би бли о те ци „Сиг нал”, еди ци ји ко ја је за по че ла 1970. го ди не 
об ја вљи ва њем исто и ме не зби р ке пе са ма Ми ро љу ба То до ро ви ћа, идеј ног 
твор ца овог нео а ван гард ног по кре та. Ујед но, Тумачењасигнализма су 
и ше сти те мат ски збо р ник ра зно род них тек сто ва о број ним сиг на ли стич
ким фе но ме ни ма. По ред нај број ни јих на уч них ра до ва, у збор ни ку се 
мо гу про на ћи и при ка зи, кри ти ке и есе ји.

За раз ли ку од прет ход ног збор ни ка Токовисигнализма (2018) ко ји 
је био по де љен, пре ма вр сти тек сто ва, на „При ка зе” и „Члан ке и есе је”, 
Тумачења су ор га ни зо ва на у шест те мат ских це ли на, овим ре до сле дом: 
„Сиг на ли зам: те о ри ја, по е ти ка, исто ри ја”, „Сиг на ли зам у све ту. Сиг на
ли зам као при зма срп скопољ ских ве за”, „То ко ви ре цеп ци је сиг на ли зма”, 
„О сиг на ли стич кој про зи”, „О сиг на ли стич кој по е зи ји” и „Ин те р ди сци
пли нар ни и ин тер ме ди јал ни хо ри зон ти сиг на ли зма”. Збор ник об у хва та 
два де сет пет тек сто ва пет на ест раз ли чи тих ау то ра. Та ква дис про пор ци ја 
ау то ра и чла на ка до каз је да у са вре ме ној на у ци о књи жев но сти по стоји 
ви ше на уч ни ка чи ја је ужа област ин те ре со ва ња упра во сиг на ли зам. 

Пр ва три тек ста те о риј ског ка рак те ра део су док тор ске ди сер та ци је 
у на ста ја њу Ива на Штер ле ма на, на сло вље не Естетикасигнализма. Она су 
и од ли чан увод у збо р ник, јер у њи ма ау тор ма пи ра кључ не сиг на ли стич ке 



1174

пој мо ве и иде је, као што су, ре ци мо, сци јен ти зам, гло ба ли стич ка ви зи
ја умет но сти, сум ња у је зик, ком пју тер ска по е зи ја и ево лу ци ја. Че твр ти 
текст, чи ји је ау тор, та ко ђе, Штер ле ман, је сте пре штам пан есеј о сиг на
ли стич ким ма ни фе сти ма, прет ход но об ја вљен у април ском бро ју Лето
писаМатицесрпске 2020. го ди не. Пи шу ћи нај пре о по е ти ци ма ни фе ста 
уоп ште, Штер ле ман оце њу је стил То до ро ви ће вих ма ни фе ста као ма ње 
агре си ван и ру ши лач ки у од но су на оне из епо хе исто риј ске аван гар де 
и до да је да су они пр вен стве но те о риј ска об ја шње ња са вре ме не умет
но сти. У по след њем тек сту пр ве це ли не „Сиг на ли зам и над ре а ли зам” 
Ду ша на Стој ко ви ћа ту ма че се То до ро ви ће ви ау то по е тич ки ис ка зи о над
ре а ли зму, да би се на кра ју сте кла пот пу ни ја сли ка о од но су сиг на ли зма 
и исто риј ске аван гар де уоп ште. По ред над ре а ли зма, Стој ко вић ис пи ту је 
и ко ре ла ци је из ме ђу То до ро ви ће ве по е ти ке и да да и зма, че шког кон струк
ти ви зма и фран цу ског та ши зма. До ла зи се до за кључ ка да је сиг на ли зам 
за пра во де пер со на ли зо ва ни над ре а ли зам, ду бо ко уте ме љен у књи жев
ној тра ди ци ји.

Дру гу це ли ну чи ни ко хе рент ни ја гру па тек сто ва о ре цеп ци ји сиг
на ли зма у све ту са ак цен том на Пољ ску. Сиг на ли зам, као гло бал но нај
ра спро стра ње ни ји срп ски изам пред ста вља, ка ко ау то ри уо ча ва ју, рет ку 
књи жев ну и кул ту ро ло шку вред ност. Ду шан Стој ко вић са ста вио је ве о ма 
ко ри стан по пис тек сто ва стра них аван гар ди ста о сиг на ли зму. Је ле на 
Ма ри ће вић Ба лаћ, уред ни ца збор ни ка, пи ше о ре цеп ци ји збир ке Свиња
јеодличанпливач у Пољ ској. Уз то, она уо ча ва и ви ше ре цент них та ла са 
ре цеп ци је То до ро ви ће ве по е зи је, по ре де ћи је са по е зи јом пољ ске пе сни
ки ње Еве Лип ске. Текст је ин тер пре та тив ног ка рак те ра, а по је ди ни одлом
ци мо гу се чи та ти као сту ди ја о од ре ђе ним сиг на ли стич ким мо ти ви ма, 
по пут ока, де це и сек су ал но сти. При лог Јо а не Ор ске, „Шта сиг на ли зу је 
зми ја?” у пре во ду са пољ ског Би сер ке Рај чић, зна чај но је све до чан ство 
о за ин те ре со ва но сти пољ ских ту ма ча да се ба ве пи та њи ма сиг на ли стич
ке по е зи је, кон крет но, ње ном пер фор ма тив ном ди мен зи јом, исто риј ским 
и на ци о нал ним кон тек стом и по ре клом, по е ти ком, сти лом и од но сом 
пре ма је зи ку. Дру гу це ли ну за тва ра текст „У ду ху да да и стич ке др ско сти” 
Ја ку ба Кор нха у зе ра, зна чај ног за по пу ла ри за ци ју сиг на ли зма у Пољ ској. 
Ра ди се о по го во ру пољ ском пре во ду зби р ке Свињајеодличанпливач 
(2020), ко ји је та ко ђе пре ве ла Би сер ка Рај чић. Ау тор ко ји је уз Кин гу 
Сје вјор, та ко ђе, био и пре во ди лац, у крат ком тек сту пре до ча ва кључ не 
по е тич ке спе ци фич но сти срп ског прав ца.

Тре ћа це ли на се ди рект но на до ве зу је на прет ход ну. Ду шан Стој
ко вић пи ше о ди сер та ци ји Ју ли ја на Кор нха у зе ра, Ја ку бо вог оца, пољ ског 
сла ви сте, ко ји је „сиг на ли зам на ве ли ка вра та увео на свет ску нео а ван
гард ну по зор ни цу”. Стој ко вић се у дру гом тек сту ба ви и док тор ском ди
сер та ци јом Ми ли во ја Па вло ви ћа, Авангарда,неоавангардаисигнализам. 
По ре де ћи је са већ по ме ну том Кор нха у зе ро вом, као и са ди сер та ци јом 
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Жи ва на Жив ко ви ћа, Сигнализам:генеза,поетикаиуметничкапракса, 
за кљу чу је да се сва три про у ча ва о ца ба ве раз ли чи тим аспек ти ма на шег 
нај зна чај ни јег нео а ван гард ног по кре та и да су њи хо ве сту ди је до ка за ле 
нео спо ран зна чај Ми ро љу ба То до ро ви ћа за срп ску књи жев ност и књи
жев ну исто ри ју. Сле ди, та ко ђе, Стој ко ви ћев при лог, при каз збор ни ка 
Токовисигнализма. Ау тор из но ва за кљу чу је да је сиг на ли зам ве о ма по
сто јан пра вац чи ји се крај не мо же ни на слу ти ти. У истом кљу чу пи ше 
и при каз То до ро ви ће вог Дневникасигнализма1984–1989, об ја вље ног 
2019. го ди не. При каз, на сло вљен „Сиг на ли зам на дла ну”, пред ста вља и 
по след њи текст тре ће це ли не, ње ну сво је вр сну по ен ту. Стој ко вић на ви ше 
ме ста пре до ча ва исте чи ње ни це, сто га тре ћа це ли на збор ни ка са др жи 
број на по на вља ња.

Че твр ту це ли ну збор ни ка, „О сиг на ли стич кој про зи”, отва ра текст 
Ни ко ле Цвет ко ви ћа у ком ау тор из но си мо гућ но сти чи та ња Дневника
сигнализма1984–1989 као бе ле три стич ког де ла. Ка ко је текст „Днев ник 
сиг на ли зма – ро ман То до ро ви ће вог опу са” од ло мак из обим ни је сту ди је, 
скра ћен за по тре бе збор ни ка, он са мо из но си кључ не иде је сту ди је, не 
тру де ћи се да их по дроб ни је об ја сни. Због то га се на тре нут ке чи ни неко
хе рен тим. Сле де три тек ста о То до ро ви ће вом ро ма ну Болимеблајбингер 
(2009). У пр вом се Мир ја на Д. Бо ја нић Ћир ко вић пре вас ход но ба ви ње
го вим је зич ким сло јем. Ве о ма по дроб но, ау тор ка ис пи ту је из ра жај не мо
гућ но сти жар го на и ша тр о вач ког је зи ка, као и њи хо ву се ман тич ку функци
ју у ро ма ну. Ми лош Ми ха и ло вић фо кус свог ра да усме ра ва на еле мен те 
кар не ва ли за ци је у То до ро ви ће вој про зи, као и на ње не ви зу ел не, од но сно 
жан ров ске и ин тер ме ди јал не еле мен те, „сли ке” и „жва ке”. У оп шти јем 
за кључ ку, Ми ха и ло вић до да је да сиг на ли зам не те жи ели ти зму и не ра
зу мљи во сти, по пут дру гих (нео)аван гард них пра ва ца. По след њи текст 
одељ ка о про зи је сте „S&S: Сек су ал но(ст) у сиг на ли стич ком (ша тро) ро
ма ну БолимеблајбингерМи ро љу ба То до ро ви ћа”, ко ји функ ци о ни ше као 
сту ди о зни ји при каз. Па пић у сек су ал но сти ви ди cogitoчи та вог ро ма на 
и, ту ма че ћи број не кон кре ти за ци је сек су ал ног, по ста вља ски цу за да ље 
ин тер пре та ци је ро ма на. 

Пе та це ли на је по све ће на сиг на ли стич кој по е зи ји. Њу отва ра сту
ди ја Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић о мо ти ву ки бор га у по е зи ји Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа. Она је ре пре зен та тив на пр вен стве но јер ну ди је дан од мо
гу ћих мо де ла ту ма че ња не тра ди ци о нал не, сиг на ли стич ке по е зи је. Испи
ту ју ћи не са мо њен књи жев ни аспект већ и ви зу ел ни и ау ди тив ни, ау тор
ка до ла зи до да ле ко се жни јих за кљу ча ка о са мој при ро ди сиг на ли стич ке 
по е зи је и ну жно сти ње них ту ма ча да се ба ве и при род ним и тех нич ким 
на у ка ма, по пут астро но ми је и ки бер не ти ке. Ци клуспо е ма „Ки борг” 
за и ста пред ста вља, ка ко Бо ја нић Ћир ко вић уо ча ва, сво је вр стан еп ко ји 
про го ва ра о над лич ном до жи вља ју епо хе кра ја два де се тог и по чет ка два
де сет пр вог ве ка. Сле де ћи текст Ми ле не Ку лић зна ча јан је јер осве тља ва 
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и по е ти ку дру гог не из о став ног пе сни ка сиг на ли зма, Љу би ше Јо ци ћа, 
тач ни је по е ти ку ње го ве сиг на ли стич ке фа зе, оли че не збир ком пе са ма 
Месечинаутетрапаку. Иа ко је ак це нат на са мој збир ци, Ку лић пи ше и 
о спе ци фич но сти Јо ци ће ве по е ти ке, као и о ње го вим ре флек си ја ма о 
са мом сиг на ли зму. 

Сле де два при ка за збир ке пе са ма Је ле не Ма ри ће вић Ба лаћ, Без
длакенасрцу. Прем да об ја вље на у би бли о те ци „Сиг нал” 2020. го ди не и 
са др жи еле мен те сиг на ли стич ке по е ти ке, ње на збир ка зна чај но ус по ста
вља ди ја лог са ро ман ти змом. Пр ви при каз ау то ра Вла ди ми ра Б. Пе ри ћа 
пред ста вља ис црп ну хер ме не у тич ку сту ди ју о ау тор ки ним оп се сив ним 
мо ти ви ма. Не сум њи во је да ће текст „Бес ком про ми сни ди на ми зам кар
ди о сиг на ла”, ко ји је на тра гу сиг на ли стич ког сци јен ти зма, би ти не за о би
ла зан основ сва ке озбиљ ни је сту ди је о пе сни ки њи. Дру ги при каз, чи ји 
је ау тор Сте фан П. Па јо вић, знат но је ма ње ин тер пре та ти ван и сло бод
ни је на пи сан. Иа ко ла ба ви је ор га ни зо ван, он осве тља ва ва жне аспек те 
по е зи је Ма ри ће вић Ба лаћ, ме та фо рич ност и вер си фи ка ци ју. Па јо вић у 
нај у спе ли јим од лом ци ма ви спре но ту ма чи ме та ме трич ка зна че ња збир ке 
Бездлакенасрцу. 

По след њи текст це ли не о по е зи ји је при каз Љи ља не Лу кић по во дом 
из бо ра То до ро ви ће вих пе са ма Изокасновидећег(2017).Текст „На раз ме ђи 
сно ва и ја ве” прет ход но је об ја вљен у НовојЗори (број 69–70). Ау тор ка 
по ред не струк ту и ра ног фор мал ног опи са збир ке ле ти мич но об ја шња ва 
и по ет ске фа зе Ми ро љу ба То до ро вић, чи ме се збор ник улан ча ва у ко хе
рент ну, иа ко на тре нут ке ре пе та тив ну це ли ну.

По след ња ску пи на тек сто ва по све ће на је ин тер ме ди јал ној ди мен
зи ји сиг на ли зма. Текст Зо ра на Сте фа но ви ћа „Сиг на ли зам, скри ве на ди
мен зи ја срп ске и ју го сло вен ске умет но сти и пер фор ман са” ин тер ди сци
пли нар но ло ци ра умет ност сиг на ли стич ког пер фо ман са у ши рем кон
тек сту мар ги на ли зо ва не ју го сло вен ске и срп ске пер фор ма тив не сце не. 
У ком па ра тив ном кљу чу ау тор са гле да ва То до ро ви ће ву пер фор ма тив
ност на спрам Бог дан ке По зна но вић, Ма ри не Абра мо вић, Слав ка Мат
ко ви ћа, Ан дре ја Ти шме и Ву ји це Ре ши ног Ту ци ћа, из ме ђу оста лих. Рад 
пред ста вља и зна чај но пре и спи ти ва ње вред но сти сиг на ли стич ке ге сту
ал не по е зи је. Исти ау тор у дру гом тек сту пи ше о стри по ви ма Де ја на 
Бо го је ви ћа у све тлу но вих мул ти ме ди јал них те о ри ја, до ка зу ју ћи да је 
сиг на ли стич ка умет ност до и ста ар хај ска и при мал на. Збор ник за тва ра
ју фраг мен ти из обим ни је сту ди је Сло бо да на Шке ро ви ћа, под на сло вом 
„Мит о ма ши ни II”. Ау тор у фи ло зоф ском есе ју про ма тра мо гућ но сти 
ин кор по ра ци је ма ши не, од но сно ра чу на ра и ар ти фи ци јал не ин те ли ген
ци је у умет но сти. Текст пред ста вља и ко ри стан ка та лог раз ми шља ња о 
ис тој про бле ма ти ци кроз исто ри ју. Ни је нео п ход но на по ме ну ти да је и 
сам тво рац сиг на ли зма, Ми ро љуб То до ро вић, про ма трао исте иде је.
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За крај, до вољ но је сло жи ти се са при ре ђи вач ком на по ме ном Ма
ри ће вић Ба лаћ о до при но су збор ни ка не са мо ин тер пре та ци ји сиг на ли
зма већ и мно го оп шти јим про у ча ва њи ма срп ске кул ту ре и умет но сти. 
Тумачењасигнализма не сум њи во је су вре дан пу то каз бу ду ћим ту ма чи
ма упр кос ра зно род но сти тек сто ва и њи хо вом не у јед на че ном ква ли те ту. 
Уред нич ки по сао мо же се сма тра ти успе лим има ли се у ви ду ор га низа
ци ја тек сто ва ко ја не рет ко тво ри при вид да је збор ник јед на сту ди ја ко ја 
те жи да бу де це ло ви та. Но, шест це ли на збор ни ка сва ка ко је су чвр сти 
те ме љи за по дроб ни ја и да ле ко се жни ја ис пи ти ва ња сиг на ли стич ких фе
но ме на. Ка ко код нас, та ко и сву да где је сиг на ли зам од јек нуо.
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