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Овај зборник објављује се поводом 55 година 
од идеје сигнализма /сцијентизма/ и 45 година 
од оснивања сигнализма као организованог 
неоавангардног стваралачког покрета.
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Драшко Ређеп

СИГНАЛИЗАМ ТРАЈЕ ДУГО*

Признања саопштена од прве у многоме олакшавају дија-
лог. У мом конкретном читачком доживљају, па још непрекидно 
оперваженом страхом од миопије, то јест крајње неправедне 
околности, да ћу се, не дај Боже, мимоићи у мом двадесетом 
столећу са судбинама и промишљањима која су била непосредно 
крај мене. У мом завичају једна је од најтежих негација која 
говори како не маримо неког или нешто.

У случају сигнализма и бескрајно довитљиво откривених 
све двојника мирољуба тодоровића, дуго сам се мимоилазио 
са њиховом пресудном и веома утицајном разноликошћу. Чак 
ни јавне и тајне апологије мог професора слободе Душана ма-
тића, као ни — попут бројаница — непрекинуте натукнице 
мојих пријатеља Слободана Павићевића и миливоја Павло-
вића, већ увелико затрављених комбинацијама и тумачењима, 
нису помогле да покушам да се пажљивије разазнам у шуми 
свакојаких дилема и поништених конвенција сигнализма. Јед-
ноставно, нешто се није примало, унапред, свакако у катего-
рији оних предрасуда којима не знамо ни порекло, нити задњу 
намеру.

онда, наједном, канда у позним осамдесетим, десио ми се 
сигнализам. и одмах потом реченица која је безмало постала 
крилатица, о јединственом, а заправо једином оригиналном на-
шем стваралачком настројењу које је постајало, а унеколико и 
освојило до дна, високу планетарну актуелност. тада ми је већ 
сасвим друкчије изгледала напомена матића о томе како баш 
сигналистичка поезија побеђује, у сарадњи са електронском 
машином, на знаменитом саборовању врхунских европских ин-
телектуалаца, у Женеви, на тесту атрактивности, глатко је по-
бедила — елијара.
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Столеће Сигнализма 

Душан матић

и ту одмах настаје важно упозорење: матић је и те 1965, а 
и касније говорио као матић, никако као члан београдског раз-
реда надреалиста, те друге централе где су, предвођени логис-
тиком и ситним везом будућег катедарског предмета, наши мили 
бретони, (п)остајали школа. а са школом и свакојаким разре-
дима у поезији никада се не иде даље од маниризма, свеједно 
које врсте. Љубиша Јоцић, презиран од умишљене београдске 
централе надреализма као парија, намах је подржао сигнали-
зам, а једна од антологијских еротских песама наших, Пред ре-
продукцијом једне фотографије Силвије Мајер свакако је један 
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Драшко ређеп

од безданих калауза за улазак у свет сигнализма. мото је узет 
из лингвистичке књиге славног Романа Јакобсона, и он би, без-
мало, могао да се стави уз бок било које сигналистичке огоље-
ности. толико је, наиме, у њему истине која не може да има два 
лица: „неки мисионар из африке упита урођенике што иду не-
одевени. — а ви, показаше они његово лице — нисте ли ви негде 
голи? (лице му је било избријано). — Да, али то је моје лице. — 
а код нас је, видите, посвуда лице — рекоше урођеници.“

Што се тиче мог укупног споразумевања са провокацијама 
и изузетним тренуцима вербалне инспирације сигнализма, чо-
вечије лице је, заиста посвуда.

Љубиша Јоцић
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Столеће Сигнализма 

и док надреализам рачуна са (ипак) прерушавањима, пре-
тходном мером, раним навикама, а богме и ритуалима смисла 
(„полуаутоматски диктандо“), самозатајним синдромом свог 
сентименталног грађанског васпитања, дотле свестраност дојаве 
о бродолому или привиду среће, у зони разобрученог сигнали-
стичког поимања несвета а и нигдине, рачуна и са крхотинама, 
контејнерским благом, заветним оним тајнама којима нас плаше 
такорећи од рођења. није случајно, уосталом, што су се, истина 
остарели надреалисти (ипак) белетристиком опседнути, препи-
рали наглас по новинским ступцима са госпођом ањели: ко је 
први, у детињству, носио она алватна, морнарска одела. и то на 
нашој њиви, све у знаку исте помаме: панонски синдром море 
као Јадран.

затим, гест високооднеговане, ристићевске дистингвира-
ности, презира препун, у односу на неуредност и на здравичар-
ство боеме, као атрибут елитизма, такође је посве далеко од 
рапсодичног захвата сигнализма. он може да има као синоним 
и цунами.

није само тоталитет у питању. Сигнализам је свестраност 
немогућег. избор не постоји: нема ни доброг ни лошег сигнала. 
интимно сам уверен да се сваком кога је окрзнуо сигналистички 
пламен не допуштајући ковертиране тајне, буквално ужасава 
над феноменом гета који безумно, из дана у дан, нуде наши реч-
ници скаредних фраза, и свега онога што је наводно изнад раз-
ине уљудног збора и писма. и док недужне речи попут топлеса 
или танге деценијама чекају да уђу на једва отшкринута врата 
такозваних званичних речника, у међувремену се, решеткама 
и мерама, затворима и школама упркос, ваља легендарна 
унапред река доскочица, шифри, сигнала опасности, исповести 
вршњака који самују и којима баш те мере обичаја и закона 
сметају. Слобода је идентификована са сигнализмом. Стег 
крајње огољености остаје.

говор тела је исто вишезначан.
У већ реченој матићевој књизи Прошлост дуго траје, за-

снованој махом на епистолама које је — из аранђеловца, Париза 
или београдске улице Војводе Добрњца — песник писао мени, 
има и призор када наги младић, изненада, ваљда из високе шуме 
кукуруза, скаче, обесно и нимало самоубилачки, пред спору 
локомотиву једне од шумадијских пруга оних давних дана.

Са конвенцијама су увек биле у рату слободне, храбре лич-
ности. зашто већ једном да се не запише како је Јоцић, сигна-
листа и пре сигнализма, на својим „пријемима“ сачекивао госте, 
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без одеће на свом јужном профилу, и како се руковао, бара-
тајући једном руком а њиховим вршњацима у другој руци. није 
у питању егзибиционизам. Ради се једноставно о томе да је биће 
језик, свакако и језик тела, и да је на крају крајева нагост сло-
боде, ако хоћете слобода нагости вокабулара, покрета, осмеха, 
претње, свакако најава исповести која никада неће бити довр-
шена. Крици усамљеника и затвореника, бродоломника и ојађе-
ности исто су знаци, језиком јесам, укупном знаковитошћу је-
смо.

мирољуб тодоровић, као непотрошни маг, показује приме-
ром и изричито како манифести и њихови ексклузивни тиражи 
нису само живи колико траје одушевљење за њих, него су има-
нентни са постојањем самим. Његов шатро изум свакако има 
особине графита по нашим зидовима, затворским ћелијама и 
краткотрајним, клупама замењеним постељама секса. Све је 
завијорено, и све је упркос. није стога случајно што је баш 
трајање тог инстинкта нове гравитације огромно помогло ути-
цају веродостојних соматских додира. нема лажи, нема до-
пуштења, нема оних опасних речи, како и на српском северу 
зову псовке и препирке међу људима, јер је све унапред прес-
тупничко, нефирмирано, остваривано против било каквих 
уштогљености форми и униформи.

Сигнализам не претерује. он, скоро вечито, час анђеоски, 
час сатански, јесте. и у том безмало космичком ритуалу своје 
нове смислености, своје другости, потврђује бар још једном оних 
16 посто невеселих доживљаја, које је, у шездесетим годинама 
прошлог века, лансирала популарна новокомпонована песма. 
Баш у томе јесте бит: сигнализам ништа не намерава да наново 
компонује, структурира, преруши. Све би то за његов магични 
цунами било бласфемично, контрапродуктивно, ограничено. а 
по духу свог творца, оног конгенијалног тодоровића, сигнали-
зам никако не мари — попут птица и снова — границе, сувере-
нитете, царинарнице. У једну реч, у питању је воља која се кри-
шом извози, али још тајанственије, повратнички, већ сасвим, 
сасвим другачија враћа на наш плочник, на наш сто, на наш, 
особито, јужни профил. Сигналистички тест адама и еве и фа-
мозне рајске приче о изгубљености и преступу, није сликао лука 
Кранах, него мали огласник, који је и иначе раскалашна алај-
бегова слама. Када, у визуелној сфери, дотичем неухватљиве и 
распојасане вербалне врхове сигнализма, намах мислим на три 
колажа мирољуба тодоровића: Љубишу Јоцића, Душана ма-
тића и — већ реченог — самозадовољства последњих тренутака 
изгубљеног раја.
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Последњи тренуци изгубљеног раја

ако то кога занима, мој запис се њима наставља. не завр-
шава, никако. триптих, трилинг, класична тројка? Све је доз-
вољено, јер нема потребе да се ишта од било кога тражи. Сви 
су путници на прозору.

*
наслов је преузет из интервјуа зорана Радисављевића 
Сигнализам ослобађа језичку енергију (Политика, 10. 11. 
2007, стр 5). У њему мирољуб тодоровић одговара и пара-
фразира наслов књиге Душана матића Прошлост дуго 
траје (1977).
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Јелена Марићевић

Тефтер–поезија, 
Тефтер–проезија  

(или Поезија теф–тера) 
(манифест?)

не могу да предвидим 
одмазду речног гмаза!

не жели да ме прогута!!!
Само мазду вози и и–
гра мазурку;
 склања ми се с пута и
посећује БитеФ...
организује теферич, и–

де на бриџ и
пије расо место моје крви;
чита Русоа док свира му обоа,
а ја се и даље бојим за живот!

е, па нека му се зацрни ћивот,
кад нисам могла да предвидим!

Спалила сам га, и
постала тефроман духа лакога
попут тефа;
руку црних од мастила,
с тефтером у џепу!
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Неон и његов учитељ

неон:
„о, честито Сунце, пресветли учитељу,
хтео бих у биљу, потоку и стени
да и моје светло зарумени;
да ме сећа древне ружопрсте зоре.
Докле ћу да светлим површ цревне флоре,
тог кобног симбола трулежи и смрада?“

Учитељ:
„Све је само симбол што ти види око,
што год да обасјам у симбол се топи
да шкропи суштином, чезне за дубином,
грезне за висином...
Све је само симбол што ми види око,
ал’ моје је око сувише високо!
Симбол ја сам, неоне, древне васионе;
време ово — ново, стар сам за ab ovo.
зато своја значења радо завештавам,
буди и ти симбол, ево, наговештавам...“

неон:
„Учитељу драги, светли и времешни,
хвала, али хајде, не будимо смешни.
Ја јесам топлота, а јесам и светлост,
али за живота обасјати нећу што у овом часу
зрак твој један расу.
У новоме добу симбол није све!
не! ево, први ја,
ја сам само потрошна неонска светиљка.
Чега сам ја симбол? Којом ја суштином
у свету да зрачим, када значим само део оног
што ти си ми дао. Драги мој учитељу,
за статус симбола то је и премало!“
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Јелена Марићевић

Човек из саксије

Ја сам човек из саксије,
који крије
читав век своје корене;
ограничене маште, ограничених домета...
такав сам проклејао, па ми то и не смета!
Редовно ме заливају,
редовно титрају ме,
те нема потребе да ми расту удови.
место њих трава буја,
а у трави љута гуја мојих артерија,
црвена змија око мог девичанског врата;
и прија њен освежавајући додир.
Њено трупло приања уз моју кожу тако сласно...
Ја сам човек из саксије и Ја се ничега не бојим
и бусам се у змију, јер Ја груди немам.
а сви ме тако титрају!
Јер, немам удове.
Ја немам ни трупло.
Ја сам глава на стаблу врата,
ја сам модрица на природи...
о, како ме само дивно тетоше!
Ја не знам да мислим.
Ја немам оца ни мајке,
и немам сестре ни брата,
и сâм сам, без игде икога;
са једном змијом на врату
и једним вратом у блату.
Јер, Ја сам човек из саксије.
Плод без плода њихов,
умислих сам себе!
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Оx и Морон
(оксиморон — од грч. Όξύς — оштар, бритак, и μώρός — луд, глуп)

лик прави причу и мори ме непрестаним ређањем насумич-
них идеја, те га нужно морам именовати као морона. мене, еви-
дентно, сматра волом, па би са мном да литерарише на плану 
ix–ox. морон ставља упорно станку иза 4. слога. Ја напишем 
станцу у ланцу од осам стихова, и више сам од два пута боља 
од њега. али, докажите ви то једном морону, а да га не увредите! 
(ипак је он део једног тропа, знате!) а шта крије испод накита, 
рећи ће нам Хипонак(и)т: молба морону, Жалба на морона и 
осуда морона. Бићу и циник, али да будем лажни киник као он? 
никада!

он боји богове воденим бојама да би постао аквареликт. он 
води богобој с зевсовим табором, да би ми доказао да је, забога, 
и он део илијаде. он није богобојажљив, он је дрзак и бого-
бојлажљив! он се не боји ничега, ни Бога, јер он је морон! Ја 
му кажем: Паусанија, а морон узвраћа: „Па, у сан и ја, али само 
са тобом!“ и тако у недоглед. овај морон који мори ме умори 
и ја одох у сан, али без њега. нек тражи другу жртву. Ком 
опанци, том и богобојци, ја навлачим чизме!

Мета: фора→Мета: стаза→ 
Мета: физи(ч)ка→Мета: текст

Снајпериста је опрао снајку. Форе су јој мирисале по мо-
шусу, па су му се нашле на нишану — таргет 1. зато гледајте у 
текст без преноса. Уживо погледајте трку на кратке стазе и нека 
вас не пренеразе. ту–мора, мора бити мета: стазе. Само ће један 
преживети трку, остали — таргет 2. Сретни добитник худе пре-
живелости је из физичке мете иницирао у метафизичку. Њего-
вим бивствовањем бави се исти онај снајпериста. Сазнање и 
природу: ликвидирати! — таргет 3. Убрзо, уследио је и таргет 
4! мета: текст! тако су шансе да се било шта роди из њега равне 
белинама које следе када се на ову реченицу стави тачка.

Сан
Шчепала ме тамна рука. Полизала ми лице, испила очи, по-

кидала утробу, посисала дојке, изглодала врат и удове. Дуго, 
дуго, глодала је рис… Само је једну ствар оставила. Да има око 
чега да се и даље врти свет!
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Јелена Марићевић: Планетарни часовник

неоаВангаРДа; Сигнализам:  
КЊиЖеВна теоРиЈа и ПРаКСа1

(Све је само сигнал што ти види око)

Кључне речи: неоавангарда, постмодернизам, сигнализам, 
симболизам, барок, књижевна теорија и пракса, „отворено 
дело“, „култур џеминг“

Апстракт: Рад представља спектар нових могућности син-
хронијских и дијахронијских изучавања неоавангардног правца 
у српској књижевности — сигнализма, који у континуитету траје 
већ педесетак година. Поред континуираног уметничког делања, 
сигнализам карактерише и изванредна рецепција, не толико 
код нас, колико у свету. С обзиром на дуготрајност, на књи-
жевни, и шире — културални значај који сигналистичка умет-
ност има, требало је указати на проблем сигнализма, који је 

1  Рад је настао у оквиру пројекта бр. 178013, на институту за књижевност и 
уметност — Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика. 
изложен је као предавање у оквиру теоријских и књижевнокритичких разговора, 
у библиотеци института за књижевност и уметност, 10. јула 2013. године.
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својом специфичношћу део и српске неоавангарде, али и пост-
модерне, па и симболистичких (50–те године XX столећа) и ба-
рокних струјања (80–те године XX столећа). Почев од сигнали-
стичке „естетике рецепције“, која у креирању смисла и сигна-
листичког уметничког дела подразумева активно учешће тзв. 
„суперчитаоца“, у раду ће бити речи и о друштвено–политичкој 
условљености неоавангарде, сигнализму и „култур џемингу“; 
затим ћемо на одговарајућим примерима показати како је сиг-
нализам доврхунио естетику историјске авангарде, односно ука-
зати на сложеност односа између сигнализма и постмодерне, 
симболизма и барока, али и на филм као битно језгро из којег 
се могу сагледати нови видови интердисциплинарних тумачења 
сигнализма. на тај начин, компаративним, интердисциплинар-
ним методом може се доћи до поменутих интересантних и 
важних увида, што књижевно–историјским, то и теоријским 
преиспитивањима. овим смо радом имали прилике да говоримо 
само о неким жанровима сигналистичке неоавангардне умет-
ности; поред визуелне поезије и шатро поезије и прозе о којој 
смо најчешће говорили, издвајају се, иначе, и сцијентистичка, 
феноменолошка, технолошка, ready–made, стохастичка, алеа-
торна, компјутерска, статистичка, кинетичка, фоничка, кон-
кретна, гестуална, објект поезија, те mail–art уметност. на по-
менуте је жанрове до сада одвећ указивано и подробније писано. 
У раду су, међутим, тек поменута нова два сигналистичка жанра 
— есејистички муњограм и сигналистички дневници.

Увод: Сигналистичка „естетика рецепције“

Рад бих „отворила“ разматрањем односа сигнализма и „отворе-
ног дела“ (еко 1965). Пре свега, почела бих од једног интересант-
ног књижевно–историјског поклапања. Ради се, наиме, о томе 
да се са сигнализмом 1968. године (сцијентизам из 1959)2 рађа 
1969. године и часопис за основношколску децу нижих разреда 
— Тик–так. Тик–так не само да упућује на дадаистичку песму 
Драгана алексића „тик–так–бар“ (1922), већ и антидадаистички 
одговор Бранка Ве Пољанског у часопису Дада–Јок — „тик–так 
као рак у фрак“ (1922). обе песме штампане су у часопису Dada–
tank и Дада–Јок, а те 1969. године, иначе, у часопису Рок (бр. 2) 
излазе репринт издања дадаистичких часописа Dada–tank и 

2  Сигнализам као неоавангардни правац првобитно је носио наслов сцијентизам. 
До назива (термина) сигнализам, оснивач и теоретичар овог покрета, мирољуб 
тодоровић, дошао је 1968. године, радећи на другом манифесту: Манифест 
сигнализма (Regulae poesis), изводећи га из латинске речи signum — знак 
(тодоровић 2012б: 65).
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Dada–jazz. Сигнализам се као неоавангардни покрет наставља 
једним делом на традицију историјске авангарде; а с тим у вези, 
неизоставно треба поменути дадаизам и зенитизам. мирољуб 
тодоровић се у писму из Дневника 1985 (тодоровић 2012а: 195) 
изјашњава да сигнализам своје корене проналази у футуризму 
и дадаизму, али не и надреализму, мада се од такве искључиво-
сти ограђује. због чега је ово важно изнећемо у даљем раду. По-
менула сам часопис Тик–так из неколико разлога. најпре, оно-
матопејски, име часописа упућује на време које кореспондира 
са тзв. „временом неоавангарде“, а које, такође, има везе са ис-
торијском авангардом. затим, часопис је намењен деци од 7 до 
11 година старости, а поред тога, моја маленкост имала је част 
да свој први рад, некакав облик „визуелне песме“ објави управо 
у овом часопису, давне 1997. године. на мој први, назовимо га, 
„сигналистички рад“ подсетио ме је есеј „Спасавање од горго-
ниног погледа (кратка аутобиографска зен–анализа)“, Слобо-
дана Шкеровића (Шкеровић 2003: 59), будући да је цртеж–песма 
заправо представљао начин на који се Персеј спасао од медуза, 
бацивши на њих специјалну шарену со, од које су се по реду 
смањивале, па их је једну по једну прогутао. овим хоћу да ка-
жем, да ми је часопис Тик–так пружио могућност да се упознам 
са оним што данашња теорија зове „отвореним делом“. Постојала 
је, наиме, рубрика намењена допуњавању или завршавању за-
почетих митова, без завиривања у књиге. Ја сам се једном осме-
лила и послала свој наставак приче и овај цртеж; објављен је 
само цртеж јер је био много сугестивнији од приче, што тек да-
нас спознајем. а спознајем и то да часопису Тик–так имам да 
захвалим што ме је у извесном смислу припремио за сигнали-
зам, и за улогу „суперчитаоца“ (негришорац 1996: 114) са којим 
рачуна сигналистичка поетика. Јер, ако нисте „суперчиталац“, 
тј. ако сте просечан, неинвентиван, јалов читалац може да вам 
се деси „пуцањ у читаоца“, тј. умирете на оној страни Хазарског 
речника на којем је читаоца усмртио и милорад Павић.

Сигналистички „пуцањ“ није надреалистички чин пуцања 
насумице, нити Жаријеви пародијски чинови ексцентричних 
пуцања из револвера, нити реторика агресивности, нити Рем-
боово — дошло је време убица, о чему је писао адријан марино 
у Поетици авангарде (1998). Сигналистички пуцањ је апел за 
учествовањем у грађењу смисла сигналистичког дела, апел за 
маштом, игром и за завршавањем започетог дела. зато верова-
тно тихомир Петровић у, истина, врло уопштеном есеју „Књи-
жевност за децу и сигнализам“ (http://signalism1.blogspot.
com/2009/08/knjizevnost-za-decu-i-signalizam.html 5. јул 2013) 
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помиње „малог читаоца“ који је „креативнији и емотивно супе-
риорнији прималац од сваког другог“ и који негује „модел игре 
духа и маште“. „Суперчиталац“ се заправо никада није одрекао 
„малог читаоца“ у себи, и управо он га чини супериорним у од-
носу на оног који га је у себи потиснуо.3

о „отворености“ сигналистичког стваралаштва одвећ је у 
књижевној критици афирмативно говорено (уп. Живковић 1985: 
120, Павловић 2002). и шире, неоавангардно (и постмодернис-
тичко) дело заправо и битно одређује тзв. „теорија opera aperta“, 
теорија „двозначног“ отвореног дела које се домишља и значење 
стиче уз помоћ публике. о томе је подробније писао миклош 
Саболчи у студији Авангарда и неоавангарда (1997: 102). међу-
тим, ваља указати и на један парадокс. Ради се, наиме, о јазу 
између авангардног ствараоца, коме уме да буде основна намера 
да шокира, и реципијента који остаје немоћан пред авангард-
ним делом. Парадоксално је утолико што је (нео)авангардном 
ствараоцу потребан читалац, тј. „суперчиталац“ јер његово дело 
постоји као целина само када га довршава „суперчиталац“. У 
противном оно је само фрагмент, тј. „алегорија“, како је дефи-
нише Валтер Бењамин (Биргер 1998: 105). Бењаминово искуство 
са авангардним делима је омогућило и развијање ове категорије. 
алегорија је по њему суштински фрагмент и због тога је супро-
тстављена органском симболу. У пољу алегоријске интуиције 
слика је одломак, руина. лажни привид тоталитета нестаје. Дело 
се више не ствара као органска целина, него се монтира од 
фрагмената (Биргер 1998: 109). отуда Бењамин, говорећи о ау-
ратичном типу повезаности између дела и реципијента, види 
порекло ауре у култном ритуалу, али за њега ауратичан начин 
рецепције остаје карактеристичан за уметност од ренесансе и 
аура није више сакрална (Биргер 1998: 41). најпосле, будући да 
уметност ступа на место религије, ауратична уметност и инди-
видуална рецепција (утопљеност у предмет) иду заједно. Само 
за уметност која је постала аутономна, нипошто за сакралну 
уметност Средњег века. ауратичност се, потенцијално, може 
јавити као аутономност, тј. као својеврсна целина, настала у 
садејству аутора и читаоца, кроз смисао који се „појављује кроз 

3   неизмерно ме је, сходно наведеном, обрадовало и то када сам у Дневнику 1985, 
наишла на рецензију књиге И онда цветић почне да има ноге, четворогодишњег 
Виктора тодоровића (тодоровић 2012а: 282). то је разгалило „малог читаоца“ 
у мени и схватила сам сву меланхолију своје песме „Човек из саксије“ која је 
заправо сигнум затворености, ограничености и немоћи. и најпосле — рецепција 
сигнализма ствар је субјективних доживљаја најразличитијих видова 
сигнализације, отуда су наведена аутобиографска присећања заправо 
илустрација једног вида аутосигнализма.
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сопствено одсуство. Њега нема у интенционалним структурама, 
али га има у рецептивној, међутекстовној равни (...) неоаван-
гардни текст представља простор намењен слободној игри чи-
таочевог смисла (негришорац 1996: 276).

Друштвено–политичка условљеност неоавангарде

неоавангарда је довршавање историјског пројекта авангарде, 
како је види иван негришорац (1996: 279), а авангардна дела 
настају као „критика институције уметности, створене у грађан-
ском друштву“ (Биргер 1998: 33). то значи да су уједно и кри-
тика грађанског друштва. Друштво, колико год измењено и 
филтрирано уметничким материјалом, улази у само дело, па 
онда и у његову интенцију. могло би се рећи да друштво улази 
у дело као „конструкт“ (Биргер 1998: 19). отуда не чуди да 
миклош Саболчи објашњава узроке појаве неоавангарде 
друштвено–политичким променама и у начину и стилу живота. 
Да поменемо само: алжирски рат, америчку опсаду Домини-
канске Републике, Вијетнамски рат и кризу, доминантну појаву 
„трећег света“, Кубанску револуцију, латиноамеричке герилске 
покрете, побуну црнаца у Северној америци, покрете студената 
и омладине, студентске протесте, хипи–покрет, те трећу научно–
технолошку револуцију /сазнање нових резултата природних 
наука/ (Саболчи 1997: 89–90).

неколико битних одредби не само за авангардну уметност, 
већ и конкретније — сигнализам, може се извести из ових 
друштвено–политичких узрочника. најпре, прва објављена 
књига мирољуба тодоровића — Планета, објављена је 1965. 
године, када се термин „неоавангарда“ први пут јавио у ита-
лијанској књижевној критици у Novissimu у оквиру Gruppo 63. 
(Саболчи 1997: 87). затим, историјске, друштвене, културо-
лошке појаве у свету провирују из сигналистичких остварења; 
почев од чувеног силаска на месец (1969) које се провиди из 
тодоровићевог Луномера на пример, преко сигнализације која 
најдиректније кроз визуелне песме4 са панкерима, хипицима, 
уколажираним оружјем, шприцевима и сл. упућује на то да и 
стварност треба тумачити као и уметност. Другим речима, ствар-
ност је утолико присутна у овим делима, уколико би загаран-
товала размишљање, тј. присуство оног који размишља у свету. 
Размишљањем о сигнализму, критички промишљате и дело и 
себе и стварност око себе.

4  мисли се уопштено на визуелне песме, будући да је мирољуб тодоровић исте 
колаже и визуелне песме прештампавао у различитим књигама, тј. различитим 
контекстима.
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Сигнализам и „култур џеминг“
С овим у вези, може се сврсисходно поменути и тзв. „култур 
џеминг“. овом савременом проблему је, иначе, часопис Градина 
посветио 33. број, 2009. године. не само да уводни есеј марка 
Дерија „Култур џеминг: У царству знакова“ у наслову садржи 
управо реч „знак“, који је еквивалент значењу речи signum (од 
кога је сигнализам добио име), већ објашњава да су, назови, 
уметничке интервенције „џемерса“ заправо скретање пажње на 
тумачење стварности, махом потрошачког друштва: слике ко-
лица за супермаркет натоварена смећем и блатом или нпр. ге-
рилска уметност прекрајања билборда (Дери 2009: 15).

У за нас значајне текстове из овог „култур џеминг“ броја 
нишке Градине, могли бисмо уврстити и оглед „о комерцијали-
зацији и фекализацији уметности“, Ђорђа ди Ђенове, који врло 
упечатљиво изводи генезу изједначавања гована и новца, де-
финише дефекацију као први облик људског израза, подсећа 
да се лоша слика неретко именује као говнарија, истиче дихо-
томију између очију као неодвојивог дела тела и гована као од-
страњивог дела тела, те помиње Пазолинијево виђење копро-
фагије у директној вези са канибализмом (ди Ђенова 2009: 153–
163). Како је ово, међутим, у вези са сигнализмом? Посебно је 
важно у овом контексту поменути тодоровићев циклус песама 
„Пуцањ у говно“ (1970), који је првобитно био поема „говнарија“ 
или Ди Ђеновљевим језиком говорећи „лоша слика“, која ин-
тервенцијом пуцња постаје фрагментирана, разједињена, тј. 
потенцијално алегорична у бењаминовском смислу. Песме које 
чине овај циклус представљају фрагменте или делове једног 
колажа чији делови творе целину. таква целина тек потен-
цијално престаје да буде „лоша слика“. есеј Ђорђа ди Ђенове 
постаје значајнији у овом контексту када се упореди са мојом 
виђењем „Пуцња у говно“ који се предочава као „пуцањ у чи-
таоца“ (марићевић 2012: 472–479), а инспирисана је Стрејчије-
вом теоријом о читању као замени за једење гована (луси 1999: 
25). Дефекација је предочена као облик људског израза, писање 
је облик људског израза, дакле, дефекација се може поистове-
тити са писањем. и однос очију и измета о којем говори есеј „о 
комерцијализацији и фекализацији уметности“ поприма нов 
смисао када се постави у сигналистички контекст — очи (ми-
слим и на мотив очију на сигналистичким визуелним песмама) 
постају синегдоха за читаоца, измет за уметничко дело. а када 
је, пак, реч о пазолинијевској визији канибализма и копро-
фагије, чини се да сигнализам мирољуба тодоровића има 
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сопствену аналогност по питању те тематике. Посебно бих у том 
смислу издвојила песму „говно с мозгом“: „замесити говно / али 
га не засладити // здробљени мозак / стављати / у расечено / 
говно“ (тодоровић 2009: 193). Призма из које се дати проблем 
канибализма и копрофагије сагледава, ваља нагласити, јесте 
позиција ове песме и циклуса „Пуцањ у говно“ у контексту из-
бора поезије Свиња је одличан пливач и друге песме (2009), бу-
дући да рачунамо и са песмама из „Чорбе од мозга“ и са визу-
елном песмом са 6. стране уз песму „Дипломирани асфалтер“ 
која представља располућену главу на постољу, па делује као 
да је биста, из које четири руке ваде мозак као из зделе за јело. 
наравно, уз све треба рачунати и са поетиком историјске аван-
гарде која кореспондира са тодоровићевим песмама: Урмузовим 
текстом Algazy and Grummer (два јунака се попут марсељских 
змија узајамно прождиру до последње кости), те Пикабијевим 
„Дадаистичким људождерским манифестом“ из 1920. године 
(појести ближњег је најчистије средство да му се покаже љубав) 
и „Људождерским манифестом“ из 1928, изашлом у Бразилу 
као промоција свеопштег покоља. не чуди, отуда, што и домаћи 
филм Сплав медузе (1980) у режији Карпа године, носи управо 
наслов по истоименој слици теодора Жерика (1819), која и ра-
чуна са проблемом канибализма код бродоломника.

оштрица сигналистичке гиљотине
Полазећи од тога да је мозак поједен, са закључком да тако нема 
ни главе, поставља се питање шта се налази на месту где је била 
глава и шта значи елиминисање глава. Да ли то значи и елими-
нисање свести и критичког промишљања или се тиме сигна-
лизује апокалиптично време? У есеју „Шатро сигнализација: 
Кино читање ‘Шатро прича’ и шатро романа ‘Боли ме блајбин-
гер’, мирољуба тодоровића“ поменула сам да се у филмовима 
мише Радивојевића — Квар (1978) и Дечко који обећава (1981), 
јављају кадрови без главе, касетофон уместо главе и најпосле, 
разбијање главе о огледало (http://www.rastko.rs/rastko/
delo/14768 5. јул 2013). Поред апокалиптичности, овакав вид 
обезглављености или смештањем машине на место главе, може 
се објаснити и запажањем миклоша Саболчија по којем код 
„великих уметника техника и машине попримају људско об-
личје и јачају хуману димензију уметности, употпуњују слику 
о човеку и саме се хуманизују“ (1997: 91).

Специфичан вид опредмећивања људске лобање може се 
запазити и у надреалистичким колажима Душана матића 
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(алманах Немогуће, 1930) који на место главе ставља сазвежђе, 
тј. мноштво прстију. Бранко Ве Пољански, такође је посебно 
био инспирисан да у роману 77 самоубица људске главе замени: 
црквеним звоном, празним лонцем, котачем за моторно пиле, 
аутомобилском трубом, свињском главом, шими ципелом, пра-
вим дрвеним ноћним ормарићем (Пољански 1992: 13).

Сигнализам мирољуба тодоровића, нуди, међутим, у односу 
на уметнике историјске авангарде — сложенију представу овог 
синдрома обезглављености. можемо издвојити делимичну и 
потпуну замену људске лобање са неким предметом или поја-
вом. од примера делимичне замене поменула бих визуелну пе-
сму (с почетка књиге Свиња је одличан пливач и друге песме) са 
мађионичарем који вади фотографију зеца, а на месту мађио-
ничареве главе, од носа до темена налази се новински исечак у 
облику квадрата; затим, у роману Apeiron — тај део човековог 
тела замењен је одговарајућом половином кунине главе; у Блај-
бингеру уз поглавље „Подилканио“ налазимо колаж из ког бих 
издвојила детаљ људске лобање која уместо вилице и носа има 
револвер (нос је цев, уста су ороз, а рука на орозу стиснута у 
песницу представља врат); уз поглавље „одлепио“, јесте одраз 
човека у искривљеном огледалу коме се глава од носа навише 
издужује, тј. „одлепљује“, док је уз шатро причу „Вруће сестре“ 
колаж по којем је на месту главе гимнастичарке постављена 
задњица у облику јабуке са по једним оком на сваком гузу; и на 
крају, поменула бих фотопоеме из Луномера, са сликом детета 
чија је лобања подељена месечевом куполом.

Пјер гарније је у есеју „Сигнали простора“ прокоментари-
сао да је „дете–месец“ песма, а могла би да буде симбол; зашто 
је сигнал и чега је то сигнал?“ он је то објаснио зовом једног 
мозга–свемира, једног свемира–мозга и реторичким питањем: 
зар наше очи нису сличне планетама? нови живот био би дете, 
а месец — мртва звезда. гарније објашњава и зашто је ова пе-
сма сигнал, а не симбол: јер је сигнал везан за покрет, за тело 
— за мозак — оним тоталитетом који реагује, активно, емотивно, 
интелектуално (http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/
delo/12866 5. јул 2013). Будући да је сигнал везан за покрет, па 
можемо рећи и процес, можемо ову делимичну измену на људ-
ским главама објаснити управо покретом, процесом који траје, 
и сведочи преображаје о којима треба размишљати — Think 
about Signalism!

С друге стране, постоје визуелне песме са представама чо-
века потпуно измењене лобање. Уз поглавље „никако да им 
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штурнем“ у Блајбингеру, представљен је човек како лежи у 
кревету са оком уместо главе — претворио се у око? или Ки-
клопско око? или треће око?; уместо људске је и глава инсекта 
(песма „Постајем бубашваба?“) и новински исечак у виду маља 
или монитора рачунара који човек у дугом капуту навлачи на 
лице заједно са небеским сводом. многоструки би били смерови 
у којима би се могло кретати тумачење ове „сигналистичке 
гиљотине“. Поменули смо надреалистичке колаже и веома кра-
так, зенитистички надфантастичан љубавни роман Бранка Ве 
Пољанског, те је тако сигнализам као неоавангардни покрет на 
врло суптилан начин доврхунио авангардну естетику. затим, 
ако је торзо из прича иве андрића — „труп“, Растка Петровића 
— „немогући ратар“, те мирослава Крлеже „Домобран Јамб-
рек“, по речима михајла Пантића (Пантић 1999: 296–307) „сиг-
нум“ времена после Великог рата, можемо се запитати каквог 
времена или чега би био сигнум лобања замењених предметом, 
планетом, животињом? Да ли је то сигнализација да се људи 
анимализују, своде на основне нагоне, обезљуђују, опредмећују, 
механизују? Богови древних египћана имали су тела човека, а 
главе светих животиња, те се стога намећу претпоставке да се 
људи „издижу“ у некаква нова божанства или је ова дехумани-
зација заправо сигнализација за то да савремени демони више 
немају лица звери, већ се може говорити и о механичким зве-
рима.

По лују–Венсану томи (Антропологија смрти, II),

„лобања је чувар душе, говора (на уста), погледа 
(очима), штавише сексуалности (усне, или евенту-
ално, ухо = родница), предмет лагодан својим обли-
ком: користили су га као пехар за свети напитак, као 
резонантну кутију за ритуале богослужења, као 
маску у неким обредима у које улазе и преци, као 
подножје престола или трона намењених личностима 
великог формата, као ратни трофеј који изражава 
заплену мртвог непријатеља, да се можда не отелот-
вори (једење мозга)“ (тома 1980: 350).

можда из ових одређења можемо закључити и како се сиг-
нализује на то да се душа новом лобањом изменила или нестала, 
има све мање разлике између полова, а треба размислити и о 
обескорењености, или о томе да је мање слуха за традицију, ис-
торију, прошлост, претке.
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Сигнализам и постмодерна
и, најпосле, можда нам је одељак „оштрица сигналистичке 

гиљотине“ заправо послужио као увод да „отворимо постмодер-
нистичку заграду“ којом је иван негришорац завршио своју 
књигу Легитимација за бескућнике (Српска неоавангардна по-
езија: поетички идентитет и разлике):

„од тренутка исцрпљења неоавангарде, од тренутка ње-
ног довршења, које сасвим очевидно постаје крајем 70–
их и почетком 80–их година, постмодернизам у потпу-
ности преузима доминантну улогу у књижевном животу 
(...) постмодернизам се утемељује у авангардној тради-
цији, али ту традицију преобликује у складу са власти-
тим смислотворним лудизмом. Све време свога постојања 
постмодернизам и неоавангарда трају у српској књи-
жевности напоредо.“ (негришорац 1996: 280–281)

Када је реч о постмодернистичкој загради у овом контексту, 
имам у виду пре свега књижевност Саве Дамјанова, а још кон-
кретније, примера ради — његов последњи роман/ збирку прича 
Порно литургија Архиепископа Саве (2010), у којем наилазимо 
на слике (али оне нису визуелне песме или приче) које прате 
текст. Поводом одређених слика можемо рећи да је извршена 
фотомонтажа, те да су главе Јосифа Висарионовича Џугашвили 
Стаљина и мајке терезе замењене лицем самог аутора, Саве 
Дамјанова. овај постмодернистички лудизам је очито на делу 
ради хуморног ефекта.

Што се тиче, иначе, еротског и смеховног, ове категорије су 
блиске и сигнализму мирољуба тодоровића и тичу се управо 
поигравања са ауторством. У том смислу, поменула бих циклус 
„а Б Ц о мирољубу тодоровићу“ и издвојила бих примера ради 
песму „Даћу вам рецепт за похованог мирољуба тодоровића“:

„замесите водом пола килограма / мирољуба то до ро-
вића / исеците га у танке листове / пропеците на угре-
јаној плочи / у дубокој здели умутите / десет свежих 
мирољуба тодоровића / све ово затим добро промешајте 
/ жене воле да им мирољуб тодоровић / буде дебљи / 
боље је не правити дебелог / мирољуба тодоровића / 
тањи се боље испече / пеците пажљиво свог мирољуба 
тодоровића / док му кожица не порумени / мирољуба 
тодоровића са зарумењеном кожицом / исецкајте на 
кришке / и послужите“ (тодоровић 2009: 93).
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лирски субјекат је, иако наизглед поистовећен са аутором, 
заправо од њега дистанциран тиме што је опредмећен. не само 
да је опредмећен, он је, међутим, мултипликован и егзистира не 
само као целина — поховани мирољуб тодоровић, већ као сваки 
састојак јела: брашно, тесто, јаја5. Поред тога, он је прилагођен 
укусу жена, што не само да садржи смеховну компоненту, већ 
експлицитније указује на елеменат еротског.

Сигнализам и филм

„а Б Ц о мирољубу тодоровићу“ може да се, евентуално тумачи 
и у контексту филма Бити Џон Малкович (1999), управо са ста-
новишта мултипликованог јунака, тј. лирског субјекта у ерот-
ско–смеховном кључу. може се говорити о уласку сигналистич-
ког лирског субјекта у сопствени ид, его и супер его, али и о 
читаочевом уласку у ид, его и супер его лирског субјекта, тј. 
мирољуба тодоровића (баш на примеру песме „Даћу вам рец-
епт за похованог мирољуба тодоровића); као што су се људи 
претплаћивали да уђу у главу глумца Џона малковича, а и он 
сам је упао у портал за улазак у сопствену лобању, па је тако 
упао у своје несвесно где је свако, чак и лепе, еротичне жене 
имао лик Џона малковича.

наравно, овим се примером подстиче питање интердисци-
плинарног тумачења сигналистичке поетике, а поготову кон-
текстуализовање са филмском уметношћу. есејем „Шатро сиг-
нализација“ начела сам једним делом ово питање стављајући 
сигнализам у контекст филмова „црног таласа“. „Црни талас“ 
југословенске кинематографије поклапа се, између осталог, са 
временом неоавангарде код нас, а Димитар анакијев у тексту 
„Црни филм данас: Кинематографија отпора“, џемерсе види 
као потенцијалне ослободиоце нашег, балканског филма, који 
би га учинили поново „црним“, па би тако спречили долазак 
„филмских партизана“ (2009: 180). међутим, треба имати у виду 
још једну појединост. иван негришорац означио је као јења-
вање неоавангарде крај 70–их, почетак 80–их година  
20. века. Сигнализам се узима као неоавангардни покрет, али 
сигнализам траје и данас, као и постмодернизам Саве Дамја-
нова, с тим да иако сигнализам има додирних тачака са пост-
модернизмом, ипак, не може са њим да се изједначи, а при том 
није само ни део неоавангарде. Другим речима, да ли данас, 

5 треба рачунати са значењем јаја као састојка за припрему хране, али и 
тестиса, на шта суптилно упућује „зарумењена кожица“. 
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говорећи о сигналистичком стварању, можемо сигнализам 
сместити само у оквире авангарде, неоавангарде и пост мо-
дернизма?

Сигнализам — симболизам

Саболчи експлицитно износи својом студијом Авангарда и 
неоавангарда, да је „скоро у свакој држави као претходницу 
организованом виду авангарде затекао симболизам“ (1997: 12). 
и заиста, узмимо као пример значај симболизма (француског, 
руског и српског) за поетику Станислава Винавера, код кога 
наилазимо на песме где је „звук носилац смисла“ (уп. Вучковић 
2011: 193); а, између осталог, његов телеграфски (једносложни) 
сонет „Верлен“, упоредив је са фонетским (гласовним) сонетом 
„Жмара“, мирољуба тодоровића.

није занемарљиво ни што неоавангарди (па и сигнализму) 
претходи и књижевност неосимболизма 50–их година (понај-
више Бранка миљковића, ивана В. лалића). отуда сам, дајући 
поднаслов овом раду, преиначила чувени стих из програмске 
песме Војислава илића (1981: 219) „Клеон и његов ученик“ — 
„Све је само сигнал [а не симбол] што ти види око“. није преи-
начење овог стиха тек пуко поигравање са поетикама, већ се из 
њега провиди и динамизам новог духа времена којег доносе 
авангарда/ неоавангарда. Сигнал није само знак, није само сиг-
нализација, апел за размишљањем, већ и успостављање веза и 
значења тих веза, некакво уметничко „хватање сигнала“ уз по-
моћ мождане антене. андрић је имао своје мостове, Црњански 
суматраизам и чувени „сребрни лук“, сигнализам има „сиг-
нале“. Питање Пјера гарнијеа да ли је тодоровићево „дете–ме-
сец“ из Луномера симбол или сигнал иницијално је размишљање 
о односу између ових појмова. он, наиме, објашњава да је сиг-
нал везан за покрет, за тело — за мозак — оним тоталитетом 
који реагује активно; да се знак мирољуба тодоровића развија 
спирално, да се узноси над нама мењајући своја значења.

Сигнализам и барок

захваљујући овим гарнијеовим одређењима, на трагу смо 
барокне поетике, која је сва у знаку покрета, динамике, па и 
„спирале“. „Повратак барока“ може заправо бити отелотворење 
оне заграде између неоавангарде и постмодернизма. не само да 
је барок важан за поетику милорада Павића (једног од првих 
претплатника за ревију Сигнал 1970–1973), те Данила Киша, 
већ се 1988. године појављује значајна студија ги Скарпете 
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Повратак барока, преведена и објављена код нас 2003. године. 
Скарпету интересује начин на који му Пикасо омогућује да види 
Рубенса, Берио да слуша монтевердија, лезама лима или Фу-
ентес да чита гонгору (2003: 15), и то у смислу у којем психоа-
нализа говори о враћању потиснутог. то потиснуто, вратило се, 
евидентно, у време које је блиско барокном духу модернизације, 
динамике, константних преображаја и сл.

У сигналистичкој визуелној поезији, посебно радовима који 
су део шатро романа Боли ме блајбингер, на барокно упућују 
илузорне силуете, сенке људи који пролазе, огледања уз „Воду 
из баљоза“, посебно уз „Цаканог кулова“, призори vanitas као 
уз поглавље „У музеју охлађених“. Вероватно није случајно што 
се барокно може препознати не само у шатро прози, већ и шатро 
поезији. Поезија нуди другачији поступак барокног „увијања“; 
што би рекао музил: „не ради се о томе да се прича [па и песма] 
развије, већ да се увије“ (Скарпета 2003: 32). У том смислу, по-
себно нам је интересантан тзв. „козарац“ или двоструко скри-
вени говор (Живковић 1985: 77–94). не само да треба рачунати 
са шатровачком лексиком и шатро неологизмима који обогаћују 
делту значењских могућности, већ се смисао додатно увија и 
премештањем слогова у шатро песмама. ево како звучи при-
мера ради песма „гејак гланца гуљарке“ (Сељачина гланца цо-
куле) у козарац варијанти: „Јакге цаглан кегуљар“ — јакге 
цаглан кегуљар / богз љеглавоб / јепи цугарави / гомген ђага 
цагегав // ригелипте / веготи кагеја / жуди му жуга / дегла љуг-
лавоб / љајуиспр кегуљар (тодоровић 1998: 84).

Друга могућност увијања смисла може се приказати песмом 
„Рашомонац“ из књиге, такође симптоматичног наслова Стрип-
тиз (1994): „док сам / код ушћа / уваљивао лудоја // иза грма 
је / чучао / рашомонац“ (тодоровић 1998: 284). ова песма не 
рачуна само на жаргонско значење „рашомонца“, као воајера, 
већ и умногоме и на Куросавин филм Рашомон (1950)6. Према 
филму, не може се сазнати и разабрати права истина међу ва-
рираним причама о догађају силовања жене пред мужем од 
стране разбојника таџумару. Једна истина не постоји и свака 
прича постаје легитимна истина; што би се могло рећи и за сиг-
налистичку шатро поезију (па и за књижевност уопште): не 
може се доћи до само једног значења одређене песме, свако 

6  на све наведено, треба рачунати и са тим да је филм Рашомон, акира Куросава 
снимио по приповеткама „Рашомон“ и „У честару“, јапанског писца Рјуносуке 
акутагаве (1892-1927). ове приповетке преведене су и објављене код нас и могу 
се прочитати у књизи: Рашомон и друге приче (2008).
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могућно значење је легитимно, ма колико било противречно са 
преосталим значењима. Примера ради, реч „ушће“ може да 
значи и свако ушће река, конкретније ушће Саве у Дунав, (да-
нас и тржни центар), али и женски полни орган...

закључци

овим смо излагањем имали прилике да говоримо само о неким 
жанровима сигналистичке неоавангардне уметности; поред ви-
зуелне поезије и шатро поезије и прозе, издвајају се, иначе, и 
сцијентистичка, феноменолошка, технолошка, ready–made, сто-
хастичка, алеаторна, компјутерска, статистичка, кинетичка, 
фоничка, конкретна, гестуална, објект поезија, те mail–art умет-
ност. за ову прилику није било потребе у теоријском смислу 
претрести жанрове, будући да је о томе у науци о књижевности 
одвећ писано (Корнхаузер 1998, Живковић 1994, Стаменковић 
2009: 1000–1016). Њихове доприносе можемо само допунити 
специфичним жанровима који постају актуелни од 2011. године 
— есејистички муњограми из књиге Језик и неизрециво (2011), 
те недавно и делимично објављеним дневницима сигнализма 
који наликују на „временске линије“ фејсбук профила (мариће-
вић 2013: http://medjutim.org/pdf/5-15.pdf 5. јул 2013, без паги-
нације, Web).

овим радом желели смо да понудимо нове, синхронијске и 
дијахронијске увиде у неоавангардну, сигналистичку уметност 
и отворимо нова поља за истраживање сигнализма. Компара-
тивним, интердисциплинарним методом може се доћи до инте-
ресантних и важних увида, што књижевноисторијским, то и 
теоријским преиспитивањима. Седма уметност — филм, постаје 
важно поетичко језгро за интердисциплинарна тумачења. 
миклош Саболчи, иначе, истиче филмску уметност као област 
у којој је авангарда дала трајније резултате (Саболчи 1997: 39). 
Вербо–воко–визуелно своју пуну реализацију пронашло је на 
пољу филма. Веза слике и текста карактеристична је и за пое-
тику барока. Дагмар Буркхарт написала је значајан рад „од 
carmina figurata ка визуелној поезији — на српским примерима 
од барока до наших дана“, те тако отворила питање односа сиг-
нализма и барока (http://signalism1.blogspot.com/2009/08/od-
carmina-figurata-ka-vizuelnoj.html 5. јул 2013). Шездесетих го-
дина у западној европи у моду улази барок, маниризам, „art 
nouveau“, сецесија (Саболчи 1997: 82), а у Дневнику 1985, ми-
рољуб тодоровић пише о студији Павла Павличића „маниризам 
и авангарда“ (2012: 275), године 1991. излази књига Живе Бен-
чић Барок и авангарда (1991). нераскидивост слике и текста, 
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најпосле, може да упућује и на подстицање маште, на активи-
рање интуиције. за тодора манојловића („интуитивна лирика“) 
врхунац таквог подстицаја су хијероглифи као савршени, готово 
херметични симболи, подстицај за „умове више духовне потен-
ције“ (манојловић 2000: 54). за мирољуба тодоровића то су 
визуелне песме, специфични сигнали, подстицаји за „умове 
више духовне потенције“ илити „суперчитаоце“.
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Summary
This paper represents spectrum of new opportunities — syn-
chronic and diachronic studying of Neo–avant–garde direction 
near Serbian literature — Signalism, which continuously ex-
ists almost fifty years. Also, between continuous artistic crea-
tion, Signalism has remarkable reception; not so much in Ser-
bia, but in the world Signalism has important reception. Con-
sidering the duration of literary and cultural significance that 
signalist art has, it was necessary to explain the problem near 
Signalism, that its specifically part of Serbian Neo–avant–
garde, but also Postmodernism and symbolist (50th years of 
the twentieth century) and baroque tendency (80’s years of the 
twentieth century). Starting with signalist “reception aesthet-
ics”, which involves the active participation of “super–reader” 
in creating a sense, in this paper was discussed about social 
and political conditionality within Neo–avant–garde, also — 
Signalism and “culture jamming”. Then, it was presented on 
the examples in what ways Signalism completes aesthetics by 
historical avant–garde; and it was represented complexity in 
relations between Signalism and Postmodernism, Signalism 
and Symbolism, Signalism and Baroque, and between Signal-
ism and movie, in terms of view on movie like essential core, 
from which it is possible to see new aspects of interdiscipli-
nary interpretations. By comparative and interdisciplinary 
method, with literary–historical and theoretical research, it is 
possible to come to some interesting and important conclu-
sions. In this paper we were speaking about some genres by 
signalist Neo–avant–garde art; except visual poetry and slang 
poetry and prose, there are — scientistic, phenomenological, 
technological, ready–made, stochastic, aleatory, computer, 
statistical, kinetic, phonic, concrete, gesture, object poetry, 
and mail–art. In the scientific literature it has been written 
about this genres very much. This paper, however, mentions 
two new genres — essays lightning–gram and signalist diaries. 
About essays lightning–gram and signalist diaries like genres 
has not been written until now, because the books where we 
can read about them were published recently: Language and 
ineffable (2011), The diary of Signalism (2012), by creator of 
Signalism — Miroljub Todorović (1940).

Key words: Neo–avant–garde, Postmodernism, Signalism, 
Symbolism, Baroque, Literary Theory and Practice, “open 
text”, “culture jamming”.
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ДНЕВНИЦИ НЕОАВАНГАРДЕ
Дневници сигнализма Мирољуба Тодоровића  

и Радни дневник Јудите Шалго

Јулијан Корнхаузер, пољски слависта са Јагелонског универ-
зитета у Кракову докторирао је пре тридесетак година са тезом 
о сигнализму,1 што није без значаја како за сигнализам тако и 
за целокупну српску културу. Нажалост, он је већ неколико го-
дина болестан и још једном — нажалост, слависте данас (уз ре-
дак пример часних изузетака) не занимају прворазредна умет-
ничка дела српске књижевности, већ политика и туризам, 
пијанства, гурманлуци и ино. Оболеле су, дакле, славистичке 
катедре! Била сам лектор српског језика школске 2013/ 2014. 
године на Јагелонском универзитету у Кракову. Пошла сам са 
свешћу о 650 година универзитета, о 130 година славистике при 
овом универзитетском центру и о једној од највећих библиотека 
која баштини право легло књига писаних на словенским јези-
цима. Каква част! Те библиотеке баш и нема, као ни факултета 
— све се реновира, ма шта то значило и ма какве последице 
имало. Институт за словенске филологије смештен је у при-
земљу једне зграде, који је до недавно функционисао као амбу-
ланта геронтолошког центра. Оболела је, дакле, стара сла-
вистичка катедра! Да овај увод ипак не би прерастао у пате-
тичну свакидашњу јадиковку, нећу превише дужити. О Јулијану 
Корнхаузеру остала је прича старијих студената који га се 
сећају као господина професора, старог кова. Његов сигнали-
зам, међутим, био је за њих тајна са девет печата, али ипак су 
желели да нешто о томе сазнају, можда у име сећања на про-
фесора, можда из радозналости или пак револта због ренови-
ране славистике. Надам се да је годину дана које су провели са 
мном за неке од њих био сигнал да српска култура и књижев-
ност завређују пажњу, али све скупа сигнализује како славис-
тику треба лечити, а богме и мене.

Чим сам се вратила у Србију поново сам објединила све 
књиге које имам у поседу, са жељом да уцеловим и себе и своју 
библиотеку и да се неким креативним чином излечим од кра-
ковских разочарања. Слагала сам књиге асоцијативно и ин-
стинктивно, све док ми се следећи редослед није спонтано 

1 Julian Kornhauser, Sygnalism — propozycja serbskiej poezji eksperimentalnej, 
Uniwersytet Jagiellonski, Krakow 1981. Издање на српском језику: Јулијан 
Корнхаузер, Сигнализам српска неоавангарда, прев. Бисерка Рајчић, Просвета, 
Ниш 1998.
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наметнуо. Мојим осамљеностима одговарале су Осамљености 
Василија Розанова, лек за осамљеност су Мушкарци, Виктора 
Јерофејева, све док не дође Ђаво, Алфонса ди Ноле, кога побија 
једино Заљубљени ђаво, Жака Казота. Међутим, други Ђаволи 
долазе, Миодрага Булатовића, те је потребно да се поведу Раз-
говори са ђаволом, Лешека Колаковског. Кроз разговоре дола-
зимо до Сатаниног дневника, Леонида Андрејева, да бисмо га 
побили Дневником заводника, Серена Кјеркегора. Онда нам 
избија Радни дневник (1967–1996), Јудите Шалго, на шта мону-
ментални печат синтезе ставља Дневник сигнализма (1979–
1983), Мирољуба Тодоровића.

Слика бр. 1

Дневник сигнализма (1979–1983) у себи синтетише овај по-
редак. Василија Розанова (1856–1919) читамо на 412. страни: 
„Моја кухињска књига (прихода и расхода) вреди исто колико 
и ‘писма која је Тургењев писао Вијардоу›. То је ‘друго’, али то 
је иста таква осовина света и у суштини исто таква поезија“, 
као и на 413. страни: „Читав мој живот је био тежак. У мени гре-
хови. Споља несреће. Писање ми је било једина утеха. Зато сам 
стално писао“. По речима Вита Марковића, Осамљености су 
песничка суштина душе2, а за њом је дневнички трагао и Ми-
рољуб Тодоровић: „Чини ми се, у појединим тренуцима, да бих 
желео читав да се унесем у овај Дневник и материјално и ду-
ховно да се отиснем на његовим страницама; да он постане сав 

2 Василиј Розанов, Осамљености, прев. Лидија Суботин, Графос, Београд 1983, 95.
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мој живот сва моја поезија“.3 Генерацијски ближи Тодоровићу 
— Виктор Јерофејев (1947), аутор између осталог и Аниног тела 
или краја руске авангарде, умео је бритко, одсечно и мушки да 
одбруси причу, као Тодоровић шатро причу или полемичку 
жваку покојем уфураном уметнику или танету од сатане.4 Па 
кад све стигне до ђавола (шпанског, француског, српског, 
пољског и руског)5, бљесне нам један од последњих записа 
Дневника сигнализма (1979–1983): „Иако Сатана Сатану изгони, 
сам по себи раздијелио се; како ће дакле остати царство 
његово?“6 и преостаје да зграбимо исту књигу коју је Иво Ан-
дрић читао у Кракову — Кјеркегоров Дневник заводника, с на-
дом да нас ове 2014. године неће сустићи рат оних размера од 
пре 100 година, када је и Андрић напустио Краков.

А онда да пређемо на књигу која стоји тик уз Дневник сиг-
нализма (1979–1983) — Радни дневник (1967–1996), Јудите Шалго. 
Интересантно је да су оба дневника штампана исте 2012. године 
и да су оба дневника нека врста деловодника, како је то имено-
вао Мирољуб Тодоровић.7 Овим запажањем, могли бисмо допу-
нити листу најскорије објављене дневничке прозе код нас, коју 
нам је у контексту Тодоровићевог Дневника изложила Анђелка 
Цвијић: Дневник писан ноћу, Густава Херлинга–Груђинског 
(2010), Дневник Витолда Гомбровича (2010; 2012), те Живот на 
леду: II и III Борислава Пекића (2013).8 И Тодоровићев и днев-
ник Јудите Шалго остварују неколико линија додира и линија 
размимоилажења о којима вреди проговорити.

И Дневници сигнализма и Радни дневник Јудите Шалго 
састоје се од фрагмената, од којих су неки тек евиденције и ко-
ментари дешавања у животима уметника, а неки функционишу 
као идеје, микроприче, облици ready made–a.9 Фрагменти по 

3 Мирољуб Тодоровић, Дневник 1985, UNUS MUNDUS, Ниш 2012, 247.
4 Видети: Мирољуб Тодоровић, Nemo propheta in patria, Everest media, Београд 

2014, 53; 64.
5 Ди Нола, Казот, Булатовић, Колаковски, Андрејев.
6 Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), Тардис, Београд 2012, 

784.
7 Исто, 451.
8 Анђелка Цвијић, „Дневник сигнализма 1979-1983 или Think about Signalism“, 

у: Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник), прир. Миливоје 
Павловић, Библиотека града Београда, Београд 2014, 169.

9 Дневници Мирољуба Тодоровића садрже и различите облике преписке (в. 
Јелена Марићевић, „Тамни вилајет од врбовог прућа: Преписка Мирољуба 
Тодоровића“, у: Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник), прир. 
Миливоје Павловић, Библиотека града Београда, Београд 2014, 150-168), док у 
Радном дневнику Јудите Шалго немамо епистоларне документације. 
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Миливоју Солару могу бити схваћени као есеји: „Есеј је доиста 
‘процес’ и ‘фрагмент’; он се доиста може супротставити ‘разради 
цјелине› коју на одређени начин остварују и роман и филозоф-
ски систем“,10 те тако можемо неке од дневничких фрагмената 
да читамо као есеје.

Јудита Шалго поједина места експлицитно је именовала као 
Идеје,11 које се у том смислу директно приближавају одређењу 
есеја: „есеј није приповедање о животу, него је спознаја; у ње-
говом темељу не налази се прича, него се налази идеја“.12 Као 
примере Тодоровићевих облика есејизирања, могли бисмо 
најпре имати у виду визуелне есеје,13 затим есејистичке 
муњограме,14 али и конвенционалније облике какав је један од 
аутопоетичких дневничких фрагмената од 6. јула 1982. године: 
„Сваки текст постаје за мене естетски (књижевно) релевантан 
када га уведем у фокус литературе, на било који начин, као део 
или засебну целину, када га извучем из његовог дотадашњег 
‘природног’ контекста, уклопим у нову целину или уз извесна 
дотеривања, или чак без њих, означим као готову, структури-
рану књижевну творевину. Овакав стваралачки метод, који је 
по мом мишљењу, ипак, нешто много више од самог геста про-
налажења, издвајања и ‘означавања’, (што значи да се не може 
иденти фи ко вати у потпуности са Дишановим реди–мејдима), 
практикујем већ двадесетак година и први пут сам га применио 
стварајући неке од својих сцијентистичких песама“.15

Драгана Белеслијин указала је на цитатни дијалог, рецикли-
ране жанрове (обрасци, разна документа, формулари) у днев-
ничким белешкама Јудите Шалго, али и на све прочитано, до-
живљено, пронађено, па, у крајњој линији, и већ испричано и 

10 Миливој Солар, „Есеј о есеју“, у: Есеји о фрагментима, Просвета, Београд 1985, 
12.

11 И „у књизи ‘Хроника’, у поглављу названом ‘Белешке из радног дневника›, 
објављене су, под насловом ‘Идеје’, кратке прозне форме од по једног пасуса, 
чије наслове чине синтагма ‘Идеја за причу› и, уколико су датиране, датуми у 
загради“ (Драгана Белеслијин, „Једно комплетно уметничко дело о смрти: Уз 
дневничке белешке Јудите Шалго“, у: Јудита Шалго, Радни дневник (1967-1966), 
прир. Зоран Мирковић, Дневник; Академска књига, Нови Сад 2012, 13).

12 М. Солар, „Есеј о есеју“, 22.
13 Неки од визуелних есеја (али и фрагмената и поетичких записа о сигнализму) 

могу се „прочитати“ у књигама Мирољуба Тодоровића: Поетика сигнализма, 
Просвета, Београд 2003, 85-168. и Простори сигнализма, Агора, Зрењанин 2014, 
87-207.

14 Књиге есејистичких муњограма Мирољуба Тодоровића су Језик и неизрециво, 
Алтера, Београд 2011. и Стварност и утопија, Алтера, Београд 2013.

15 М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 380-381.
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објављено, што може бити секундарна сировина новом умет-
ничком материјалу, а што је блиско неоавангардној концепцији 
ready made уметности, као симулацији новог смисла и намене 
већ постојећим предметима.16 Као пример цитатне релације из-
међу дневника и приче, навела је „Причу о човеку који је про-
давао кисели купус и имао кћи лавицу“, на коју цитатну свет-
лост баца управо дневнички есеј о киселом купусу. Тодоро-
вићеве, пак, поједине дневничке „сирове песме“, можемо 
прочитати у рециклираном облику или у облику цитатног дија-
лога са песничким књигама: Златно руно (2006),17 Љубавник 
непогоде (2009),18 Глад за неизговорљивим (2010),19 а можемо 
поменути и песму која припада жанру нађене поезије — „Две 
пеге на курцу“.20

Што се, надаље, тиче цитата, па и аутора које су читали Ју-
дита Шалго и Мирољуб Тодоровић, бар судећи по дневничким 
записима, запажа се невероватна неподударност, са изузецима 
— Данило Киш, Јован Христић (спорадично), Фридрих Ниче21. 
Може се рећи да је Тодоровићева лектира разноврснија, да он 
поред осталог живо и интензивно прати савремене књижевне 
токове. Симптоматично је запажање по којем у сигналистичком 
Дневнику 1985. наилазимо на коментаре о Хазарском речнику 
(1984), Милорада Павића, његовом пласману у књижарама, чак 
— енциклопедијским занимљивостима које су у вези са рома-
ном, док Јудита Шалго 29. августа 1991. године бележи: „Про-
читати (коначно) Хазарски речник“.22

Шалгову, пак, Данило Киш интересује пре свега као инспи-
рација за роман о Јеврејима, који јој се никако не дâ да напише 
и једном приликом га је сањала, па је то конотирала са Енцик-
лопедијом мртвих, у чему читалац може видети и антиципацију 
канцера од кога је ова списатељица преминула; али помиње га 

16  Д. Белеслијин, „Једно комплетно уметничко дело о смрти“, 18-19.
17  Мирољуб Тодоровић, Златно руно, Нолит, Београд 2006.
18  Мирољуб Тодоровић, Љубавник непогоде, Повеља, Краљево 2009.
19  Мирољуб Тодоровић, Глад за неизговорљивим, Нолит, Београд 2010.
20  М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 559. „Две пеге на курцу“ могу 

бити врло коресподентне са црвеним појавама на курцу главног јунака филма 
Квар (1978), Мише Радивојевића.

21  И Јудита Шалго и Мирољуб Тодоровић цитирају Ничеа по питању истоветне 
проблематике — морализма. „Иморализам је својеврсни морализам“ (Ј. Шалго, 
Радни дневник (1967-1996), 248). „С моралног гледишта ‘свет је лажан›. Али 
уколико је и морал саставни део овог света, лажан је и морал“ (М. Тодоровић, 
Дневник 1985, 260).

22  Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 178.
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и у контексту пријатељице која се „читајући комплетног Киша 
разболела“.23 Мирољуб Тодоровић хвалио је Кишов превод 
Лотреамона и истакао Кишово поређење Лотреамоновог лудила 
са лудилом Маркиза де Сада24 и навео је три Кишова цитата: 
„Што се мене лично тиче, ја у својим прозама срамно лежим на 
психијатријском отоману и покушавам да кроз речи доспем до 
својих траума, до извора сопствене анксиозности, загледан у 
себе“;25 „писање је заправо трагање за сопственим идентитетом, 
јер смо већ сазнали да се литературом и помоћу литературе не 
може учинити ништа ... Писац се постаје тек када се сруше све 
илузије о писању као акцији, о писању као егзистенцији, о пи-
сању као вишем циљу“;26 „када човеку не преостаје ништа друго, 
почиње да пише. Писање је чин очајања, безнађа. Ставити себи 
омчу око врата или сести за писаћу машину, то је једина 
дилема“.27

Данило Киш као тачка пресека Тодоровићевог и дневника 
Јудите Шалго, носи и метафору болести — трагање за иденти-
тетом, канцер, лудило, трауме, анксиозност, очај. Болест би била 
кључна реч Радног дневника Јудите Шалго, који и почиње сле-
дећом реченицом: „Читајући психијатрију: ‘У здрављу се доживи 
тек део истине›“, али је за Мирољуба Тодоровића, ипак — само 
једна од кључних речи. Код Шалгове је све у знаку канцерофо-
бије: велики трбух, жена са једном дојком као човек са једном 
ногом у гробу, дијета за рак; чак је и уметност по њој „болест 
речи (мисли). Уметнички поступак је, у ствари, преношење за-
разе, инфекције на реч, мисао и њена болест до смрти или до 
потпуног испражњења ... Могло би се рећи и да је уметност, 
књижевност, рак мисли“.28 Интересантно да је управо једна од 
често понављаних Павићевих реченица она по којој је роман 
— рак, живи од својих метастаза29. Овој метафоризацији боле-
сти у извесном је смислу допринео и сигнализам уколико поје-
дине визуелне песме (којих иначе има и у дневницима), плакате, 
новинске чланке са доцртаним наизглед амебоидним израсли-
нама схватимо као метастазирање слике, која се метастазом 
размишљања многоструко грана на све стране, било да се ради 

23  Исто, 250.
24  М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 574-575.
25  Исто, 345.
26  Исто, 418.
27  Исто, 423.
28  Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 45.
29  https://www.youtube.com/watch?v=rdQjKegHHas (8. јул 2014)
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о бенигној или малигној конотацији. Представили бисмо пример 
тешког стања самоубилачке депресије у току које је настало 
више оваквих дневничких визуалија Мирољуба Тодоровића30:

Слика бр. 2

Поред осталог, код Мирољуба Тодоровића наилазимо на 
најшире спектре болести, али и на корисне савете како поједине 
лакше тегобе ублажити или излечити. Да наведемо: рак, лепру, 
свемирску болест: мучнина + вртоглавица, наследне болести, 
срчане нападе, психијатријске болести, депресивна стања, ира-
ционалне страхове, општу паралишућу неактивност, честе ми-
сли на болест, самоубиство, црне рупе, жестоке страсти, беснило, 
сујету, лудило, скорбут: недостатак витамина C, умор, нервозу, 
увобољу, безвољност, раздраженост, болове у кичми, грлу, ко-
лену, очима, катаракту очију, курје очи, нездраву гојазност, 
подригивање, обољење вена, гонореју, Наполеонове болести 
(синдром Золингер–Елисон — обољење ендокриних жлезда због 
чега је почео да се претвара у жену; летаргију, проблеме с мо-
крењем, отицање ногу, болове у стомаку, поспаност, индолент-
ност, гојазност, атрофију гениталија, чир), Дантеове болести 
(шизоидност, потиштеност, депресију, садизам, инцестуозне тен-
денције, неуротично осећање страха и кривице, суицидност)...

30 Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма 2: 1984-1989, [електронски извор], 
доступан у Универзитетској библиотеци Светозар Марковић, Београд, сигна-
тура: М ПБ27, 72.
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Уколико покушамо да домислимо откуда болест као једна 
од свеприсутности у овим дневницима, нећемо погрешити ако 
поменемо кобност идеологија, последице Другог светског рата, 
али и локалне ратове који су се касније водили, а о којима и 
Јудита Шалго и Мирољуб Тодоровић пишу у дневницима. Да 
поменемо Јудитин пример „комунизма као болести“31 и Тодоро-
вићев запис од 10. маја 1983: „У последње три године отпочело 
је шест нових ратова а само су два окончана. Више од четири 
милиона људи било је, или јесте ангажовано у њима. Четрдесет 
и пет од укупно сто шездесет и четири нације на свету укључено 
је данас у ратове“.32 Пишући и више него луцидан есеј „Болест 
као метафора“, Сузан Зонтаг поменула је симболику болести у 
политичком дискурсу, а „употребити фаталну болест као поли-
тички симбол значи формулисати ефектнију метафору ... Рак као 
метафора дефинише догађај или ситуацију као апсолутно зло“33.

Ипак, постоји нешто што би се могло назвати позитивним 
канцером у природи, а то је „друга фаза“ (метастаза) појединих 
намирница које у тој фази постају укусније и лековите: ради се 
о млеку (кисело млеко) и зимници: купусу (кисели купус) које 
помињу Тодоровић („не очајавајте ако се млеко укварило. У 
сито ставите комад газе и пустите да се сва вода из млека оцеди. 
Добићете сладак и укусан бели сир“)34 и Шалгова („кроз зим-
ницу се продужава живот плодова ... вежбајући се на храни и 
ми се ваљда припремамо за вечни живот. Купус није једини 
пољопривредни производ, једина прехрамбена биљка или плод 
који је у свакој ‘другој фази›, другом, вештачком животу, лепша 
и укуснија него у првој“)35. Међутим, када се ради о кисељењу 
воде у човеку — неће доћи до лепше, већ до болесне фазе и 
смрти. Кроз дневник Јудите Шалго провлаче се, иначе, снови 
пуни воде, поготово пред сам крај дневника, након смрти њене 
мајке.36 Зонтагова подсећа да је Рајх нашао еквивалент рака у 
биосфери, који се може детектовати Гајгеровим бројачем, а ек-
вивалент је заправо устајала, смртоносна вода,37 што као 

31 Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 224.
32 М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 632.
33 Сузан Зонтаг, „Болест као метафора“, у: Болест као метафора, прев. Зоран 

Миндеровић, Рад, Београд 1983, 80.
34 М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 712.
35 Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 112.
36 Јудита Шалго умрла је исте године када и њена мајка — 1996.
37 С. Зонтаг, „Болест као метафора“, 68.
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запажање кореспондира како са сновима Јудите Шалго, тако и 
донекле са сцијентизмом као првом фазом сигнализма.

Уз наведено, можемо рећи и да је човек (70 % воде) по свему 
судећи једна посуда испуњена водом, па и његово здравље за-
виси управо од устајалости те воде. Леп пример ове слике јесу 
две песме Александра Ристовића, истог наслова — „Шекспирова 
смрт“38: „ ... Нека девојка уносила је и износила посуде:/ ону у 
којој је чика Виљем мокрио,/ покривену платненом марамом, 
и ону другу/ из које је пио заслађену водицу ... Најзад се посуда 
по имену/ Виљем Шекспир сасвим распукла ...“; и „Док је уми-
рао Вилијем Шекспир,/ нека кокош пређе праг куће/ и загледа 
се у самртника.// За то време извесна госпођа Дејк/ износила је 
из собе и уносила у собу/ различито обојене посуде.// Оне у које 
је чика Вилијем/ мокрио, и оне из којих је пио/ заслађену во-
дицу ...“.

Поменули смо били болест скопчану са ратовима, те кишов-
ски проблем трагања за идентитетом и идентитетом Писца, који 
је и Шалговој и Тодоровићу био пријемчив. Управо се кроз ме-
тафору рака може огледати и та проблематика и дух времена 
и то не само оног у коме су ови уметници писали дневнике, већ 
и овај у коме живимо, а који је наставак тог. „Туберкулоза је 
била болест у служби романтичарског погледа на свет ... За раз-
лику од туберкулозе, која, наводно, продуховљује човека, рак 
је бесловесно. Оно које га надјачава и уништава. Туберкулоза 
једе и оплемењује човека, своди га на његово право ‘ја’. Рак је 
множење бесловесних (‘примитивних’, ‘ембрионских’, ‘атави-
стичких’) ћелија: ‘не–ја’ замењује човеково ‘ја’. Имунолози 
идентификују ћелије рака у човековом организму као ‘не–ја’“.39 
Отуда је и смрт мајке Јудите Шалго била она огромна тамна 
мрља „не–ја“, која је потпуно прекрила последњи педаљ њеној 
„ја“ и она је умрла, тј. нестала или се претворила у нешто Друго. 
Код Мирољуба Тодоровића имамо Рембоа: „Ја, то је неко 
Други“,40 и како год схватили ову Рембоову мисао у контексту 
његове поетике, она у сигналистичком контексту (цитатном 
дијалогу), може пружити нову димензију смисла: борбе против 
сваког облика „не–ја“ које тежи да прогута човеково „ја“, тиме 
што се малигном заварава траг. Најпосле, треба разликовати 
сигналистичке израслине — оне позитивне: амебоидне, које 

38  Једна варијанта штампана је у књизи Празник луде, Просвета, Београд 1990, 
42; а друга у књизи Хладна трава, Матица српска, Нови Сад 1994, 102.

39  С. Зонтаг, „Болест као метафора“, 69; 67.
40  М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 169.
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побуђују рак мисли и уметничких идеја (плакат о Изабраним 
делима Миодрага Павловића41 које гранају складне полукружне 
меандре; плакат о Изабраним делима Марка Ристића које као 
да творе ђавола: два рога и брадица42) и оне израслине које прете 
да прогутају, а црне мрље да прекрију читав текст (чланак о 
градовима од три милијарде људи)43.

Скопчани и са стварношћу и са фикцијом, ова два деловод-
ника неоавангарде творе управо такву уметност: на међи, ства-
рајући својеврсну призму кроз коју се прелама уметников сва-
кодневни живот, болести, душевна и духовна стања и читалачка 
искуства у њихово стваралаштво да би онда постала део тог 
стваралаштва. Ови дневници чак су и баштиници тзв. Нехотич-
них пророчанстава. Читајући исечак из новина о сликару–ама-
теру реалисти која сваки пут када би сликала неки пејзаж, на 
том месту би се догодила несрећа, Јудита Шалго сетила се својих 
коинциденција са причама „Половина“ (заиста је постојала па-
толошка појава о којој је писала) и „Радионица“ (предвидела је 
наводно смрт станодавца кога је звала мајстором).44 Мирољуб 
Тодоровић забележио је следећу вест: „Свиње не могу да лете, 
али зато свиње са острва Токелау у јужном Пацифику могу да 
пливају и да лове рибу. Стручњаци за пољопривреду на Новом 
Зеланду су, наиме, установили да се неких триста свиња на овом 
малом острву у близини Западне Самое једноставно баце у та-
ласе, да хватају рибу којом се хране. (Ројтер) По овоме није само 
свиња у мојој ‘Свињи’ одличан пливач“.45 Несумњиво, дакле, да 
су интуиција и имагинација чудесно укорењене у стварности, 
која синхроницитетно бивствује са уметношћу, а што је уједно 
и део неоавангардног приступа уметности.

Миклош Саболчи објаснио је узроке појаве неоавангарде 
друштвено–политичким променама у начину и стилу живота. 
Да поменемо само: Алжирски рат, америчку опсаду Домини-
канске Републике, Вијетнамски рат и кризу, доминантну појаву 
„Трећег света“, Кубанску револуцију, латиноамеричке герилске 

41  Исто, 612.
42  Исто, 364.
43  Исто, 384.
44  Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 46-47.
45  М. Тодоровић, Дневник сигнализма (1979-1983), 633. Исту вест, забележену 

најпре 10. маја 1983. године, Мирољуб Тодоровић поновио је у белешци од 12. 
априла 1985. године (М. Тодоровић, Дневник 1985, 157). Његова „Свиња“ заправо 
је збирка поезије која носи наслов Свиња је одличан пливач, Просвета, Београд 
1971. Тридесет и осам година касније објављен је избор из Тодоровићеве поезије 
под насловом Свиња је одличан пливач и друге песме, Тардис, Београд 2009. 
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покрете, побуну црнаца у Северној Америци, покрете студената 
и омладине, студентске протесте, хипи покрет, те Трећу научно–
технолошку револуцију (сазнање нових резултата природних 
наука).46 Те промене налазе одјека и у књижевности када она 
није анахрона и када дубоко прожима читаоца (реципијента). 
Болест као метафора у једној речи сажима промене које се одра-
жавају на човека у свим аспектима.

Није случајно књижевни лик Јудите Шалго по имену Феликс 
(Феникс) биће које не траје, које је у сталним променама, те је 
оно „болест, зараза ... шуга“.47 Али, управо Феликсова функција 
као књижевног лика и јесте у томе да буде спаситељ: „муж, ри-
туално, у индијанском племену Галити (Ј. Америка) преузима 
постпорођајну драму, ‘болест’ ... Лежи у мрежи и прави се бо-
лестан, а мати је већ однела дете на реку и уронила га три пута 
у воду. ‘Сваки књижевни лик има (углавном) ту функцију у 
свету›“,48 дакле, не само да шири „шугу“, већ и да преузме бо-
лест од нас. Опозитно аналоган Јудитином Феликсу (кога бисмо 
могли именовати и као Знак) јесте Сигнал у тумачењу Јарослава 
Супека: „Сигнал, не ‘знак’ ... Знак је мање обухватан појам. Ако 
се односи на човека он је једновремен, краткотрајан (‘Дао ми је 
знак да могу›), наспрам сигнала који је константнији и дужи 
(‘Сигнализирао ми је›) ... Сигнал у себи садржи знак, а може 
бити и човек и универзум“49. У том смислу, Јудитино трагање 
за трајањем могло би да буде трагање за Сигналом, што нам 
сугестивно потврђује запис од 16. априла 1984. када је у процесу 
размишљања тражила „сигнал за роман“50, спрам чега је у ру-
кама имала само Знак (Феликса). Штавише, и њен Радни днев-
ник (1967–1996), у односу на Дневнике сигнализма функционише 
као Знак у односу на Сигнал. Отуда то објашњава због чега у 
распоређивању књига Дневник сигнализма ставља печат син-
тезе и трајања, стварајући потпору Радном дневнику Јудите 
Шалго.

46  Миклош Саболчи, Авангарда и неоавангарда, прев. Марија Циндори-
Шинковић, Народна књига — Алфа, Београд 1997, 89-90.

47  Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 82-83.
48  Исто, 221.
49  Мирољуб Тодоровић, „Токови сигнализма“, у: Време неоавангарде, Алтера, 

Београд 2012, 63.
50  Ј. Шалго, Радни дневник (1967-1996), 92.
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Циклична Алегорија Сапутника
Да, прогутао сам свог близанца у материци! Нисам могао до-
пустити тај пораз немог рађања, све док казаљка не постане 
привидно стање на путањи вертикалних линија. У томе и јесте 
смисао вечне номократије. Ја сам тај који је рођен на Почетку 
водом и духом; он би се родио на самом крају овог времена, вре-
мена које не трпи уљеза, а препознаје само своја два лица: Не-
смртност и Нерођеност.

Дозволио сам себи привилегију Првог а он, дрзнувши се на 
сусрет, покушао је да ме порекне, да прешавши МОЈУ капију, 
обожи СОПСТВЕНО биће.

Истина... био сам љубоморан. Плакала је за њим иако није 
знала да је већ одавно мртав. Грубо сам га додиривао безбриж-
ним неооткровењем док се халапљиво давио у плодовој водици 
деветомесечног простора, неспретно бранећи тајну веру хије-
рархије. Пробудићу се у нерођено време, смело је говорио, пр-
косећи земаљским сатницама.

Заборавио сам на стварање дана и раздоре таме како бих 
посматрао ватру док поставља јасну границу и пали казаљку 
не би ли ми напокон отворила видокруг ван светог простора 
трбуха. Морао сам га престићи пре него што преклапањем соп-
ствених праваца скрати моје постојање. МОЈЕ време је побачај 
заменило сванућем, док су га прекрајала четири стуба уни-
верзума агресивном борбом.

*   *   *

Био сам Тот који је еликсир смарагдне варке држао у ру-
кама не знајући да га је пешчаник већ затајио. Тада сам заж-
мурио на крик пређашњег, на плач жртвеника. Био сам првенац. 
Уживао сам сласт ароме Прве Светлости широм отварајући 
уста, ишчекујући капи некаквог далеког извора. Осетио сам 
како само мени припадају, МЕНИ, не неком урођенику. Чекао 
сам смело док се губио дах прворођене сумње...

Жеђ! Никога да ме напоји... Загрцнух се зрнима песка која 
су испуњавала моје тело. Тада први пут осетих границе коже. 
Упознах своје координате — сат, минут, годину... или шта већ. 
Сада сам постајао само згуснута маса некаквих мера које су 
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превазилазиле јасну јачину отпора и изоморфност, само утвара 
у заборављеној димензији ЖИВЉЕЊА — звук, облик или можда 
илузија... Постао сам евнух некаквог времена, времена које није 
моје, које сам другоме једном украо. Гулио сам колена тражећи 
Лету јер сам негде наслућивао мирис плодове водице, тај леко-
вити укус пренаталног сока, али могао сам само удахнути от-
ровну арому нестајања. Ја сам мера, често сам помишљао, а 
притом сам присилно гледао како ту меру прекраја дан. ЊЕ-
ГОВА присутност била је прихваћена, а МОЈА похота оптужена 
за тровање свете водице.

Желео сам своју изоморфност натраг. Пристао сам на рез 
вертикалне линије, само да поново пронађем свој натални ме-
сец. Казаљка је добијала све јаснију димензију, прецизну црну 
линију, а ја сам постајао само неми привид. Могао сам чути тај 
звук... дозив или заборављена крв? Обожили су некога Другог. 
Било ми је потребно буђење, али ОН одвећ није био ту да ме 
пробуди.

Негде у даљини чујем буђење Лете...

*   *   *

Назад! Закаснело је моје време. Родило ме је негде ван уз-
вишеног међутренутка, али сам успео видети темељ. Тамо сам 
удахнуо горчину избрисаног сећања — удахнуо сам облик. За-
борављени фетус ме више није могао оправдати у некаквој уза-
лудној борби коју називају живљењем. Видим је... Крв која се 
креће усправном путањом остаје недодирљива. Такви су закони 
временске хијерархије. Овај пут жртва приноси МЕНЕ. Поново 
ћу се родити на КРАЈУ. Несмртност ће крстити Нерођење... У 
чвор ћу везати врпцу и зачути крик. Тада прошлост постаје 
САДА.

Живећу казну, испљунути песак... Осетићу меру бола!
Пробудићу се у нерођено време, поново у смрти…

НЕСМИРАЈИ
Више није било важно то што самбијски дечаци пију семену 

течност старијих припадника племена, што је Роберт Ланза по-
тврдио теорију биоцентризма по којој смрт уопште и не постоји, 
а још мање је постало важно то што је колибри „најживља“ 
птица чије срце производи 1200 откуцаја у минути. Франк је већ 
три сата лежао мртав у својој постељи умотан згужваним па-
пирима новина као што је увек и волео радити. То су углавном 
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биле рубрике нових политичких ситуација, изгубљених мечева 
и морбидних убистава супружника, улепљена џемом, машћу, 
воском и увек са истим речима на свакој страници које је неу-
морно исписивао маркером боје индијских ораха: Dapatkam 
dalam gambar. Нико у крају није знао значење тих речи, али оне 
су, на неки начин постале његов знак, део суштине који је остао 
неизгубљен, угуран у међусродство Френка и његовог детињства, 
Френка и његове старости… Френка и Френка. Често је говорио 
да иде мокрим улицама облепљен рубрикама из новина само да 
би показао како и најмања капљица хладне јутарње кише може 
нагризати речи, како је лако спрати сваку изговорену мисао са 
људског образа на који се она сакрила упорно бежући са усана. 
И тако, идући уским улицама осећао је како се црна боја полако 
слива са хартије и боји његове руке. Тада би чуо како се враћа… 
није знао где, али био је то Повратак. Губио је кожу и могао ви-
дети како му свака артерија неуморно пулсира, како се кида, а 
онда поново веже у сплет мртвих и дечијих чворова, форми-
рајући некакав рукопис, слова на непознатом писму и језику, 
која није могао протумачити, али их је могао претворити у 
слику….

…У позоришту је било мрачно….. Дечак је грчио своје руке 
које се нису могле загрејати у огромној Сали ехова, која већ 
одавно није била у функцији. Још увек су се могле видети старе 
прашњаве лутке, статуе, костими и поцепане завесе, слике не-
кадашњих власника купљене на аукцијама и по антикварни-
цама, али и фотографије на којим су се увек налазила два лика. 
Чинило му се да један од њих припада управо њему. Зато је увек 
волео сатима седети испред фотографије на којој је могао пос-
матрати Игру дечака и непознатог човека без лика. Покушавао 
је затворити очи и уцртати своје дечије црте лица у његово на-
личје, али безуспешно. Његово лице увек је остајало бледо, из-
брисаних очију, преломљених обрва, са некаквим ситним на-
знакама усана и браде. И овај пут осетио је сву насладу беспо-
моћности. Клонувши телом, лежао је, попут фетуса, згрчен на 
хладном поду бине, покушавајући жмурећи да дозове нешто 
изгубљено, да поново споји пертле које , срамећи се, није нау-
чио везати ни у својој десетој години. И заиста, у пробуђеним 
мислима, осећао је како, спајајући се у хармонију облика, и 
звуци и речи изједначавају своја значења формирајући глас. 
Његово тело постајало је све мокрије, и сам је постајао вода која 
се уливала у чвор, црна попут катрана тек разливеног по дру-
мовима.
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Више није било важно то што ниједно друго биће не може 
да живи начином на који живи птица, то што научници тврде 
да људска бића по теорији о космичким честицама, живе у не-
каквој врсти Матрикса, као ни чињеница изумирања малољуд-
них племена попут Химба у Намидији. Ни њега, баш као ни 
фотографије више није било. Људи су узалудно изнова претра-
живали зграду старог позоришта знајући за омиљено место овог 
десетогодишњег дечака. На старом, дрвеном столу, у центру 
бине, налазила се свећа са које је бели восак неуморно капао, 
исписујући на старом папиру идентичне редове који су пона-
вљали: Dapatkam dalam gambar. Можда су их сенке и могле 
видети…

Клинички застој Broadmoor 
Посебна амбуланта „Вода за слонове“

(Орган јужно од Екватора; тачну адресу није могућно утврдити, али 
је општепознато да је, уз помоћ левитације унесрећеног, вероват-

ноћа успостављања везе са ЦЕНТРОМ 213 за 75% повећана)

ИЗВЕШТАЈ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ

Презиме и име: Немогуће утврдити!

Датум рођења: Пацијент XX остаје при ставу да је као Га-
неша донео објаву, затим преселивши се у 1816. присуствовао 
неправедној осуди валцера као неморалне игре, да би сада негде 
у исеченој хартији садашњости изгубио траг шестом дану у не-
дељи и више није у могућности да пронађе минут преласка у 
дан када је чуо пресецање пупчане врпце.

Клиничка слика: XX је у амбуланту довезен у стању посеб-
ног облика делиријума услед мождане пренадражености и аси-
метрији између слона и миша, тј. прождрљивости и засићења . 
Оно што је видљиво у понашању пацијента јесу неконтролисани 
покрети ради одбране од, како то пацијент истиче, поломљених 
кљова, али и грчеви вилице због немогућности исказивања речи 
које би могле послати поруку. Видљива је просторно–временска 
дезоријентација. Пацијент показује видљиве знаке психичке 
узнемирености: паничног напада, децентрализације личности, 
халуцинација „горњих“ врста и страха од „живих локвања“ и 
„дављења у сурли“. Ово нас свакако може упутити на тзв. „бо-
лест ампутације слона“, али оваква болест је само наследног 
карактера.
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Анамнеза: Дакле, XX појаву за сада ћемо одредити као 
акутно стање, ван наследних фактора будући да је реч о уни-
катном случају. Није познато да је у историјској, митској или 
пак породичној анамнези било трага тренутном стању пацијента. 
Важно је напоменути и то да пацијент са великом сигурношћу 
тврди да је овакво стање доживео само 1879. године док је по-
кушавао поцепати границу, али су његове шапе тада још увек 
биле немоћне. Ради одређења адекватног лечења потребно је 
напоменути и то да је у детаљним налазима добијеним 12. 1. 
2013. уочено нешто неуобичајено: смањена концентрација гра-
витацијског сока и асиметрија у густини крви, тј. у односу ис-
филтриране (заумом) и изворне крви.

Уз претходно наведено, прилажем и изјаву пацијента изре-
чену у разговору са дежурним лекаром при пријему:

„Када су ме убеђивали да крвнички прихватим један, а не 
две сломљене кљове, ја нисам схватио да од мене захтевају да 
направим отвор на трбуху цвета, а не миша. Али све то је била 
клопка јер мирис цвета није исто што и мирис миша, зар не?“ 
А сада ме препознају само по мирису И желе да ме затворе у 
сурлу да би се огласили… ТУ реч им нећу даровати… Али по-
бегао сам Овде, јер знам како симетрија прави круг. Када се 
затвори крива линија и последња тачка се поклопи са почетном, 
сетићу се пупчане врпце и изговорити шифру. Можда ћу тако 
сусрести Искон. Промакао ми је спретно још 1879…

Дијагноза: inflammatio atypical centra sui ordinacione (упала 
атипичних центара за саморегулацију)

Терапија: impotentia curandi!!! Због неналажења адекват-
ног начина лечења, случај прослеђујем даље др Салву Коло-
рему, у центар за одрживи развој бр. 212 или 415.

Контрола: датум немогуће одредити!

У ……….. 2013. године (вероватно)    

                                                   Потпис лекара специјалисте:

      ПОБЕЋИ ЗНАЧИ  
      ПРЕСЕЋИ
      ПОЧЕТНУ ТАЧКУ!
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ИМЕЛА
Скривена је анатомија овог врта! Сметају ми мириси!
Овде је већ сувише топло. Листови не могу сакрити зрак. 

Проклето звоно! Да ли ово пристаниште уопште има своје ко-
ординате? ...А где се сакрила? Некакве тачке... Не! Црв! И црв 
без вида није гусеница. Паразити...

Улази... Не могу да га зауставим док нагриза кору. Нико га 
неће заштитити, мада ми се чини да истински ужива. Зашто 
гледам све ово? Осећам да нешто одвајају од мене... Очи су ми 
и сувише напрегнуте. Направила је сенку. Нечији поглед...

Имела постаје круг, мрља која подсећа на нечије зенице. Из-
лечиће стерилитет. Постаје све већа. Сисаљке грубо продиру кроз 
кору и сишу хранљиве сокове дајући космичко семе. Чудно је то 
што му је учинила. Немам снаге да је погледам... Подела свет-
лости на два дела... Хоћу тамо. Нисам га довољно нахранила.

Зашто ми се чини да је ипак прогледао? А шта уопште значи 
круг?

Дрво не може победити имелу. Чини ми се да она води не-
какву еротску борбу са њим. Тешко је описати је. Она се зове 
другачије. Оставља тачке. Хоћу да јој се обратим. Далеко је од 
мене. Прстима ћу јој по ваздуху написати реч...

Не могу да поднесем тај пиштави звук звона. Зашто је такав? 
ТО жели да живи. Изродиће се вибрација. Осећам његову жељу.

Ја сам самој себи драго Ја — лице до пола зелено до пола 
тамно. Само сам сада, овде таква...

Зашто ме стеже овако? ...Постала је јединка. Сетих се како 
кунту постаје мунту.

Ја не могу горе... на ову непознату страну. Ноге се крећу 
синхронизовано. Покушавам да дозовем некога. Само не знам 
зашто тепам. Трчим око њега, хоћу да се попнем... Круг ме мами, 
а добро знам да се не могу вратити назад. Зажмурићу! Шта ја 
то уопште радим? Нахранила сам се.... Проклето звоно!

Видим сенку виталног листа. Не!!! Ово су руке. Мокре су. 
Прст је уперен на мене. Знам да желе да ме додирну... Грли ме. 
Дозвала сам је. Спуштам руке. Нећу пропустити ову слаткоћу. 
Само не знам да ли је то ОНА или пак ОН ...

Само је црн, никако другачије... некакве мрље по њему... Не 
видим добро...

Зашто је и он овде? Зашто се не окрене?
…Хладно је...Овде никога нема. Пропадам у сивило сама. 

Осећам да ми тело постаје некаква тајна вера. Постајем ткиво...
Нека је проклет онај који ми звони на вратима!
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Либертенски дијалог:  
Ерос и По(р)нос1 сигнализма

  „П(р)ичке и слике извор су радости духа 
   (коју негирају они што им је Дух страно тело!)“

      С. Дамјанов

Визуелна предигра

— Токови српске књижевности друге половине 20. века по-
лифонијски су и у међусобном саодносу: социјална литература, 

1 Ерос и По(р)нос“ алузија је на истоимени есеј и књигу Саве Дамјанова (Народна 
књига/ Алфа, Београд 2006).

Илустрација уз песму с почетним сти-
ховима „Ил’ ти тако, ил’ овако/ ти си 
моја свакојако“: С. Дамјанов, Граж-
дански еротикон: Еротске странице 
српске књижевности XVIII и XIX века, 
Stylos, Нови Сад 2005, 172.

Друга строфа визуелне песме, М. Тодоро-
вић, Електрична столица: Шатровачка 
поезија, Просвета, Београд 1998, 365.
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нови реализам, модернизам, необарок, неоавангарда, постмо-
дернизам. И као што међусобни односи ових струјања могу бити 
манифестовани као еротични или порнографски2 у зависности 
од тога да ли су међусобни преплети мање или више експли-
цитни, мање или више шокантни, или табу, тако се може раз-
мислити и о аспектима еротског и порнографског у књижев-
ности како овог периода, тако и савременог. Може се рећи да је 
савремени тренутак, ипак, ново време и нов период српске књи-
жевности, али се може говорити о континуитетима са претход-
ним. Такав ерос–континуитет најкарактеристичније се запажа 
управо у неоавангардној уметности сигнализма,3 али и у пост-
модернистичком опусу Саве Дамјанова.4 „Постмодернизам се 
утемељује у авангардној традицији, али ту традицију преобли-
кује у складу са властитим смислотворним лудизмом. Све време 
свога постојања постмодернизам и неоавангарда трају у српској 

2 Издавачка кућа Просвета, крајем седамдесетих година 20. века, у оквиру 
едиције „Еротикон“, објављивала је уметнички релевантне књиге еротске те-
матике, под следећим образложењем, које је штампано на полеђини корица 
сваке књиге: „У индивидуалним и друштвеним видовима живота, у уметности 
и духу времена данас постаје све упадљивији удео еротског. Вишесмисленост 
самог овог појма такође је донекле знак нашег времена ... Књиге ове библио-
теке, као израз слободне уметничке маште, без сумње ће указати на корениту 
разлику између еротске уметности и порнографије. Прва је слободна, друга 
је у служби назадних настојања и манипулација ... У име више моралне сло-
боде, против предубеђења, спремни да изазову саблажњавање и анатему, пи-
сци еротских књига су по правилу револуционисали саму књижевну мисао, а 
тиме и дух свог времена. Јер еротске књиге махом теже или да доприносе 
стварању једног револуционарног морала или су пак одјек морала свог вре-
мена против којег протестују. У том смислу ‘еротско’ уме да послужи као кључ 
за посредно указивање на појаве наизглед далеке, несродне или чак супротне 
самом еротском, али се тиме само потврђује уверење да је ерос творачки 
чинилац“. 

3 Првобитни сцијентизам (1959), тј. сигнализам (1968) уметнички је покрет који 
вишедеце ниј ски опстојава и и даље траје. 

4 У хабилитацији Поетика форме у прози српског постмодернизма (Служ-
бени гласник, Београд 2013) украјинске слависткиње Але Татаренко, међу 
представницима „високог постмодернизма“, али и „post-постмодернизма“ 
(крај деведесетих година 20. века до данас), можемо прочитати име Саве 
Дамјанова. Татаренкова је сликовито изнела мишљење по којем „књижев-
ност постмодернизма наставља да живи (видљиво или невидљиво) у неким 
новим, постпостмодерним књигама и поетикама које ће оплодити својим 
искуством. Као што је и сама израсла из вишевековног развоја књижев-
ности, даће им своје сокове за нове и другачије плодове. Биће то пролеће 
‘неке нове љубави’, неке нове књижевност“ (А. Татаренко, Поетика форме..., 
11). А уз то, додајмо, без ероса и по(р)носа те „љубави“, нећемо ни убирати 
књижевне плодове.
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књижевности напоредо“.5 Најпосле, Сава Дамјанов један је од 
најрадикалнијих експериментатора, који је „на постмодернис-
тичком нивоу наставио потраге авангар диста“,6 и белетристи-
ком и научним прегалаштвом потцртавајући да „еротографија 
помера и шири границе уметничког, те да у том смислу поседује 
својеврсну авангардност“.7

Ерос и По(р)нос, најшире схваћени, манифестују се и код 
Мирољуба Тодоровића и код Саве Дамјанова на два нивоа: је-
зичком и визуелном, који такође кореспондирају, било међу-
собно иронијски, или на хуморној основи. Језик је „прави кре-
ативни субјект“8 поезије и прозе Мирољуба Тодоровића, који се 
непрестано (протејски) преображава, огољава и одева ново рухо, 
али и баштини богатство српског језика, посебно рачунајући са 
шатровачким говором (који брзо настаје али брзо и пропада 
уколико не буде прихваћен9), те овако бива уметнички уобли-
чен и запамћен. За Саву Дамјанова, језик је лавиринт, а Дух 
трага за „бескрајним изворима Језика“10, док његова проза, 
особито роман Итика Јерополитика@VUK (2014), илуструју сву 
раскош и обиље наше језичке баштине, почев и од наше слабо 
знане преднемањићке традиције, па до данас. Негујући постојеће 
језичке могућности, обојица уметника нису се либила да импро-
визују, експериментишу и стварају неологизме, шатровизирају 
стандардне или дијалекатске речи, комбинују, сажимају или 
проширују семантичка поља постојећих.

— Уколико говоримо о специфичној еротогенези Саве Да-
мјанова и, у вези са тим, померању граница еротског дискурса 
идејом заумног језика, који сада не станује у очекиваном семан-
тичком простору него је обликован тежњом за сензацијама или 
фантазмама без изворника које немају утемељење у стварном 
свету и настају негде, потребно је указати на специфичан пое-
тички кључ у виду трочлане структуре: СИМБОЛ — ЗНАК 

5 Иван Негришорац, Легитимација за бескућнике (Српска неоавангардна пое-
зија: поетички идентитет и разлике), Културни центар Новог Сада, Нови 
Сад 1996, 280-281.

6 А. Татаренко, Поетика форме..., 270.
7  Сава Б. Дамјанов, „Божанска уметност телесног: Де Сад — Мушицки — 

Гриневеј“, Фрушка гора у књижевности (зборник), ур. Љиљана Пешикан-
Љуштановић и Ивана Живанчевић Секеруш, Филозофски факултет, Нови Сад 
2013, 95.

8  Тања Крагујевић, „Мирољуб Тодоровић: У узнемиреном телу језика“, Свирач 
на влати траве, Агора, Зрењанин 2006, 128.

9  Мирољуб Тодоровић, „О шатровачком говору“, Електрична столица 
(Шатровачка поезија), Просвета, Београд 1998, 410. 

10  Сава Дамјанов, Итика Јерополитика@VUK, Агора, Зрењанин 2014, 163.
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(signum) — СИМУЛАКРУМ11, који притом упућује и на смену 
поетичких парадигми, али и њихову међузависност и коегзис-
тенцију у савременим токовима српске књижевности: (НЕО)
СИМБОЛИЗАМ — (НЕО)АВАНГАРДА (СИГНАЛИЗАМ) — 
ПОСТМОДЕРНИЗАМ. „Симбол се код Дамјанова претвара у 
знак, и аутор са њим поступа као са сваким другим знаком. Гу-
битак садржаја симбола (идеолошки амблеми се доживљавају 
као лишени садржине), а касније референта — (који је поли-
тика), води стварању текста према законима хиперреалности, 
ка карневализацији симбола.“12

Бирајући Неспутани Ерос и По(р)нос, као неодвојиве тво-
рачке принципе, померајући притом границе еротског дискурса 
на надјезички и надстварносни ниво, Сава Дамјанов у еротском 
као афирмативној моћи бескрајности језика, удаљава се од ос-
новних семантичких поља, при чему се уочава јасна формула: 
ПОМЕРАЊЕ ГРАНИЦЕ ЈЕЗИКА = ПОМЕРАЊЕ ГРАНИЦА 
СВЕТОВА, што је једно од битних поетичких начела и Ми-
рољуба Тодоровића. Симулакрум као оспоравање оригинала и 
копије, модела и репродукције, као „сумрак идола и „поста-
вљање субверзија у свет репрезентације“13, своју стваралачку 
моћ исказује у просторима дивергентне причке насељене дис-
хармонијом и заумношћу, нехетерогеношћу и фрагментарно-
шћу, у просторима метатекста, али и у неочекиваној целини 

11 Симулакрум као филозофски и књижевни појам, али и неодвојиви део пост-
модернистичке концепције књижевности свакако је био предмет проучавања 
постмодернистичких теоретичара (Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Giles 
Deleuze), али и књижевне критике постмодернистичке поетике. Оно што је 
карактеристично за стваралаштво Саве Дамјанова и Мирољуба Тодоровића, 
јесте препознавање различитих врста симулакрума (и у домену еротског) који 
у одређеној мери кореспондирају са класификацијом Жана Бодријара, изнетом 
у књизи Симулакруми и симулација. Прву врсту, наиме, представљају тзв. при-
родни симулакруми засновани на слици, имитацији, фалсификату. Они су оп-
тимистични, са тежњом ка обнављању, тј. заснивању једне природе по божјем 
узору (идеја творачке симулације). Друга врста су тзв. продуктивни симу-
лакруми засновани на енергији, снази, њеној материјализацији, што предста-
вља „прометејску визију непрекидне мондијализације и експанзије бескрајног 
ослобађања енергије (жеља је саставни део утопију везаних за ову врсту симу-
лакрума)“, док се трећа врста одређује као симулакрум симулације заснован 
на кибернетичкој информацији, моделу, игри, и њега, између осталог, карак-
терише операционалност, надстварност, тежња за контролом... (Жан Бодријар, 
Симулакруми и симулација, прев. Фрида Филиповић, Светови, Нови Сад 1991, 
122).

12 Ала Татаренко, Поетика форме у прози српског постмодернизма, 
283.

13 Жил Делез, „Платон и симулакрум“, прев. Бранко Ромчевић, Реч, бр. 58/ 4, 
2000, 197.
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— визуелном оксиморону14. Начин визуализације приче и њеног 
инкорпорирања у поетички поступак — ars combinatoria, све-
дочи о ауторовој „неописивој сласти пенетрације у сићушне 
поре нечега што је ‘virgo intacta’“15, или како је то Шелева де-
финисала — о „хедонистичкој поетици језичког уживања, и 
неоспорној вољи за ужитком“.16

— И свет Маркиза де Сада, био је свет језика: semiosis;17 оп-
седнут знаковима, он би и најбезазленију реч и најчеднији гест 
претварао у сигнал.18 Чак „се Садове еротске фигуре поклапају 
с језичким фигурама, спрежући тако еротику и реторику, са-
чињавајући извесну ‘порнограматику’“,19 која би се у визури 
Саве Дамјанова могла назвати Порнолитургија.20 И један од 
наших авангардних стваралаца, чије су мисли ишле у смеру 
„Језика нашег насушног“21 — Станислав Винавер, у есеју 
„Раблеова жетва“ страствено је писао о томе да „нам је секс (и 
живот секса) био посве неопходан и идеално прикладан за ства-
рање језика“.22 На примеру дела Мирољуба Тодоровића, може 
се, такође, говорити о извесном поклапању еротских и језичких 
фигура и плодној спрези секса и језика. У језгровитим шатро 
причама (алијас поглављима шатро романа), Тодоровић је бра-
вурозно језички гравирао на малом простору огроман број чвр-
сто синтаксички и семантички сплетених и згомиланих речи 
које као да су скупа узев једна визуелна де Садова гравура 

14 Ала Татаренко, Поетика форме у прози српског постмодернизма, 283. 
Говорећи о књижевном делу Мирољуба Тодоровића, Илија Бакић у тексту 
„Читање сигнала“ истиче да „његова значења/метафоре/слике могу бити по-
знати и препознатљиви, али и потпуно неочекивани, оксиморонско-плеоназ-
мички, екстатични и хипнотички, стерилни и оргазмички, сведени и неогра-
ничени“ сигнали — али их увек има, и притом читаоца избацују из менталне 
колотечине и лењости, и речју прекорачују позната искуства репрезентујући 
бескрајну моћ језика. Види: Илија Бакић, „Читање сигнала“, у: Сигнализам и 
дело Мирољуба Тодоровића ( зборник), прир. Миливоје Павловић, Београд 
2014, 207.

15 Сава Дамјанов, Историја као апокриф, Агора, Зрењанин, 2008, 10.
16 Елизабета Шелева, „Жанр као игра, игра жанрова (на примеру постмодерног 

писма Саве Дамјанова)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 
51, св. 3, 2003, 735.

17 Јовица Аћин, Апокалипса Сад (Нацрти о ‘Божанственом маркизу›), Рад, 
Београд 2004, 38.

18 Исто, 28.
19 Исто, 40.
20 Сава Дамјанов, Порнолитургија архиепископа Саве, Агора, Зрењанин 2010.
21 Станислав Винавер, Језик наш насушни: Прилог проучавању наше говорне 

мелодије и промена које су у њој настале, Матица српска, Нови Сад 1952.
22 Станислав Винавер, „Раблеова жетва“, Дела Станислава Винавера: Видело 

света (Књига о Француској), књ. 6, Службени гласник, Београд 2012, 84.
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(прича–слика). Узмимо за пример поглавље „Ко у излогу“ из 
романа Боли ме блајбингер (2009):

„У Босанској ергела камењарки. Наређале се дуж улице: 
асфалтуше, цепаљке, ходалице, смрдибубе, офелије, чварци, 
пицопевке, пушике, ашови, флинте, растураче и прангије, па 
вабе и нуде — продају своју зевалицу. Ко у излогу добри батаци, 
велики сифони, масни гузови, да ти се напаре жмигавци, да с 
густом ођанишеш, шацујеш и бираш. Има и травестита ако ти 
дворска луда више љуби буљу“.23

23  Мирољуб Тодоровић, Боли ме блајбингер (шатро роман у 150 жвака и 50 
слика), Просвета, Београд 2009, 6.
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Запажа се да су људи с овог сликовитог језичког призора, 
заправо сведени на по једну своју функцију или одређење које 
их именује, те се тако може рећи да нису цели, а да једина це-
лина или субјекат коју могу да чине јесте гомила, где су наређани 
„ко у излогу“. Нарација је апаратизована (сведена на набрајање, 
нуђење), што заправо може да представља ехо де Садовог ма-
рионетског театра,24 чија је потврда и визуелија која иде уз ово 
поглавље (силуете провидних жена, осликане симплифи-
кованим линијама и потезима):

Код де Сада, говор је такође апаратизован, скопчан са „ма-
шинским имагинаријумом“, а нема ни субјекта, који је у овом 
случају „рашчлањен и распуштен (‘dissolution du sujet’). Цели 
дискурс је префигурисан комплексима машина у комплексну 
машину“,25 а „једина жртва перверзне машине у Садовом делу, 
њена права и најдрагоценија жртва [јесте] — језик“.26 Лексика 
Мирољуба Тодоровића која се у овом поглављу односи на жене 
(камењарке), одражава њихову машинизацију (скидање, дизање 
ногу, окретање, превртање по жељи клијента, потврдно кли-
мање главом...), дакле — дехуманизацију (одсуство емоција у 
продавању „зевалица“), али и специјализованост (рашчлање-
ност): чварак (дебела жена27), офелија (невинашце), пушика 
(експерт за орални секс) и сл.

— На неодвојиву стваралачку енергију Ероса и По(р)носа, 
у процесу рађања једне нове Стварности (по правилима заум-
ног језика), упућују нас и Дамјановљеви тзв. надевци, односно 
начин на који се јунаци одређују имагинативним именима, а 
који одражавају идеју Божанског Хермафродита (Ерос и По(р)
нос функционишу као женски и мушки принцип и улазе у тзв. 
стање књижевног андрогина). Тако се срећемо са Осамом бин 
Ладеном који је „напућио своју усахлу вагиницу“, Ђокицом 
Пичкојевићем, Курцијусом Пицофилијусом, али ту су и Џу-
гашвили Коба (Курчева Моба) и Мађаш Гулаш Пичкаши. 

24  Ј. Аћин, Апокалипса Сад, 50.
25  Исто, 47.
26  Исто, 58.

27  Ево и једног упечатљивог призора дебеле жене из Дневника сигнализма 1979-
1983 (Тардис, Београд 2012, 75-76): „У аутобусу, јуче, на путу за канцеларију, 
огромна плава жена (bat woman), виша од 190 cm, јака, пуна, ни лепа, ни ружна, 
са похотним уснама, сисата курождерка. Слутим у њој огромну пичку, меснати 
понор сласти, који незајажљиво гута набрекле црвене курчеве, купа их 
слаповима својих топлих сокова, што извиру са свих страна из зидова податне, 
ужарене вулве“. Сисата курождерка у визури Саве Пост-Дамјанова има обличје 
лажне богиње Курцождерке (Порнолитургија..., 100).
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Мушко–женски принцип стварања проширује се са текстуал-
них иновација и експе римената, на визуелни дискурс где се 
сусрећемо са колажима, фото–монтажама, стилизованим цр-
тежима, фотографијама и сл, са обиљем обнажених тела која 
су притом експлицитни модел Божанског Хермафродита. Ерос 
је, примера ради, Тврдомудић–Пиздић, Литургија — Пичко-
љубић–Курчић, Најсветија миса — Палчић–Пичкоњић, унуче 
Порноса и Литургије је Тврдомудићка–Пичкољубићка.

Међутим, кроз визуелни дискурс, читалац открива још једну 
специфичност: обнажена телеса која су део визуализације текс-
туалног дискурса, нису целовита, она су „окрњена“, често де-
формисана што сигнализује некохерентност и неконзистент-
ност, дисхармонију и фрагментарност света (стварног и имаги-
нарног). Дело задржава ефекат смехотворства и пародије, 
раблеовске игре и разигране књижевности, али с друге стране, 
удаљава се од оваквих значења отварајући врата другачијој 
рецепцији и тумачењу дела.

Синегдоха као ефикасно средство детерминисања и упозо-
равања на одређене деформитете друштва, на историјске грешке 
и злочине показује се на примеру детерминације једне нације 
„грешне“ прошлости. Наиме, она се односи на фалусни принцип. 
Појединац је дефинисан фалусом који са собом носи неодвојиви 
терет историје, па тако фалус са брковима (алузија на Хитлера) 
сигнализује припадност његовог „носиоца“ немачкој нацији...

— Шатро приче „Обајатио“ и „Чим уждрака сукњу“, нуде, 
пак, широк каталошки спектар специјализација и фрагментар-
ности, тј. некохерентности жена: „Кокао сам пуно риба: соли-
терке, оклопњаче, разгажене лакодајке, лопате, гробарке, мле-
куље, троцевке, шамшуле, фемке, контрашице, пушикурке, 
нагузаче, свраке, баштованке, половњаче, једнорупке, саксије, 
фрижидерке, острагуше, живке, грофице од Бајлон–сквера“28 
и „у тиквари се мотају слике разних рибона: кокаре, сове, то-
повњаче, редаљке, дупетаре, солитерке, пиколине, камењарке, 
шамшуле, узвијојле. Сваку би пошевио“.29 За разлику од спе-
цијализованих жена (углавном сведених на синегдоху), мушки 
полни органи добили су статус личности тиме што имају улогу 
субјекта, анимализовани су или носе властита имена: дворска 
луда, балави лудак, пендрек, шевац, акумулатор, чупко, кале-
мегдански Победник, пицоломац, дикан, стрептомицин за сукње, 
мачор–првоборац, мајмун, певац, Мишко, Маринко...

28  Мирољуб Тодоровић, Шатро приче, СКЗ, Београд 2007, 37.
29  Исто, 62.
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У случајевима када жена иоле добија статус субјекта 
(клинка, грофица, кокица), он се неким додатним атрибутима 
релативизује. Клинка је „путер–клинка“ или „кајмак–клинка“, 
дакле — конзумира се или се лако „маже“, „топи“, „бари“. Гро-
фица је имала име Деласенагузи (посестрима Дамјановљеве 
Сека Даше), што је (nomen est omen) профилисало њен псеудо-
идентитет: „Кара јој је вирила из очију ... Ја волим рибе. Ни 
једној не опраштам, а ова је била баш навалентна, права гро-
фица Деласенагузи“.30 Но, било је и ситуација „Ништа од шеве“ 
са једном „молованом кокицом“:

„Молована кокица сасвим ми је одигравала. Имала је кез 
као жгепче. Из пице воду да јој пијеш. За мене који сам до тада 
фурао само ушикане ронђе и кароломке, она је била љубичица. 
Дуго смо се филцовали. Одједном калирао сам. Осетио сам се 
трошан ко изјебан. Мишко ми се није дизао. Не знам која је то 
фора. Раније није никада певао такву баладу. Нема ништа од 
шеве — певнух мачету — идемо на совкање“.31

Фора с „молованом кокицом“ и малим сигналом — „кезом 
жгепчета“, може бити иста фора из приче „Муда“, Чарлса Бу-
ковског:

„Сели смо на ивицу кревета и пили. Била је млада, атрак-
тивна. Нисам могао да верујем. Чекао сам неку неуротичну екс-
плозију, нешто психотично ... Сишао сам доле горећи од пожуде, 
а сада више нисам осећао пожуду. Мислим, да је имала бар мало 
од прасице у себи, нечег непристојног или фаличног (зечју усну, 
било шта), то би ме подстакло да навалим. Сетио сам се приче, 
коју сам једном читао у ‘Тркачком гласнику›, о пунокрвном 
пастуву којег нису могли да спаре са кобилама. Приводили су 
му најлепше кобиле које су могли да нађу, али их је пастув уп-
орно избегавао. А онда је неком ко нешто зна синула идеја. Из-
мазао је блатом једну прекрасну кобилу и пастув га је одмах 
збичио у њу. Теорија је била да се пастув осећао инфериорно 
пред лепотом кобила, а кад је једна била укаљана блатом, фа-
лична, осетио се бар као раван њој или можда чак супериорно. 
Коњски резони и људски резони могу да буду у много чему 
слични“.32

30  М. Тодоровић, Боли ме блајбингер, 148.
31  Исто, 94.
32  Чарлс Буковски, „Муда“, Дивљи ерос: еротске приче, прир. Љубица Арсић, 

Лагуна, Београд 2012, 355.
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Овакав искорак („ништа од шеве“), заправо је присуство 
људскости и животности (макар се односила и на анималност: 
жгепче, пастув) и сигнализација, да ма како да се човек маши-
низовао или ма колико његови нагони функционишу по ша-
блону, немогуће је у пуној мери негирати постојање хуманитета! 
Чак и сигналистичка компјутерска поезија нема своју вредност 
без присуства људског фактора: „нужно је да човек програмира 
машину и усмери је ка операцијама које би могле представљати 
одређени продор у стваралачко. Језик који излази из компју-
тера је онај којим располаже песник“.33 Исто тако, значајно је 
поменути и песме (варијанте), које „доносе исцрпан каталог 
комбинација одређених речи и синтагми чије је укупно значење 
— релативизација свих значења ... (‘с резанцима желео бих›, ‘с 
резанцима свакако›, ‘с резанцима смирује›, ‘с резанцима лето-
ваћу›, ‘с резанцима не заборавите›, ‘с резанцима не желим›) ... 
мноштво елемената, заправо потире могућност истинске поруке 
и тако оцртава беспомоћност реципијента у окружењу савре-
мених медија“.34 Уколико поставимо ова разматрања у контекст 
онога о чему размишљамо, можемо евентуално говорити о јед-
ној синтагми („с резанцима“) која је у (сексуалном) саодносу 
(„групњаку“) са осталим у том смислу речима–машинама, који 
попут сексуалних помагала (или Де Садових луткарских 
аутомата35) у ову синтагму продиру („свакако“) или не продиру 
(„не желим“).

— У Историји као апокриф наилази се тзв. „Индекс 
цитатности“ који, како то наглашава Сава Дамјанов „јасно 
призива папско–инквизиторски Index librorum Prohibitorum“36. 
Овде, наиме, проналазимо одредницу „Miss Bimbo“ и пре по зна-
јемо дамјановљевско поигравање еротским дискурсом, смехо-
творство засновано на „раблеовској игри тела, језика и дис-
курса после којег ништа не може да остане на свом (уобичаје-
ном месту), већ цео свет бива претемељен, прекомбинован, 

33  Миливоје Павловић, „Машине и стваралаштво (Компјутерска поезија 
Мирољуба Тодоровића)“, Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник), 
прир. Миливоје Павловић, Библиотека града Београда, Београд 2014, 92.

34  Исто, 117.
35  Ј. Аћин, Апокалипса Сад, 50.

36  Сава Дамјанов, „Доктор Дамјанов и Мистер Хајд“ (интервју водила Гордана 
Драганић Нонин): http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/knjiga_danas/doktor_
damjanov_i_mister_hajd.54.html?news_id=140651 (10. август 2014).
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пре кон струисан“.37 Хиперреалистично, хиперболисано тело, 
карневализација тела, експлозија еротског, свакако да постижу 
жељени хуморни ефекат, али исто тако препознаје се ирониј-
ско–пародијски плашт над савременошћу друштва. Читалац, 
наиме, постаје интерактивни домишљач смисла боравећи у 
просторима метатекста. У овом случају наилазимо на специ-
фични синкретизам (еротизовани текстуални дискурс меша се 
са исто тако еротизованим визуелном пројекцијом укључујући 
притом у свест читалаца достигнућа из интернет сфере, сајбер–
света интернет игара, дакле визуелно–аудитивни материјал). 
„Miss Bimbo“, сада није целина, већ свеукупност различитих 
фрагмената или шрафова вербално–визуелне машине „које 
читалац–перцепијент бира и комбинује према сопственом 
избору“.38 Дакле, „Индекс цитатности“ води својеврстан дија-
лог са читаоцем који мора загребати дубље у значењске слојеве 
књижевног сајбер материјала. „Miss Bimbo“ популарна је ин-
тернет–игрица данашњице у којој се јунакиње такмиче која од 
њих ће постати најбоља „ловаторка“ или како Дамјанов наводи 
„сајбер–фуфица“, при чему се као посебни циљеви игрице ис-
тичу пластичне операције (механичке корекције: додавање или 
скидање делова тела, пумпање усана, задњице и сл.) и смањење 
килограма уз помоћ таблета за мршављење. Оваквим поступ-
ком инкорпорирања једног поразног фрагмента стварности у 
„Индекс цитатности“ Саве Дамјанова, у значењским склопо-
вима које домишља и сам читалац, Еротско остварује свој 
смели задатак, а то је оштри плашт критике на леђима акту-
елног светског (и домаћег) поретка.

— С друге стране, није, наравно, искључено да вербалне и 
визуелне речи–машине могу бити и кодер–фон–дамјаненков-
ска39 надреална речи–бића са којима Тодоровићева синтагма с 

37  Весна Малбашки-Пуповац, „Прозна структура и експеримент: Случај Саве 
Дамјанова“,  Кораци, Крагујевац, год. 43, бр. 3/ 4, 2009, 169. Објављен је и један 
рад истог наслова, али друге ауторке: Биљана Јањевић, „Прозна структура и 
експеримент: Случај Саве Дамјанова“, Повеља, Краљево, год. 40, бр. 2, 2010, 
138-155.

38  Ала Татаренко, Поетика форме..., 143.
39  Кодер фон Дамјаненко један је од аспеката личности Саве Пост-Дамјанова, 

Проф. др Саве Дамјанова, тј. Савкета, односно Максима Пиздића, дакле — 
Тврдокурца Шимешченкова (Порнолитургија..., 15). Интересантна је и 
авангардна (надреалистичка) прича о песнику Пиздићу — мала мистификација 
Бенжамина Переа, који је 22. августа 1925. године у листу Le Journal littéraire 
објавио измишљени интервју са српским песником Миланом Пиздићем. Овој 
инспирацији, сматра се да је кумовао Мони де Були („Ко је песник Пиздић?“, 
у: Радован Поповић, Сјајно друштванце, Службени гласник, Београд 2009, 30).
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резанцима — „летује“, који је „смирују“ или „не заборављају“. 
Речи (машине/бића) одражавају и иронијску слику њихове 
међусобне љубави, „иза које је љубав тмурнијег лика“, тј. љубав 
постаје више „механичка но што се она чини ... интереси љу-
бавних пројектаната сведени до аутоматског откривају љубавне 
лутке чија је надлична сврха сједињење ... и љубав сама обуз-
дана је својом механичком природом“40.

— У визури Саве Дамјанова, Историја се манифестује као 
жртва „садовске сексуалне машине“ или „марионетског те-
атра“, а притом, преузимајући улогу порно–диве, постаје главна 
сензација истоименог Циркуса Историје. Антропоморфизирана 
и персонификована, улази у сексуалну машину, како то аутор 
наводи, мењајући позе (misionarum, bestionarum, arum, et cetera) 
и притом „на видело“ доноси нови светски поредак као соп-
ствено копиле. У маниру „Маркизовог театра марионета“, мно-
гобројна поглавља Дамјановљевих романа попримају каракте-
ристике сценске вулгарне игре фалусног и оргијашког прин-
ципа, па тако наилазимо на „Жабље позориште“ чији је 
уметнички директор Мађаш Гулаш — Пичкаши, као и на Ђо-
кицу Пичкојевића, такође уметничког директора „Позоришта–
Блудишта“.

Инвентивним поступцима, Историја се сада представља на 
различите начине, у текстуалном и визуелном оргијању вели-
кана српске и шире — светске културе, религије, филозофије, 
историје, политике и других многобројних сфера људског бив-
ствовања, рушећи притом правила линеарности и границе вре-
мена, па тако из даљег експериментисања са језиком еротског 
дискурса (концентрисаног на „доле“) израња „Мило који БУШИ, 
а Беатриче (Лаура?) му ПУШИ, док се сестрица Борхес–Платон 
ГУШИ (од превеликог УДА, на какав поред Домкета није нави-
кла, каноли ни на МУДА)“. С друге стране Циркуса Историје 
наилазимо на Хегела који „дрка ли дрка“, Хелдерлина који ле-
вицом „њише“ а десницом „глади мудо“, и Шлегела који са обе 
руке „дрнда разредној вулву“.

— Било да се ради о речима–машинама или речима–бићима 
или обоје, можемо се запитати каква је функција овако схваће-
ног ероса–порноса и шта то даље имплицира. На трагу Историје 
као порно–диве, можда ваља даље промишљати о Божанстве-
ном маркизу. Де Сад је својим делом показао не само „апсурд 

40  Дејан Ајдачић, „Иронија и љубав“, у: Еротославија: Преображења Ероса у 
словенским књижевностима, Албатрос Плус, Београд 2013, 312-315.
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једне (русоовске) филозофије, него и парадоксе просветитељског 
утилитаризма и педагошко–дидактичких опсесија 18. века“, а 
управо је „слика 18. века [слика] епохе у којој ... настаје и ве-
лика сексуална револуција, како у европској тако и у српској 
култури“.41 Отуда је и његово Дело еманација либертенства, што 
је у његовом случају имало значење нечег што нас „ослобађа, 
најпосле, од злочиначких снага које потхрањује религија или 
ма каква заслепљена идеологија“.42 Управо отклон од просве-
титељства као идеолошке парадигме („рационализам је, међу-
тим, утилитарно–идеолошка категорија, није чак ни чисто фи-
лозофска, као ни Просветитељство!“43), приближио је Де Сада 
„уметничком дискурсу“ 18. века — бароку!44 Дамјановљев апел 
за једном „добром, тачном и јасно поетички (а не идеолошки!) 
осмишљеном периодизацијом српске књижевности“45, која је у 
једном од својих токова еротска, најпре је зачет антологијом 
Граждански еротикон46, а затим је и уметнички уобличен ње-
говим стваралаштвом. Шатро приче и романи, али и сва поезија 
Мирољуба Тодоровића у знаку су бунта — наочиглед упереног 
на стандардни језик и граматичке конвенције47, а посредно и на 
све стеге и окове у које идеологија и друштво могу да уаме поје-
динца и уметника. Задојена самосвојним уметничким манифес-
тацијама либертенства, дела Мирољуба Тодоровића и Саве 

41  С. Дамјанов, „Божанска уметност телесног: Де Сад — Мушицки — Гриневеј“, 
94; 97.

42  Ј. Аћин, Апокалипса Сад, 14.
43   Сава Дамјанов, „Нова периодизација српске књижевности: Културни идентитет 

прошлости или 21. века“, Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској 
књижевности (зборник), ур. Горана Раичевић, Филозофски факултет, Нови Сад 
2014, 12.

44  Није без разлога Дагмар Буркхарт, написала значајну студију о сигнализму, 
повлачећи књижевноисторијску линију од барока до неоавангарде: Дагмар 
Буркхарт, „Од carmina figurata ка визуелној поезији“: http://signalism1.blogspot.
com/2009/08/od-carmina-figurata-ka-vizuelnoj.html (3. август 2014). Исто тако, 
може се говорити и о барокности Дамјановљевих дела, а посебно романа Итика 
Јерополитика@VUK, чији је наслов одређен Итиком јерополитиком (1774) и 
њеном барокном емблематиком, а на чијим су корицама бакрорези и магични 
квадрати барокних писаца и сликара Захарије Орфелина и Христифора 
Жефаровића.

45   С. Дамјанов, „Нова периодизација...“, 20.
46    Сава Дамјанов, Граждански еротикон: Еротске странице српске књижевности 

XVIII и XIX века, Градина, Ниш 1987. (Остала издања: 2005, 2011)
47   Јелена Марићевић, „Шатро сигнализација (Кино читање ‘Шатро прича› и 

романа ‘Боли ме блајбингер› Мирољуба Тодоровића)“, Сигнализам и дело 
Мирољуба Тодоровића (зборник), прир. Миливоје Павловић, Библиотека града 
Београда, Београд 2014, 131.
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Дамјанова поставила су идеологију у улогу слушкиње умет-
ности, где јој је и место!

— „Књижевности су потребни барбари!“ говорио је Julian 
Gough, можда баш стога што другачије и није могућно избо-
рити се са Робијом–Идеологијом48. Језик Мирољуба Тодоро-
вића и Саве Дамјанова, ескивира било какво постојање гра-
нице, он улази у просторе „забрањеног воћа“, у субверзивно, 
неизрециво и непојмљиво, дивље, и на тај начин заводи умет-
нички поредак.

„Ирационалност, Случајност и Игра најчешће су невидљиви 
закони“, говорио је Сава Дамјанов, потврђујући своје рабле-
овске LES REVOLTES LOGIQUES, у поетичко–литерарној 
борби против „кич–стварности“ и „инфериорне митоманије“, и 
у вези са тим истакао: „Не постоји ништа толико озбиљно, што 
није истовремено и неозбиљно, ништа толико свето да му се не 
можемо подсмехнути, ништа толико узвишено да би било ли-
шено архетипских баналности“.49 Нимало случајно, у своју 
књигу Историја као апокриф, аутор не уводи појам virgo intacta. 
Овај краљ текстуалног промискуитета50 најављује продор у 
најситније поре националноисторијских, културних, религиоз-
них, друштвених и стварносних митолегема (стереотипова), вр-
шећи смелу десакрализацију, детронизацију истих, пароди-
рајући га и изазивајући га, и уводећи притом Порнос илити 
неспутани Ерос у сопствену, нову митологију, која одговара 
обликованом универзуму метатекстуалности и Игри као прин-
ципу обликовања другачије „стварности“, игри која је, како то 
наводи Иван Негришорац „једини истински модус постојања 
смисла у нашем добу, а како је игра бескрајна, бескрајне су и 
могућности њене реализације...“51 Продирање у простор virgo 
intactа, представља и продор у неоткривене слојеве језика, у 
просторе заумности и интержанровских трансформација. Ерос 
и По(р)нос као афирмирајуће моћи језика и књижевности, као 
прича божанске уметности телесног, као незаустављива (Ч)игра 
и хедонистичко, играво задовољство аутора у тексту, у опусу 

48   Инкарнација Робије-Идеологије за Дамјановљеву „госођицу Ичку“ из приче 
„П“, био је Ђока Дркајловић Мачкица (С. Дамјанов, Глосолалија: изабране и 
нове приче, Orpheus, Нови Сад 2006, 82).

49    Реч је о интервјуу Саве Дамјанова у културном додатку Политике, насловљеном: 
Историја као порно дива, http://www.politika.rs/rubrike/Kulturni-dodatak/Isto-
rija-kao-porno-diva.sr.html (10. август 2014).

50   Весна Малбашки-Пуповац, „Прозна структура и експеримент: Случај Саве 
Дамјанова“, 165.

51  Иван Негришорац, Легитимација за бескућнике, 281.
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Саве Дамјанова, формирају Превејани Збуновник Књижев-
ности52.

— Примера ради, може се поменути сугестивна прича „П“ 
из Глосолалије,53 где је многострукост значења али и ерос и 
занос приповедања осигуран игривим одузимањем слова „п“ из 
сваке речи у којој се налази. Можемо поменути и бар две упе-
чатљиве приче из Порнолитургије, Маркиза де Новог Сада у 
којима је лудизам укомбинован са кроћењем идеологије: „Рат 
у међуножју“ („Пенис означен као агресор, а Вагина као невини 
ентитет што брани своја егзистенцијална права“54), те пример 
једне духовите метафорфозе „Како је парламент постао јавна 
кућа“ („активисткиње у борби да се традиционална тајна кућа 
(Скупштина) претвори у савремену јавну кућу (Парламент), да-
кле у респектабилну и модерну институцију која би пословала 
по начелима отвореног тржишта, тј. либералне економије и де-
мократског парламентаризма“55).

За песнички опус Мирољуба Тодоровића можемо, пак, рећи 
да баштини и песме у којима је лудизам усаглашен са концеп-
том компјутерске, алеаторне или стохастичке поезије, те је у 
складу са тим и обликован ерос–порнос однос између речи, али 
и стихова са подређеном им политичком позадином. Може се 
поменути песма „Најбољи у хефтању“ („ослушнуо сам остале/ 
сексуалне аберације потрошачи градимо/ своју политику у це-
лој земљи и осталој/ трговачкој мрежи“), затим „Андерграунд 
сеанса“ („андерграунд сеанса за оплодњу/ коитус у рудницима 
боксита рекао сам/ стриптиз са демолирањем у две месечне/ 
рате психосексуално сазревање на/ европском тржишту није 
за потцењивање/ ни триол опатица у неглижеу“) и рецимо 
„Сремски ћевап“ („уз сремски ћевап сексуално/ црвенило као 
политички обрачун почело је/ да јењава то одрицање од двостру-
ких/ плата вршим чистку метафизичких/ органа млевених у 
машини“)56.

52  Биљана Јањевић, „Прозна структура и експеримент: Случај Саве Дамјанова“, 
153.

53  Сава Дамјанов, Глосолалија, 79-87. О (П)Ичкиној политици, усмереној на 
освајање не апсолутне власти, већ бескрајне слободе, видети: Јелена Марићевић, 
„Пловидба у Пенелопиним кутијама (Кроз причу ‘П’, Саве Дамјанова и песму 
‘Пенелопина политика›, Војислава Деспотова)“, Кораци, Крагујевац, год. XLVI, 
св. 10-12, 2012, 145.

54 Порнолитургија..., 93.
55 Исто, 110.
56  Мирољуб Тодоровић, Свиња је одличан пливач и друге песме, Тардис, Београд 

2009, 68-70.
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— Имплозивна ера медија, атомизираност као последица 
средстава масовне комуникације и галопирајућег технологизма, 
додатно је допринела да се иронијско–пародијски однос према 
друштву, као самопрождирућој сценској игри и развратној сек-
суалној машини, у стваралаштву Саве Дамјанова и Мирољуба 
Тодоровића, испољи као (с/от)кривена Ерекција језика и 
Иниција(тива/ција) Порноса.

Провокативно, промишљено и без длака на језицима, Тодо-
ровић и Дамјанов својом уметношћу не само да књижевноис-
торијски и критички промишљају Стварност (било да је у пи-
тању реалност, снови, смрт, сајбер светови...), већ лудизмом, 
језичким и визуелним смехотворством уносе нове аспекте раз-
мишљања у читалачку свест савременог појединца, постајући, 
поред осталог, „залог будуће идеје хуманитета“57. Читалац, тако, 
занесен „зовом забрањеног воћа“, кроз књижевну уметност, 
улази у замамљиве просторе и превазилази границе „табуизи-
раног еротизма“, будећи у себи „оне чувене предоргазмичке 
лептириће (или жмарце, или слатку језу?) у стомаку (или негде 
другде?)“58.

Визуелни оргазам

57  Василије Милновић, „Оптималне пројекције сигнализма као авангардни 
одговор савременом добу“, Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића (зборник), 
Библиотека града Београда, Београд 2014, 23.

58 Сава Дамјанов, „Уместо поговора: Табу — шта је то?!“, Српска књижевност 
искоса 3: Српски еротикон, Службени гласник, Београд 2011, 296-297.

Визуелна песма уз шатро причу 
„Мушмула“, М. Тодоровић, 
Шатро приче, СКЗ, Београд 2007, 
53.

Илустрација Мила Манаре потпи-
сана као „Баба Сера“, из књиге Ис-
торија као апокриф, Саве Дамја-
нова, Агора, Зрењанин 2008, 159.
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ПАНДОРИНА КУТИЈА
(1969–2014)

окисле оранице
звер у велебиљу
крикови оргазмички
земље оплођене

љубави хитронога
ја сам дивљи усов
спаљено светилиште
незван бог у нама

  *

људско семе
бачено у земљу
зелено сунце
над извором

бесуди дани
крвник пред вратима
пламичак песме
у твом оку

  *

утроба искидана
почиње несаница
гилгамеш изгубљен
у сабласној земљи

твоје слепило
ледени дах зиме
поскоци побеснели
оргазам равнодневнице
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*
ископај ружу
изјутра материцу
вијоглаву азбуку
коштицу лавине

извор зле крви
крик новорођенчета
злокобне речи
разграђују свет
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НАПОМЕНА
Пандорина кутија настала је из хаотичног радног материјала, 

започетих, недовршених, одбачених и необјављених песама с краја 
шездесетих и почетка седамдесетих година. Тај материјал (тек-
стови и песме) добијен је експериментима помоћу математичких 
табела случајних бројева. Математичке табеле од стотину перму-
тираних бројева (од 0 до 99) добијене су на компјутерима Економ-
ског института, 1969. и Математичког института, 1970. године у 
Београду. Комбинације су извођене са седам табела речи. Прве три 
табеле садржале су по броју пет до шест речи, једна табела имала 
је преко 500 речи, а остале четири имале су три речи по броју, да-
кле по табели 300 речи. У игри је укупно било преко 2.700 речи, 
али добар део њих није искоришћен. Накнадним интервенцијама, 
приликом стварања песама, додаване су нове речи.

Нешто материјала преузето је из Текстума, а највећи број је, 
уз огроман напор да се вратим (уђем) у креативне токове, стил, на-
чин стварања и поетско надахнуће од пре више деценија, из поме-
нутог извора, обрађен, довршен, упесмљен, конкрет–изован, визу-
елизован и доведен до коначног облика у годинама 2013. и 2014.

          М. Т.

ШАТРО ПРИЧЕ
КО МАЧЕ У ПАРАДАЈЗУ

Када би нешто радила и кад би јој то готивно ишло Сања је 
волела да просипа ноте. Глас јој није био богзна шта. Превише 
пискав. Још кад би га напалила постао би неподношљив. Парао 
је блатобране.

Но, ја нисам волео да јој скидам плочу. Умусио би се ко маче 
у парадајзу и затворио у соварник. Боље да она у кујни коко-
даче него да ме ждрака попреко и нервозно лупа стварима по 
кокошињцу.

ЦВОЊАК

Звали су га Гавра Цвоњак. Никад није имао довољно лове 
али и са оним малим умео је да кулира.

Скромно се хранио. Мало пање и ћоравог пасуља.
Живео је на гурку. Гиљао како је знао и умео. Није зајмио 

зелениш. Шљакао све што му понуде. Увек лачо, у добром фа-
зону.

Раја га је волела, посебно клинци. За њих, у његовом амбару, 
увек је било конфета.
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НИСАМ ИЗДРЖАО ЊЕН ШМЕК

Упознао сам је код рођака. Била је то шмек кока ко из цр-
таћа. Још увек готивна. Негован намештај, фасада, грива. Уда-
рала је фенси гланц. Перје у фазону: јелењак, миника, мондиш 
шујке.

Имала је велике фарове. У њима нека квака, нешто тврдо, 
дрвено. Кужирала ме отровно ко да ме скрозира. Нисам издр-
жао њен шмек. Био сам збланут, убачен у штранглице. Дисао 
сам на шкрге, ко да сам на акуширању у мурији пред истражња-
ком.
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САОБРАЋАЈКА

Мобишка је зазврндала касно ноћу. Хитњак. Саобраћајка 
у Булишки. Скрљали се момак у фолцики и таџа. Момак опа-
лио курцем у калдрму. Таџа сјебан. Таџирац једва жив. Требало 
је извршити увиђај.

Често га тако откидају. У Бегишу се намножиле саобраћајке. 
Људи гину ко муве.

Дозлогрдила му је ова јебада али нема куд. Дигао је сидро. 
На брзака набацио перје и истрчао из гајбе.

ПИШКУР

Позвао ме пајтос на журку. Славио се тандрбал. Било нас 
је двадесетак мачора и риба.

Одвојио сам једну омању црнку. Права бумбица, вртирепка. 
Масни гузови, велики сифони.

Није хтела много да одваја жваку. Одлепршасмо у бањаж 
и затарабисмо врата. Задигла је минић и скинула гаћеронце. 
Кресали смо се стојећки.

Био сам под великим напоном. Пао сам у дефект и брзо свр-
шио. Риба је шизнула.

— Баш си пишкур! — рекла је надрндано и ногирала ме.
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... који те јаше као паша
промискуитетне квазифеминистице
магареће млијеко мећу на лице
како би биле привлачније
било коме коме било да било

600 куна 800 куна 1000 куна
по дану по сату по ходу по моду
за оду моди

чобаница стишће сисе магарице
чобаница меће млијеко на лице
чобаница чобаници привлачна због млијека
па нека нека

и треба
кад је грам сперме или грам кокаина
скупљи од грама злата
иако учинковит
а не плацебо
као ти и твоје млијеко
и млијеко твоје магарице
и магарца који те јаше
као паша

     Сплит, 20.7.2013.
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Мотика у мотокултиватору
сабља у сабљарци
у срдели у туни тунижани

сјекира у меду у медвједу
дјед
ко бубрег у лоју
лојаницом освијетљен светац
и олтар траве у траварици
у ризници у башини
у колијевци кољач и колач
котрљају се
опуштено пушећи
шећи шећи се милијана
по мом
по твом шљивику
врту хрту крту
подај одаје не јадајући се
клаустрофобичном клауну
 

    Сплит, 20.7.2013.

Ако си coppia — ниси оригинал
електрошокови па лоботомија
брисање прашине с калашњикова
како бих ту дјевојчицу замотао
овио у плахте небеског кревета

не постоје два иста клиториса
нити двије исте стјуардесе

равно кући равно кући кући
након огледавања сисица мљекаричине кћери
картон из ronhilla lights више није погодан
за израду филтерића
а гној из истиснутог приштића зна бити
сасвим задовољавајући лубрикант

ако си coppia — ниси оригинал
ако имаш пара — ниси непар

   Сплит, 20.7.2013.
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Семафор
кад ми нетко каже да је био с неком мојом екс
прво га питам:
јеси се послије тестирао на сполне болести?
човјек поцрвени

онда му кажем:
добро ти није отпао у њој!
човјек пожути

онда га питам:
што мислиш зашто ја гутам шаку таблета дневно?
човјек позелени

пролазим

док је зелено

   Сплит, 20.7.2013.

Микеле Перфети (Michele Perfetti): Визуелна песма
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волтер рали је убијен у главу
(будуће теме)

краљица бурке му је турила
куршум у мозак, био је мртав и пре
и пре
лагао је о ногалесу и крајстчерчу
и све о океану, нема ту никаквог
океана
а делаверци су сви мртви, мртви
турио је куршум у њихове мртве
мртве
а има тога још
куршуми, куршуми испод океана
а делаверци мртви

озбиљна ствар
правим комарце од дима цигарете
мажем их на путер и гле крваве мармеладе
ал ево шта мислим под тим
гомила тајни и шта је за њима
гле нечије дупе
а свет је озбиљан о том
не дирај бре гузице
држ се подаље и гази бубице
мораш се плашити страхова тих буља
рака да рака
немо да пушиш, разумеш?
мора се плашиш рака
јер га се гузице боје
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НЕБЕСКИ ДИЈАМАНТ
(одломак из необјављене приче)

„Једни тврде да је то све само необични сан, други да није, 
трећи да јесте сан, само се не зна кад је почео ни да ли се завр-
шио. Е, ови трећи стварно су паметни. Можда је прича из-
мишљена, али је због тога, као прича — стварна. Тако и Дија-
мант, ако га нема у стварности, има га у причи, исто толико 
диван и драгоцен, с великим бројем обожавалаца. Али, пра-
вићемо се сада, за рачун веродостојности приче, да је сан ства-
ран, а да је прича само препричавање истинитих догађаја.

Некада давно, још пре Расула, неки звездознанац је, посма-
трајући звездано небо, открио потпуно нову светлуцаву тачку. 
Изгледала је обично, као и свака друга, заправо блеђа од већине 
звезда, жмиркала, губила се из вида на тренутке у лелујавим 
измаглицама међузвезданог простора, али свеједно, звездозна-
нац ју је уредно убележио у свој каталог и подесио спектрометар 
како би још понешто о њој сазнао. Хм... угљеник, угљеник и 
угљеник. Необично, необично... као да се звезда састоји од са-
мог угљеника, а то је — немогуће.

То јест, могуће је, само онда није у питању звезда...
Звездознанац објави своје откриће, а човечанство прими 

вест к знању и убрзо заборави. То јест, они који брину о томе, 
похране податак претпостављајући да ће тек далека, будућа 
поколења знати шта да чине с овим чудесним небеским дија-
мантом.“

„Стварно!“, ускликне принцеза Тамбурина. „Хммм, а шта 
би се могло с толиким дијамантом? Направити од њега огрлице 
и наушнице, разбити га? Био би то злочин!“

Абраксас се благо насмеши и климне главом. „Довести га 
ближе и поставити га на небо, уместо Ршума бившег Месеца. И 
дивити му се!“

Намах зацаклели погледи им се укрсте, а Џамбулају се згади 
од ове провидне предигре. „Ми једва пузавицама стижемо до 
суседних громада, а стићи до звезде на такав начин — то је не-
могуће.“ Рече и покаја се, јер сјај у очима принцезе спласну и 
она га прострели и презре.

„Знате да у легендама понекад има истине“, настави Абрак-
сас причу не обазирући се на упадицу. „Постоје приче у којима 
се тврди да је човечанство било на прагу путовања у дубоки 
свемир, али је то све нагло прекинуто Великом катастрофом. 
Свеједно, изгледа да је некима пошло за руком да се отисну...“



79

Слободан шкеровић

Тамбурина га прекине: „Мене те приче веома узбуђују. На-
рочито она о одласку људи на другу планету, која је такође 
уништена недуго након ове наше.“

„На Марс. Нажалост, уништено је још неколико планета. 
Право је чудо да је и овде у Расулу остало живих људи“, замукне 
Абраксас.

„Има и прича да смо ми...“, крене па се заустави Џамбулај.
Наступи тишина. Џамбулај окрене главу к прозору и заг-

леда се у облаке.

Атанасије Млаз је кроз отворена врата из суседне просто-
рије посматрао троје и приметио промену расположења. Мучио 
га је осећај да ће се ово његово с Пастрмком Брацом изјаловити. 
Не само да га је стално одлагање сусрета живцирало него ни-
како није могао да поверује да ће Двор имати воље да припо-
могне истраживачку експедицију која би била веома опасна а 
није скоро ништа обећавала заузврат. Међутим, инвој Балко-
нијац, навикнут на живот на отвореном, могао би да буде ис-
тински партнер у подухвату. Зурио је тако помало расејано, а 
Абраксас му ипак ухвати поглед. „Извини“, рече принцези и 
крете према караванару. Тамбурину обузе бес, а и Џамбулај се 
узнемири, јер остаде сам с њом.

„Кад је почела олуја“, рече он, „угледао сам нешто као 
птицу, само много веће, како узлеће према небу, право у облаке. 
Црно као гавран, али велико као човек.“ Гледао ју је мрко, за-
хтевајући одговор.

„Можда миш!“, сикну она и окрете се да оде. Џамбулај је 
зграби за мишицу и заустави. И тако се њих двоје добро погле-
дају.

Стисак није попуштао а и почео је да је привлачи себи, а 
затим је пусти, а она настави к њему.

Додирну га прстом по прсима и прошапута: „Знам шта је.“

ТАМНА ЗВЕЗДА УМЕТНОСТИ
Одређивање положаја уметности

Историјско искуство уметности поцепане на седам или девет 
посебних врста, завршава се сада као савршени симулакрум 
себе — ексер у ковчегу којег су замислили Дали, Ворхол и други, 
као забава, дизајн или украс, индустријски предмет или техно-
лошки ефекат који представљају уметност. Тако, нема више 
уметности, она је постала „наш сопствени лик“, селфи — више 
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нема потребе за специјализованим субјектом који производи 
уметничку робу. Од почетка писане повести, уметник је био под 
економским надзором и морао је да се бави садржајима који су 
наметали монополисти новца (а они више од тога нису ни спо-
собни да појме), од религијске до револуцијске и сада тржишне 
порнографије. И на крају, више нема ко да се надзире. Задатак 
извршен. Дух се паркирао на Крају историје. Роботи долазе. 
Уметници су отишли.

Али, како је то било пре историје, сада је поново исти слу-
чај: уметници поново постају друиди, шамани, вешци, мудраци, 
чаробњаци — све ово пролази кроз ум, а зашто да не? Положај 
уметника, човека што саопштава лично искуство које постојећа 
цивилизација не прима лако, бива одгурнут на, или боље иза 
граница друштва. Ако погледамо шта данас пролази као умет-
ност, све се претворило у савршену технолошку мимикрију фи-
зичког / природе — запрепашћујућа реплика идеализоване 
стварности, Платонова идеална љубав, остварени мимезис. 
Алатке које врше овакво осмишљавање својствене су свим ме-
дијским издањима — препознавање лика, или назовимо то по-
пуларнијом мемом — алатке за препознавање обрасца, лако их 
користе некреативни и у свему превлађујући просечни умови. 
Критичари уметности такође су нестали, застарели, извезени у 
не–стварност краја историје.

Садашње стање ствари, заправо, ослобађа уметнике свих 
обавеза према друштву, нацији, класи, штагод. Ово је потпуно 
раздвајање. То је слобода и лебдење. И више од тога. Ко је то 
могао да замисли! И није било подстакнуто, изазвано, почињено 
од стране уметника. Савест ми је веома чиста када ово кажем. 
Нема карме. Уметност се помера ка својој следећој реинкарна-
цији, или још даље — у Нирвану. Видећемо убрзо како и зашто.

Авангарда

Треба да кажем неколико речи о авангарди, историјској као 
и савременој. Овде се такође завршава авангарда. Она је била 
последњи напор уметности да обезбеди свој положај у великој 
породици друштвених / биолошких животних појава. Али, као 
у Библији, у Нојевој барци није било места за ову „животињу“. 
Добри стари Ноје није спасавао никакву технику у свом ковчегу, 
да не спомињемо уметност. И кажем, нек и није.

Авангарда је, како год, увек била или за нешто „ново“ или 
за „деконструкцију“ — језика, лика, логике, традиције — Дада, 
апстрактно сликарство, позориште апсурда, експериментална 
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музика итд. Међу последњим и најиздржљивијим покретима, 
сигнализам је сав о методолошкој асимилацији најновијих на-
учних, медијских и комуникацијских технологија и њиховој 
трансформацији у уметност (визуелни потенцијал Интернета 
заправо је експлодирао визуелном поезијом и доступношћу те-
кста). Авангарда 21. века практично ствара недоступну зону за 
тупане, својом префињеном употребом постојећих алатки и го-
тово (апсурдно) туђинским дејством — трезвени и озбиљни 
приступ савременим појавама насупрот „хајде да се забављамо“ 
површним упражњавањем дијет–попа у свим облицима и начи-
нима.

Уметност и авангарда су, то је чињеница, сада једно и исто. 
А ово је строго због тога што су компромитовани уметници 
коначно изгубили своје обзнањено занимање, претварајући се 
у примењене уметнике, док авангардни уметници нису успели 
да их повуку за собом или асимилују. Ови други су они који су 
преживели. Али — где?

Свет богат сиромаштвом

Глобализација је створила Земљу богату сиромаштвом. Све 
заслуге иду подједнако и богатима и сиромашнима — они су 
створили јефтин свет. Богати су украли, користећи се својим 
бесконачно обезвређеним и лукаво раздељеним новцем, најбоље 
уметничке објекте из прошлости. Међутим, у овом часу, они 
немају појма како изгледа уметност 21. века, јер се налази иза 
њиховог обзорја. Нема новца у њој. Нема знања о њој. Она не 
припада њима. Не постоје више тумачи уметности. Једино 
постоје образовани сикофанти. И, остаће тако. Јер је знање које 
поседују друиди, мудраци или шамани „тајно знање“ за оне који 
су себе за њега ослепели.

Селфи Доријана Греја

А сада да видимо с чиме се суочавамо. До ког формалног 
стадијума је еволуирала слика Доријана Греја? Све застраши-
вање у вези с технологијом је постало стварност. Али, и природа 
је некада такође била велики и превелики непријатељ. Шта су 
људи учинили у међувремену, куд су доспели? Бежећи од при-
родних сила у идеолошку а затим поново у нову и изузетно 
моћну природну силу — технологију. Има ли ико, на овом пре-
више несигурном и непредвидивом свету, ко се не осећа макар 
нелагодно у вези са садашњошћу и непосредном будућношћу? 
Очи које вребају, дронови, политички подобно оптуживање, 
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затрованост — индустрија терора. Какав је став уметности, на 
који начин одржава додир с оваквим светом?

Не одржава га. Уметност је анализирала свет и он лежи мр-
тав пред њом као распаднути фрактал. Свет је расточен и фан-
томизован. Покреће се, истина, али уметник зна да је то само 
слајд–шоу. Кадрови су неповезани и лишени смера. Лешина 
света се трза у налетима, даје празне изјаве и затим поново 
скаче себи у уста. Ко може озбиљно да узме било коју од њего-
вих изјава? Политички систем прождире, пред нашим очима, 
сопствене основе. Лаж на лаж, порицање на порицање. То ли је 
интелигентно понашање? То је оно на шта циљам: где је ту ин-
телигенција?

Интелигенција је уметност.

Интелигенција је способност стицања знања. Друштво ово 
превиђа, што је природно, јер друштво није извор знања, оно је 
извор незнања, манипулације, покварености, лажи, ропства, 
физичког и психолошког тлачења, негативне селекције. Инте-
лигенција је еволуцијска мана. Било је много покушаја да се 
интелигенција усвоји у друштво, али све време смо сведоци — 
ћорак! У модерној номенклатури, баш као и у прошлости, умет-
ност и интелигенција издвојене су из командног ланца.

Бесмртна кошница

Када уметник инсистира на истини, он развија алатку која 
може да прожме и пробије надолазеће облике / појаве и чинећи 
тако остаје изван њиховог утицаја. Ово аутоматски искључује 
уметника из постојеће мреже и модуса друштвене расподеле 
моћи. А пошто је људска цивилизација заправо врхунац живота 
на планети Земљи, уметник се суочава с тренутним пресељењем 
у област изван живота, пошто се условљавања живота не при-
мењују на онога који је прозрео његова обећања, самореклами-
рање и — неуспех. Логично и традиционално, то се зове — смрт. 
Међутим, метод који је особен уметничкој делатности је у стању 
да преименује и превеже односни склоп, па испада да, пошто је 
живот област незнања, смрти остаје област интелигенције. Е, 
сад, размислите о томе. Каква је то врста постојања у домену 
смрти / знања? Можемо ли да тамо одемо у својим телима? По-
што су тела традиционално (обично тако верујемо) — ми? Шта 
ког ђавола треба да радимо? Да умремо?

Технологија већ рекламира безбројне могућности кибернет-
ске и биолошке простетике која се може применити на људе, 
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стављајући акценат на „пренос свести“ у машину која има боље 
способности рачунања и памћења. Ово је зачуђујуће обећање и 
одлично је представљено у научнофантастичној литератури до 
сада, јединој литератури која се заиста рачуна јер је заснована 
на антиципацији а не на правдању — а сада се чини да се обећање 
обистињује, оно је у својим првим степенима остварења. Ко би 
се коцкао тиме у замену да постане бестелесни, изгладнели и 
изгнани — уметник?

Обећање бесмртног, одрживог и лако доступног технолош-
ког телесног облика побеђује. Оно остварује апсолутну привлач-
ност над незналачким умом. Органско постојање еволуира у 
строго практично, Боргу налик, друштво кошнице. Људски ин-
сект се рађа.

Тамни вилајет

Област знања / уметности надилази просторно–временски 
континуум, надилази живот, и једина веза с физичким светом 
је практично — осмишљавање, склоп односа, који омогућује 
пријем обе области, за разлику од емпиријског метода који није 
у стању да види било шта изван сопственог одраза. Меч лопта 
припада људима од знања. Они могу да постоје у обе паралелне 
области истовремено и остану једина веза између њих, и једини 
који су свесни оваквог распореда. Али, има ту још.

Свет тамне материје — свет неусловљених честица инфор-
мације. Свет који се не може сондирати и подредити. Свет који 
једино може индиректно да се доведе у пажњу јер није реакти-
ван. И тај свет чини много већи део познатог свемира од физич-
ког света материје условљене да буде реактивна.

Изгубљена и поново стечена  
особина уметности

Како је уметност била усвојена у историју, изгубила је своју 
особину осмишљавања знања. Многи уметници постали су 
збуњени, лишени смисленог говора. Овај задатак додељен је 
цркви а касније и науци. У оба случаја, односни системи били 
су организовани на такав начин да спрече било какав поједи-
начни пробој кроз димну завесу створену од стране паразитске 
пирамиде расподеле моћи. Појединачно спасење или осло-
бађање морало је бити одобрено од механизма институције. Овај 
појединачни подвиг ослобађања пројектован је такође и на фи-
зички људски облик, живот — док уистину, живот није нешто 
што треба спасити већ га треба надићи.
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Сада када је идеја спасења / ослобођења у потпуности бана-
лизована, досегнуто је стање „свако свој насмејани светачки 
лик“ — селфи. Колико дуго ће се ово светогрђе одржати? При-
хватајући живот као идеално стање постојања, знање о животу 
самом бива изгубљено.

Нема сврхе расправљати о овоме, јер човеку је потребна 
интелигенција како би изашао накрај с проблемом. Интели-
гентни људи, међу собом, никада не расправљају, они једино 
стварају мождану олују. Неинтелигентни — расправљају, тро-
лују, ратују.

Они уметници који су задобили неопходни замах у свом ис-
траживању стварности, стекли су знање које их одређује етички 
и естетски. Човек не може ићи против сопственог знања. Знање 
је оно што одређује личност. Шта је то друга врста личности, 
она физичког појединца којим управља незнање? Таква не 
постоји. Појединачност није личност.

Дуго времена упражњавана лажна расправа о слободној 
вољи, као на примеру слободне воље човека утопљене у вишу 
вољу претпостављеног свемоћног и свезнајућег бића (Бога), 
коначно је расправљена с тачке незнања која је дала предност 
индивидуалности (неизбежно произвољној) — и није била у 
стању да схвати различиту врсту „поретка“ у Другом Свету. 
Постојећа хијерархија моћи пројектована је на Други Свет као 
да овај поседује исту особину условљавања. Нема хијерархије 
и нема условљавања између честица / делића информације у 
области знања. То је суштинска разлика. Нема надзиране рас-
поделе знања, као у овом копирајтованом свету изгнаника из 
Едена и растурене Вавилонске куле.

Прекидач копирајта

Копирајт, као кад је рецимо SONY власник музике Џимија 
Хендрикса, представља планетарни крај културе и уметности. 
Јер, није заиста SONY тај који ствара уметност.

Исти прекидач је искључен када је у питању марксистичка 
теорија, која је тврдила да би производ рада требало да припада 
радницима, али проблем отуђења представљала је системска 
расподела богатства и то је требало да се разреши међукласном 
револуционарном борбом. Истина је, Маркс није видео да једини 
рад који постоји припада идејама, а људи се само користе као 
гориво или храна како би се остварило благостање и прежи-
вљавање идеја, које су, као нека туђинска сила, поробиле чове-
чанство још од памтивека. Тако је „непријатељ“ погрешно 
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именован, као да заиста постоје две класе људи, радници и ка-
питалисти, док су уистину обоје робови исте идеје. Soylent Green 
је заиста човек — то је још један добар увид из НФ литературе! 
Штета што политички и друштвени филозофи нису у стању да 
виде кроз ово. Али уметници јесу.

Свеједно, кога се уопште тичу уметници, који нису ништа 
друго до ли друштвени паразити чији рад је ту само због тога 
како би га SONY присвојио и остварио профит? Уметници не-
мају друштвену и политичку структуру неопходну да би оства-
рили монопол на свој рад. Није се никад десило у историји да 
интелигентни људи створе механизам тлачења, као што је др-
жава. Увек су то чиниле банде беспослених, безвредних људи, 
који би се организовали и наоружали, прогласили себе „Арије-
вцима“ и „племенитим“ и наметнули своју вољу, истребљујући 
непослушне. Уметност није поседовала оруђе које би проме-
нило свет. А није ни марксистичка револуционарна идеологија.

Но, уметност је пронашла излаз!

Тунел који води ван тамнице

Иако је решење било присутно у писаној форми током више 
миленијума, и стално ажурирано, изгледало је сувише необично 
и неприхватљиво за обичне људе. Превазилажењу људског об-
лика супротстављене су моћне идеје породице, друштвеног по-
ложаја и постигнућа; решење је једнолично и једнобојно у по-
ређењу с живо обојеним обећањем срећне породице и друштвене 
екстазе.

Ако човек треба да оде у монахе како би се ослободио, дођа-
вола све!

Уметници као и монаси, имају кредита и дозволу да буду 
чудаци, али не могу никада да остваре превише утицаја. Тако 
да су негде између, постоје и живе на ничијој земљи. Могу да 
виде другу страну, али када излажу своје искуство обичним 
људима, то мора да буде разводњено и увијено у облик фанта-
зије и алегорије и не може непосредно да утиче на неискусне. 
Јер знање, за разлику од заблуде, нема особину да утиче, и то 
је велики проблем. Иначе, знање би беспоговорно и тренутно 
победило над слабијом обманом, која сачињава свет. Ово је те-
рет који људи од знања морају да носе, често усамљени, без са-
путника, остављајући све за собом.

Овде ћу да пресечем — прелазак се догађа једино личности. 
Личност је жижа пажње која се покреће из области живота у 
област смрти, од незнања до знања. Тела немају ништа с 
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прелажењем личности. Физичко пропадање и смрт су ту за сва-
кога. Али поистовећивање личности с телом није обавезно.

Уистину, личност је увек тамо у области знања, метод задо-
бијања личности је метод искључивања чула (класична меди-
тација). Кретање личности је фиктивно. Ради се о томе како 
представљамо себе у свом уму, али стварност је оваква — рас-
пршивање обмане мора да се догоди. А то се једино може учи-
нити разумевањем.

О томе како то постићи, како се дисциплиновати, написане 
су многе књиге, и постојали су велики учитељи у свим време-
нима. Ретко би то попримало облик уметности или уметника, 
због историјског усвајања и преименовања мудраца у религијске 
или филозофске фигуре, као и због специјализације уметничког 
језика. Али сада уметници не могу да избегну да виде свој за-
датак као нешто много више него што се веровало да би требало 
да буде. Сада, када су уметници на свом, морају да појачају своју 
формалну мотивацију или да — нестану. Нема више ларпур-
лартизма, то није довољно! Бављење уметношћу зарад задо-
вољства — није довољно! Упражњавање уметности зарад задо-
вољства — није довољно!

Космичка Мрежа

Уметник тежи да усклади своју вештину с филозофијом — 
осмишљавање искуства у језику је обавезно, оно ће створити 
смислени склоп односа, мрежу која омогућује личности да се 
ефикасно креће и повеже с другим уметницима / људима од 
знања, како би се ослањали једни на друге и на крају крајева 
деловали у овом свету с много више утиска. Кроз знање, не кроз 
групе, партије, синдикате или секте. Уметник треба осмишљено 
да разуме шта чини.

Личност није појединац — личност је (тамна) сила равно-
мерно раширена Космосом. Сила је знање, она чини то што чини 
јер зна како. Када се очи ума уметника отворе, он постаје део 
те, човеку од знања, сада видљиве области. Личност ступа у свет 
тамне материје, где влада слобода, делање се слободно ос-
мишљава, није наметнуто протоколима. Ово је једина врста 
међудејства која је могућа у Тамном Свемиру. Дељење знања / 
силе, подједнака расподела свега за све, погрешно именована, 
оклеветана и застрашујућа „ентропија“ као дељење (а не нерав-
ноправно размењивање какво је у копирајтованом, монополи-
зованом свету заснованом на профитерству и изнуђивању) — 
експлозија као Велики Прасак, крај физичке патње, улазак у 
Нирвану.
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БИТИ КАЛЕИДОСКОПСКИ
Калеидоскоп значи посматрање лепих облика.
Лако је гледати, али шта чинити с представљеним Хаосом?
Увођење реда у хаос, значи превелико одбацивање неуређе-

ног материјала. Калеидоскоп остаје дословно нетакнут, али ти 
завршиш заробљен унутар симулације издвојеног система, који 
је толико непостојан да све време проводиш у кризи преживља-
вања.

Уместо да одабране делове доводиш у ред, како би било да 
научиш да се неуређеним хаосом крећеш толико брзо и тако 
делатно замениш недоследни систем „коначног поретка“.

Живот је увођење реда у хаос. И то дефинитивно није добро 
решење. Овакво решење базди на бескрајни рат у јаловом по-
кушају одржања живота у свемиру сталне непостојаности.

Прелепа непостојаност против обмањујуће постојаности.

ГОВОРИ АСЕМИЧКИ О АСЕМИЧКОМ
Асемичко је друго име за енформел,  

као у апстрактној уметности.

Асемички текст или песма, могу да имају све неопходне 
особине поезије: ритам, звук, удар силе (који је интуиција = 
увид). Словне групе које нису препознатљиве као речи, јесу у 
служби поезије, упркос чињеници да језик сâм није предста-
вљен. Јавља се питање: да ли је језик неопходна особина пое-
зије или не?

Уметнички или поетски поступак користи разлику у на-
пону како би осликао свемир чињеница, али „значење“ овог 
свемира није део поступка. Смисао је строго последица идео-
лошких, хијерархијских система који се користе како би „ор-
ганизовали“ чињенице и на тај начин им доделили „значење“, 
условљавањем елемената слике помоћу извесног поретка за-
висности. Због тога, смисао јесте тумачење. Такав систем ту-
мачења јесте — језик.

Могуће је користити постојеће речи језика на асемички на-
чин.

Ово може да буде збуњујуће, али поигравање претпоставље-
ним и усвојеним значењем речи, уништиће уобичајено тумачење 
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— то је „деконструкција“ језика. Стога, ово је одговарајући по-
етски поступак, иако текст на први поглед не изгледа асемички.

Асемички начин дефинисања поетског поступка дат је у 
Сигналистичкој теорији свега, у једној (асемичкој) реченици:

„Однос између апстрактног и стварног (конкретног) јесте 
анализа.“

У овом случају „све“ је садржај читавог Свемира, али није 
дефинисано као бројне разнолике „чињенице“ (које природно 
примамо чулима). Бескрајни делови Свемира, подређени ана-
лизи преводе се у апстрактно, тако да је њихова „стварност“ 
двојака — амбивалентна или апсурдна. Анализа надилази важ-
ност простора/времена и доводи све на једно место истовремено. 
То је рад силе, апстрактног — енергија. Овакво постављање по-
езије омогућује потпуну креативност.

Очевидно је да је услов за примену поетског поступка знање. 
Знањем „облика“ и њихових заједничких особина, могуће је 
користити се њима без аксиоматског (арбитрарног) система, као 
што су језик или математика.

Делањем с позиције апстрактног, песник може да створи 
сопствени поредак догађаја без коришћења било каквог усло-
вљавања и када се то чини, последица ће бити асемичка, иако 
потпуно разлучива.

Синоними анализе су: истина, деконструкција (разградња), 
уметност, поезија, драма, смрт, итд.
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Кеичи Накамура (Keiichi Nakamura): Визуелна песма
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НЕМА СТРИПЕРА ДО VOODOO ЛЕПТИРА
Постоје облици пјесничког шаманизма који се не могу прис-

подобити с велможништвом туземних (мета)књижевних фор-
тификација. Нема уласка у дубљи, истиноснији духовни и умјет-
нички живот без урона у поезију властитог бића, у његове свје-
тле, закрабуљене аспекте али и сјеновите, ватрожудне облике. 
У колоплету таштина, подметања и брбљавости, стваралачка 
биографија Франка Бушића исијава посве засебан енергизам, 
свеудиљ жарећи као плодна фикција умјетничког суверенитета 
у вреви анонимности потрошачке аутоматике. Бушић је ватрен 
пјесник, осебујан сликар, изврстан перформер, згодимичан глу-
мац, виртуоз дадаистичке иритације. И баш зато: прешућиван, 
заобилажен, супсидијарно омражен и глогињаво курцомлаћен. 
У Блитви наши(је)х дана.

Нема никакве сумње да ће и ова, новоиздигнута Бушићева 
стихозбирка СЕКРЕТ ПРОТУКОНКЛАВА такођер подјарити 
сву ту маломишћанску, и криптофашистичку мотивику и жар-
гонерију ad satietatem. У субверзивној цјелини али и због сваког 
пјесничког циклуса одвојито: ТАРТУФИ ПОСТ МОРТЕМ, НО-
СОРОГ (НИ)ЈЕ ПОДРУМСКА БИЉКА, ТЕГОБЕ ЗАБРЂЕНОГ 
ФЕМИНИЗМА, НЕКА ПРОКЛИЈА ШАЛА, КЛИСТИР ПИ-
ЈУ НА). Јер: Бушићев умјетнички гениј и светком и петком 
тражи застарјели канон који ваља стваралачки разбити. То 
гротескно, иронично и црнохуморно разобличавање одвија се 
у знаку опоре, убитачно непорециве једноставности. Бушићев 
је лапидарник сочан, игрив, тематски проријеђен, разумије се, 
долично изглобљен — да рогобори из никад довољно расфарене 
херменеутике сигнализма — и коначно, слупан, с великим ужит-
ком, у судару с ласцивном бетончином херетичког безузмака.

Поезија Франка Бушића износи призоре из стварнога жи-
вота: нимало идиличне, паче гњевно прокрвљене испод коже, 
и пургативне, у смислу два прста лажне побједе у изгладњела 
уста (а такозвани мали човјек нипошто није главни јунак, него 
брзоиспируће говно на киши). Та поезија не болује од превелике 
запажљивости, јер, Бушић није оракул. Усупрот, он пише по-
езију врхом пренадражена главића, и притом умаче перо у фри-
гидну свагдашњицу (као преискусан диверзант ничијег еша-
лона). То се свиђа Генерацији З. Штовише, Бушић ужива немалу 
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популарност међу екранлијама Нове гађетаније. У том је сми-
слу Бушић млад пјесник, у данашњој технотронској визури стар 
тек неодмаклих 27 година.

Бушићево читање и дешифрирање свагдашњице саткано је 
од прекарнохрвалачких и скатолошко–колоквијалних мотива, 
а егзистенцијални хибрис се непрекидно упризорује обиљем 
водопропусних ситуација и опожарених слика у ћудоредно ка-
рамболираном свијету „организиране неодговорности“ (U. 
Beck), у којем ништа није свето, и све се тржи, а неокућен људ-
ски живот вриједи мање од једног тартуфа. Инициран у при-
мордијалну снагу језика, као пунокрван пјеснички глас с прве 
црте трећемиленијске какофоније, аутор пише папреном тин-
том, вазда интимизиран с експериментом. Притом оштро брани 
свој кутак духовности, своју пјесничку супстанцију. Уосталом, 
умјетничка егзистенција је крешево које пламти сваки дан, у 
сваком тренутку присутности, и кроз бијелу бјелцату ноћ, читав 
низ „малих смрти“ на путу ослобађања од ускоће и искључиво-
сти властитога ега (пријелаз од психолошке према духовној 
разини). Ову прождрљиву и свеугрожавајућу аномију пјесник 
подноси слијеђењем себе сама; шестарењем око властите ране: 
излазе из мора безглава тијела / и кличу ти рукама (Бијег од 
страхова). Међутим, та брзогорећа сумња у храмонични дух 
цјелине, срећом, не увире у глибожедни естуариј негативне 
(мета)поетике и брзогризну корозију пјесничке имагинације. 
Дапаче, у осебујном начину организације текста, вербално–лу-
дичком ритму и звуковним вриједностима прометејске творбе, 
Бушић о(п)стаје (кано) сасма свој, ријечју: саможив пехарник 
култа дионизијске емфазе.

Франко Бушић је у свему свестран и осебујан умјетник чији 
су стихови уједно и сугестивне шифре отпора плутократској 
мекдоналдизацији културе, која се тејлористички вјешто амба-
лажира на нултој точки емоционалне интелигенције. Осим тога, 
и још јасније, његов умјетнички профил крајње је неподесан за 
улогу бонусоидног запосленика мјесеца. А то је развидно већ из 
саме теметско–мотивске језгре ове стихозбирке: тијело (већма 
потхрањено), симпатија/антипатија, еротика, борба међу спо-
ловилима, беспоштедна критика биготно постојећег. У таквој 
авантури, приватни правопис се подразумијева. Тако, чест ри-
там брзалице распламсава говорну енергију. Дакако, ту су и 
сраслице, већма подсмјешљиве калибрације, које такођер пред-
стављају важан интерпретацијски сигнал. Док нешто дуље пје-
сме у овој збирци имају пак наративних, анегдотских и дискур-
зивних сазвучја (Гади ми се мој радни стол, Пјесма из inboxa, 
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Наша реалност, Подне у ОКЦ Абрашевић). Аутор гаји нескри-
вену склоност вивисекцијском фетишизму. Његово је изруги-
вање првенствено усмјерено према учмалости и ругоби лили-
поетског синекуризма и његових олигархијских ротација (свако 
толико жари на граници актуалистичког осврта). А ившићевски 
минимализам, и северовски осјећај за тварност ријечи, овјерени 
овећим животним искуством, атестирају завидну учинковитост 
такве накане.

Особито је занимљив начин на који Бушићев протагонист 
доживљава други спол. Дакле, у СЕКРЕТУ ПРОТУКОНКЛАВА 
жена је језичава нимфета, хистерична алкохоличарка, стјуар-
деса уникатна клиториса, јогунаста дјевојчура, квазифеми-
нистица, пичка солипсистица..и сл. Лако је запазити да сви уп-
рихођени фетиши сполне и родне самосвијести одишу управо 
узорним ратоборјем. Заправо, није претјерано устврдити да нас 
у пандемонију капиларне политичке бестидности још само те 
несломљиве пичке подсјећају да смо некоћ били ратници.

Свијет у којему већма равнодушно таворимо је филозофски 
искварен, душобрижнички потхрањен, политички оскрвнут, 
економски брутално искориштен — и самоубилачки настројен. 
Наплављује нас тврдокорна различитост људских мотивација 
саблажњиво ниске експозиције: прозебла очекивања, кратко-
ноге интриге, агресивна кењажа тврдоукоричена паламуђења, 
расточене приповијести о властиту идентитету. Постоје чврсти 
докази да улазимо у раздобље још већих напетости и засље-
пљења: утваре управљају шумом / толико усамљене / из-
гладњеле / шапатом ме призивају / глух сам на урлике (Утваре). 
Све је Ново, а опет тако Исто у технички (пре)окупираном 
свијету фриволних сензација без меморије. Сустиже нас прок-
летство тврда срца. Апологија новог индивидуализма трансму-
тира его у апсолутну вриједност. Све је заустављено на корак 
од стварности. Ријетки су они који желе мислити уникатном 
главом, а некмоли се себедаривати за особно и заједничко до-
бро. Они витални субполитички импулси суставно се обезгла-
вљују и комодифицирају: / ни palach се не би више palachao / за 
незахвалну младеж / пуну мадежа / и Незнања о падежима (Ево-
луција револуције). У свијету модернизиране преваре пуно је 
лакше остати по страни (капсулирани у своје приватне тјескобе), 
и таворити у опскурним електронским кавезима: / имагинарни 
пријатељи / имагинарни непријатељи / виртуална дјевојка / 
и недопуштени минус на рачуну (У–у–у ја не постојим). Та „хи-
пертрофија апарата за комуникацију и аутистичне игре“ (В. 
Жмегач) зорно оцртава магнитуду свеназочне алијенације.
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Од Бушића се може очекивати нов скок у истраживање не-
уцртаних амбиса наше језиве (не)сувремености. Бити перунист 
без илузија, то је данас највиталније пјесничко опредјељење.

АНТИКАТАСТАР ПЈЕСНИЧКИХ ДУША
(Слободан Шкеровић „Земљофобија“, Библиотека „Сигнал“, 

Everest Media, Београд, 2013)
1. Има пјесника који без ужаса примјећују да их ужас више 

не ужасава.
2. Земљофобија. Што је земљофобија? То је младодрвена 

књига која је прождрла своје маргиналије. Јувенилно речено. 
То је антикатастар пјесничких душа. Глиптотека сиње одваж-
ности. Вјековјечно треперење. Стаклени гебис трећемиленијског 
чопора. Апотеоза кобалтноплавог зарона (оћут боје по Steinerovoj 
типологији).

3. Нема сумње, Шкеровић љубује с кенозоиком — и то није 
пука и тврдо овјерена романтична егзалтација, дапаче, то је 
еонична љубав peractis peragendis. К томе, Слободан гаји неиз-
мјерно поштовање према птицама; јер оне ходочасте у празнину.

4. Земљофобија? То је вивисекција капиталистичке преу-
зетности. Голим горским зјенама. Без (нео)марксистичке ма-
шинерије. Штовише, то је политичка економија луцидних снова. 
Ако мене питате. Свеудиљ жари у колосалној идолатрији мар-
гиналне вриједности. Протожиг! Хумор квантног набоја. Бијег 
је сјајна садржајност. Ако мене питате.

5. Човјечанство је слаб козмички аргумент.
6. Ликови неријетко искрсну. Безизнимно воњају на прије-

зир према романескној фортификацији. То је та пупковина 
астралне бушотине. Илити, црвоточина. Велеучевније измуд-
рено. Међутим, иронија учас докапитализира ружу вјетрова, а 
теслијански је зор свеприсутан.

7. Кљунобразде ријечи: самотник, недодир, вриштина, зипка 
(за Бога), свила и прашина, измјенично исто, муња, електрон–
лептир, оцеан, ум, Никола Тесла, глагол, огледало, умјетник 
(несклон свједок несталог), свјетлост, везник, свемир, ништа, 
зебња, вјечност, Слободан Шкеровић, треперење, птица, опће-
нито говорећи, шутња, прекипјеле теорије, џез, ватра, осим тога, 
љубав, земљофобија.

8. „Сваки облик умјетности је напад на нерециво.“ (Т. С. 
Елиот)

9. И како сам рече: спаси се кроз одсјај подочњака.
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ПРЕ ПОЗНАВАЊА
— из хаику путописа кроз Алгол и Textum —

крај органона
одбачени утисци.
пре познавања

у муљу такта
пошто–пото одрази.
незване стопе

са сваке стране
задуженост предзнаком.
утварна сума

боје промене
првобитне статике.
згодније за зум

легитимни црв
гладне категорије.
блуд изнад црте

сагласност пада
кроз побуњени термин.
заузврат, свему
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КО ЈЕ (МАЛАРМЕ)
*

дижући руке у сведневици иној
запахне га суви мирис старца
пред огледалом међутим
друго нешто неког угледа

свитак пергамента
предуго и непажљиво
препуштаног равнодушју елемената
                        испуцалог крзавог
посутог тамним пегама
                                     раздераног

но
чему сав тај напор и трајање
ако је лице празно
или су те линије и мрље какво
писмо отворено погледима
                        а запретено

док напреже се да види
                                     прочита
све јасније му бива како
оно што намах није препознао
довека и неће

*
маларме жеђа
уста вавоље прах језика
у деснима папирно белим
усклимани су зуби попуцале глеђи
грлом не пролазе ни дах ни
                                          гласови
засушио је вид безоки
свенуле  вреже нервне
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у немости своје немоћи
гребе дно потиљка
испод мало коже у оклопу
коштаном
расте грудва свести предачке
и оне која је од звезда остала

та има своје слике
знаке и речи
којима ће напојити
вид и глас свој
умножити се и раширити
ненаслутљиво

ваља му само уронити

*
маларме скида замлађену
красту са длана
под њом у рани дрхтуравој
пулсира гној
                     истискује га
испрва цурка док не достигне
дно                                  срце
          појача притисак
ћути како се нешто помера
а онда не површ изрони мајушна
коцка оштрих ивица
за њом остаје шупљина у месу

слузавим јагодицама обухвата је
меку али не и податну
издигне  близу оку али
                                   учас
опна прсне
                     трепне махинално
кад разабере се угледа тек
свелу љуску
нему

сутрадан у огледалу
сретне гној у оку који
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мами га
док оклева заголица га
сред устију

зине а на језику
раширио се још један чир
усред кога јасно му је
расте костур нове
речи

*
удахнувши да проспе клетву
немоћи својој маларме гледа
редове слова и не види их
                      обневидео
слеп код очију

потом тргне га заблудела мисао
онај коме је творац даровао
                         очи и вид кроз њих
тако му отворивши прозор у светове
сме рећи да је слеп ако му
слике више отуда не достижу

други неко
коме је таква милост ускраћена
може тек рећи да безок је
да вида нема нити му вид је
намењен јер творчева
намера недостижна јесте за убога
дела његова

али какав одиста јесте даровани
                                            вид
можда тек је опсена намењена
искушавању ваљаности творенога
и нису ли речи једнако варљиве и
                                                  превртљиве
па откуда му смелости да верује
у снагу њиховог лика не погледавши
што лежи иза
у дробу гласова
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*
претвара се да је  РЕЧ

ГЛАСОВИ путују одајама и
ходницима све до СТЕЦИШТА
без–мерно без–временог
ту их САДЕВАЈУ
у снопове
ПЛАСТЕ и пуштају да
узлете или потону
БУДУ изговорене или
ЗАТОМЊЕНЕ

ПОРОЂАЈНИ КАНАЛ дуг је
дрхти грчевито опире
ипак
ОТРЖУ се од жице и решетке
најзад слободне у ШИРИНАМА
или
САХНУ као вреже
бледе све док од њих не
остану ПОСЛИКЕ
духови на оку СВЕТЛАЦИ
који ће једном некад никад
изнова бити ПРИЗВАНИ

претвара се али сенка је
празна јер нема одзива на
питање
КО ДАРУЈЕ ГЛАСОВЕ
КО САДЕВА
као што нема одговора за муку
ко је маларме

*
речи које је ономад оставио а
сада им се вратио
не препознаје
ово су неке другачије
искрзане и истрошене
угњиле свеле
прозирне
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оставио их је намеран да
врати им се
једрима глатким и руменим
важним потребним
од којих застаје дах
магли се вид

као да су у трапу исхлапеле
убајатиле се
постале непотребне сувишне
или он никада и није знао
какве су заведен
омамљен
узнесен
а
слеп код очију

*

истањеним јагодицама прстију
одраним длановима
пребире маларме по труплима
речи љуштурама сломљеним
оштрих ивица и избразданих лица
иза којих су мреже прслима
ожиљци тврдих самогласника

оне фине прозирне прикупља
па их носи у звонки аван
дроби у прах који меша са
медом
куглицу таквог мелема
стави на језик и затвори уста

навре пљувачка у шупљину
хладна у својој прозирности
која се меша са слашћу и клизи
низ болно грло и искидане жице
његове
облаже девичанском лакоћом
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а труње бивших речи блеска
искри под непцем осветљава
дно ока разоткрива свести
другојачије видике и тајне иза
плавог хоризонта догађаја

усхићен занемео маларме
јеца немушто

Илија Бакић: Визуелна песма
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ВРАГОЛАСТО ВРЦАВО ВРДАЊЕ

Слободан Шкеровић Тамна страна силе, 
издавач Everest media, Београд, 2013

Нова књига Слободана Шкеровића (1954), запаженог пес-
ника, прозаисте, есејисте и ликовног ствараоца, активног учес-
ника, теоретичара и практичара Сигнализма, неоавангардног 
уметничког покрета, насловљена је као „Тамна страна силе“, 
уз коју следи одредница „Антифашистички роман“. Контра-
пунктирање наслова и поднаслова могло би да заинтригира љу-
бопитљивог читаоца (ако ничим другим а оно помињањем ан-
тифашизма као појма који се на овим просторима често ставља 
под велики знак питања, како по питању његове историје тако 
и његове нове, савремене појаве) и наведе да помисли да пред 
њим стоји обимни историјски роман (380 страна) о смутним то-
ковима људске историје XX века (који се настављају и у Новом 
миленијуму). Но, ово би била сасвим погрешна претпоставка 
коју писац намерно изазива и том се работом — изазивањем 
дилема и заблуда — бави током читаве књиге, стављајући на 
пробу своју и читалачку довитљивост, спремност на поигравање, 
на враголије и вратоломије.

„Тамна страна силе“ номинално би се требала/могла сма-
трати научнофантастичним романом с обзиром на то да барата 
жанровским темама и припадајућом иконографијом — али ту 
се сличности углавном исцрпљују а наступају разлике које су 
резултат нестандардног третирања жанра, у распону од ос-
мишљавања приче до „извођења списатељских радова“. Не-
спорно је да Шкеровић итекако познаје жанр, његове особено-
сти, домашаје, предности и слабости/мане; о томе сведочи низ 
жанровских ситуација које се „дешавају“ у роману, почев од 
будућег глобалног устројства политичких и друштвених снага, 
социјалних потреса, преко развоја технологије која нуди не-
слућене могућности, благодети али и дилеме, промена које до-
носе открића у фундаменталним наукама задуженим да расту-
маче тајне микро– и макросветова све до коначних сусрета са 
(не)пријатељски настројеним ванземаљцима, пропасти Земље 
и стварања њених близнакиња (захваљујући енормним моћима 
појединаца који владају напредним технолошким поступцима). 
Но, за разлику од уобичајене формуле жанровског приповедања 
која ултимативно инсистира на консеквентном узрочно–по- 
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следичном приповедању са евентуалним паузама за потребна 
појашњења (која ће читаоцу помоћи да се снађе у непознатом 
свету), Шкеровић заузима потпуно другачији, нетипични став 
који, рекосмо, ставља под знак питања све жанровске стан-
дарде. Пре свега, поглавља романа подељена су на кратке епи-
зоде (често са тзв „ударном реченицом“ на крају); оваква кон-
струкција дозвољава мањи или већи дисконтинуитет приче, 
њено разбијање и фокусирање на сегменте из који се гради це-
лина. Таква је фракталност потцртана хуморно–циничним од-
маком и опаскама (анти)јунака, њиховим „разбијеном“, фле-
ксибилном психологијом и, коначно, повременим филозофским 
дијалозима који су одушак трезвености и учености, есејистичке 
запитаности над дилемама постојања и опстајања човечанства. 
Дифузност и дисконтинуитет заплета, потпомогнута бројним 
вињетама на (без)бројне теме, повремено досежу тачку у којој 
је нејасно шта се у роману заиста дешава — али то, парадок-
сално али истинито, не умањује његову заводљивост и убедљи-
вост.

Устрану одмакнута приповедачка визура дозвољава да се о 
великим, пресудним дешавањима (која би у стандардној науч-
ној фантастици била тежишта заплета) говори узгред, посредно, 
без афектација и декламовања круцијалних истина и судова. 
Аутор тиме сугерише (али на томе не инсистира) да је глобали-
зовање света разбило његове дотадашње системе (какви год они 
били) вредновања, осећај за битно и судбоносно, дозвољавајући 
да се на позорници јавности дешава неизбројиво мноштво прича 
које, све до једне, претендују да буду најважније (или, обрнуто, 
једнаке са другима у битности). Таква поставка отвара врата за 
рушење свих приоритета и императива, за наступајући етички 
и естетички нихилизам, што свакако није савршена комбина-
ција али није ни мање ваљана од тренутно потенцираних/на-
метнутих које ће, како пише на почетку романа, крахирати када 
експеримент у ЦЕРН–у доживи фијаско. Све надаље биће „жи-
вот у невољи“ пред којим „руди зора новог доба“ — „Доба 
Кванта“. А у невољама и новим временима, као ванредним си-
туацијама, свако се сналази како (не)зна и (не)уме док дослед-
ност јесте или може бити погубна.

Пошто се поиграо канонима жанра, аутор наставља даље у 
својим литерарним субверзијама ослобађајући актере приче 
сивих зона дилема и несвесности, дарујући им способности са-
мопосматрања и самодефинисања, вербалне флуентности, из-
вођења каламбура и свакојаких враголанских неподопштина. 
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Такво, готово нападно, одсуство (театралне) умишљености и 
одговорности којима су претпостављени спонтаност и импро-
визација доносе свежину причи која је (варљиво) лака за кон-
зумирање — увек са осмехом на уснама читалаца који су могли 
да прихвате Шкеровићев отворени, неконвенционални став 
према сопственом тексту. Следећи корак у том правцу је и је-
зичка лепршавост романа која одбија да низањем реченица 
гради гломазне и гламурозне слике (миле конвенционалним 
жанровским штанц–мајсторима) нудећи, уместо њих, виспрене 
кратке исказе остављене читаоцу на разраду и допуну. Овакво 
поетско интонирање прозе тражило је од аутора спајање рази-
граности песничког стиха и темељности прозног излагања. Ре-
зултат тог експеримента, који је на трагу Сигналистичких идеја 
о новом језику у временима која спајају језике науке и свако-
дневице, свакако је разгаљујући и подстицајан за даља трагања 
у овом смеру.

У коначном сагледавању, „Тамна страна силе“ се предста-
вља као ванредно ваљано — а апартно — дело текуће прозне 
продукције, у којем су спојени елементи научнофантастичног 
жанра, њихово пародирање, филозофски дијалози (као „изго-
вор“ за многе есејистичке излете), језичке бравуре те хуморно 
интониран отворени поглед на „лик ствари које долазе“.

Džim Leftvič (Jim Leftwich)
širenje angažovano lice  
b:eaktaking gore protok  
mogao misliti besplatno  
stacionarni detalji formalno  
copi okultno thot  
okultno protok nos  
nos stacionarni angažovan  
lični kasetofoni saučesnik  
pitanje preklapanje  
su–logic jede pomoći  
izuzete imovinu  
routiues imovinu  
pitanje kada kada  
pomoć traka lični kasetofoni  
otvaranje i zatvaranje blizance  
scene imaju da neke mrave  
podeljena transformaciju  
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je na svetovna uskim maske  
stotina ili svetovna can  
ili otvaranje sto blizanci  
takođe pomaže tall na iabake  
rembo ubistveno granica njihove  
obični semena narativne ants  
nadrealizam forth stotine  
mehanički u zubima stopala mrava  
ubistveno ne u ne semena pomoći

Џим Лефтвич (Jim Leftwich): Визуелна песма
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Шта је Боб хтео да каже

1.

Тупал–крон су Моритома пронашли код велике речне окуке, 
док је лешкарио у трави. Изгледао је као да му жега уопште не 
смета, што се за ужутеле биљке и омршавелу реку није могло 
рећи.

Моритомо је замолио Тупал–крон да не заклањају зраке.
„Донели смо један узорак за анализу, Моритомо–сан. Узо-

рак од посебног интереса.“
„И даље заклањате велезрачје, позиционирање вам баш и 

не иде“, зановетао је лењо Моритомо; превртао је танку ста-
бљику међу зубима производећи слаб, хрскави звук, „Од посеб-
ног интереса за кога?“

„За В–Ијан...“, заферцераше спремно Тупал–крон.
Није му се дало да устаје. Врућина је деловала благотворно 

на његов артритис, а звуци реке су бесплатно баждарили ква-
налитичке растворе од којих се Моритомо никада није одвајао. 
Осим тога, колико год да је обожавао одмор, још више је мрзео 
гњаваторе.

„В–Ијан? Ух, тај узорак мора да је аљкав...“
Тек пошто је отвореним дланом дотакао чело, Моритомо 

беше опрезно отворио очи. Чкиљио је у минијатурну верзију 
Тупал–крон и био запањен барокношћу облика. Почешавши 
уво, схватио је да је топлота учинила да леви ручни зглоб сас-
вим престане да га боли.

„Прихваташ ли посао?“ упитали су.
„Прописно сте га транспортовали?“, придизао се полако, 

сасвим неанатомски, као да је див којег сложеним системом 
струна подижу невидљиви Лилипутанци.

„Аку–стаклена посуда, у келвинском фрижидеру, узорак 
ачестичан и завакуумљен, у складу с љ–стандардима.“

„Ок. Само... цена ће бити двоструко већа од уобичајене. Јер, 
као што сигурно знате, тренутно користим годишњи одмор.“

Тупал–крон су формирали веома задовољни осмоугао.
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2.
Кратко подшишана, седа глава Лобо Завијера клонула је 

нагло. Та лабавост потрајала је веома кратко, али опет довољно 
да Лобо закорачи у врт полусенки, елегантних тршчаних лепеза 
и светлуцавих локвања. Звук воде је голицао његове ушне ка-
нале, окамењене од шаза`амских суша и кварцне прашине.
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Зачуо је песму.

Кјан дин кван
ваги дан дан
Кјан јо јан
аји маги дван дан
Ти јос тјан
Аки мури дон тјан
Ви зан до ди
Кјан дин ква`ан ваги дади дан дан
Кјан дин а`ан анги доги хан дан
Ти јор ван иги јоги ан а`ан
Хвај хвај хвај...

Подигавши главу, Лобо је снажно повукао дим из цига-
риљоса. Звук чопера сасвим се природно надовезао на песму 
која му је још одзвањала у слушним пећинама. Момци су гле-
дали своја посла, углавном кроз окна, у тлоцрт рата који се 
одвијао далеко доле, у златним гротлима Кув–Хурме.

Пошто је био сасвим сигуран да је управо примио поруку, 
одшетао се до кокпита и потапшао плећатог црнца по рамену. 
Завртео је прстом испред наранџастих гоглса, потврдивши без-
гласно уснама: окрећи, окрећи...

3.

Лобо Завијер је већ био на ивици стрпљења када је коначно 
прозвано његово име. Климнуо је надркано према индолентној 
прозивачици, а гардисти га пропустише у црвену дубину, право 
у досадно прихисторик–грување које је В–Ијан начисто обожа-
вала.

„Нисам увопште заинтересована да ми трапиш џиџа–биџе, 
палковниче, па се слободно мош врнути оклен си дошо ако си 
дошо вамо да трапиш...“, склопила је руке око биволског торза 
Лобо Завијера. Није имао намеру да је љуби у уста јер се није 
палио на сочну безубост. Ипак, увек му је пријало да додирне 
В–Ијанину крљушт, прижељујкући оно болно пуцкетање које 
је изазивала у прстима опипача.

„Моритомо–сан је усрао. Уваљено му је додуше, под фирмом 
твоје наруџбе, мада је одмах посумњао да ти немаш везе с тим. 
Јер, узорак је изгледа био веома педантно припремљен. И ја сам 
обавио чекинг и даблчекинг, није у питању ни Ц.Р.Т.А.П., код 
њих се расуло баш запатило, баве се само својим каканим 
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гаћама и ничим другим, а поготово не софистицираном кво–ку-
стиком.“

Очи су се отварале на удаљеним тачкама В–ијаниног тела. 
Гледале су неповерљиво.

„Нисам ја поручавала ништа, испуцала сам скоро све узо-
раке штој сам имала, до последњог. И, ниједан ми неје добро 
ваљо, ома д`ти кажем. А, оклен ти знаш да је он заглавео?“

„Јавио ми се. Кроз сан, лошом везом, на метафоричној 
фреквенцији. Све то говори да му није свеједно.“

Насмејала се, штектаво, у ритму музике.
„Значи матори с`скењо... Кукњава, јелда? Што волем кад 

тако неки самобитник и препотентњаковић забразди начисто. 
Прифата посо с олошама, воле пару, брендоман, кицошац, хаха! 
Бљух, папазјанац бре обични, дрко–крко, сељоберај симплексни. 
Кој му гази нан–чугу бре ве бе... Штојсад ја да га повађавам из 
његове ујдуруме. Или ти, куме... Сам је рекрејиро штој наре-
крејираше.“

Очима је поручио пиво, а њен бок обухватио још једном, 
жедан аутентичне ијанске струје.

Сексали су се тактилно, али и тактично, мада су искуснији 
гости примећивали шта се ради по В–Ијаниној фосфоресцен-
цији. Посторгазмична дипломатија Лобо Завијера била је, међу-
тим, надалеко позната.

„А, шта ако сутра будеш имала неки нови кво–кустички 
узорак, важан за тебе и твоју ергелу. Рецимо, неки феромонски 
слиз, или оригиналну башме–линту...“ Искривила је лице на 
четири стране, али се Лобо брзо кориговао, „Или, рецимо, до-
бијеш на поклон унцу сајвунице. Ко ће ти је распрести? Да по-
гађам... Можда Поп Жила? Или Свети Миро? Нико од њих не 
ре–креира као наш стари знанац. Е, онда ћеш ти бити та која 
кука, али Моритомо–сан неће бити ту да помогне...“

Окаринаше одменише џезери. Маестро Поасон је гостовао, 
мелодија је већ била расподељена у четири димензије, графитне 
лампе су се усијале, а гардисти су пропуштали нове госте у хор-
дама; деловало је да се систем прозивке распао.

„Окау, убедео си ме. Оћеш детекцију, да гледнемо ди се та-
чно обрео, јел то?“

„Јесте.“
„Okaу... То могнем и сногу...“ Лобо је видео да се В–Ијанин 

плави матрикс компримује, нежне гликанске кесе су једва при-
метно бубриле на њеним прсима, текстура кафане је почела да 
се осипа. Завалио се у фотељу и проџарао међуножје...
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Сигнали су почели да притичу, пресни и слани, право у ње-
гов кортекс, В–ијан није обезбеђивала само координате циља 
своје детекције већ и мирисе, звуке и позадински шум. Угледао 
је Моритома, само на један трен, а онда...

Плави матрикс је позеленео.
Гликанске кесе су прсле.
Текстура је имплодирала у самртном крику В–ијан.

4.

Сви у црвеним дубинама бејаху затечени наглим, неочеки-
ваним и несхватљивим газдаричиним крајем, али нико, баш 
нико, није оптужио Лобо Завијера за новонасталу кризу, иако 
је место врвело од потказивача, доушника и агент–провокатора.

Сада, док је јездио кроз плазмично облачје, срећом баш ту, 
на потезу као измишљеном за аутопилотирање, обузела га је 
дремка.
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У врту, гејша седи и гледа у месец. Пита се ко је човек што 
кроз пурпурне облике дима пиљи у њу из помрчине. Пита се, 
али га не погледава директно јер то није ред. Пита се шта би 
друго могла да уради до да запева...

 Инда кијан
 инда ки
 Инда кијан ан
 Да дон кан
 Тија кван до
 Су ква кво дан до
 Сија сја кјан кјав кјо
 Ви кјас сај сајк сјак
 Кјас
 Кја`ас
 Ас...

Посматра сопствене руке, плешу у мраку, као да су одвојене 
од остатка тела. Сребрна коса човека у сенци светлуца као по-
ново пронађено благо. Невидљиви краци јој продиру у дубину 
тела, конци повлаче зглобове.

Лобо Завијеров сан не жели да престане и ту он почиње 
одистински да брине. Сумњиве су му сопствене намере. Сада, 
после немогуће смрти, све је могуће. Тупал–крон су постали 
врло лукави. Или су одувек били такви. Сан разбија метеорска 
мећава.

5.

„Момци, наш стари ортак, саборац и пословни партнер, Мо-
ритомо, нестао је у акцији“, почео је Лобо. Иза њега, низ чопера 
се маслинасто пресијавао на подневним сунцима. Испред, строј, 
импресивно једнообразан. „Овог пута, после дужег времена, 
идемо у рескју.“

„Дозволите да се обратим!“ закликтао је глас.
„Касније, Бобе. Дакле, типична екстракција је у плану“, сик 

енд дистрој је ионако свима досадио, мисија за пусија, мислио 
је у себи док је шеткао у сенци строја, „Моритомо–сан је лоци-
ран веома прецизно, ијанском оргологијом. Локација: Намо–
онамо. А, и сâм сам в контакте с њим, ониричком везом. План 
је симпл сет–пис: спуштамо се, апимо га, и... И?“

„Шљуууууусссс!“, допунио је строј хорски.
„Тако је, момци.“
„Дозволите да се обр...“



112

Столеће Сигнализма 

„Касније мало, Бобе. Припремите се за дејства хипнона и 
сериозона, и, наравно, за оргонско ентропичење. Заштита да 
буде апсолутна, исправне даркматеријске удлаге, пуно ри-
вајвера и тазе нанобиотика. Нећу губитке тамо у Намо–онамо. 
Ако нисте знали, намо–онамошња физика је високо структури-
рана, нема простора за грешку, нити за импровизацију, а узорак 
који је нашем другу уваљен је изгледа био отентик. Зато, дру-
зијами, опрез! Јасно?“

„Пуковниче...“
„Јебему, Бобе, ово није сеоско посело. Касније! Рећи ћу још 

нешто, јер знам колико вас има који су жељни да се свете... Рећи 
ћу још само: Тупал–крон!“

Жамор прође стројем, а један глас опет поче: „Дозволите...“
Лобо је прогутао гуту пљуце и пуцнуо петом о асфалт. Ве-

трић је, у међувремену, почео да дува с ферооксидних масива 
и једина мана му беше познати миомирис. Лобо обриса чело.

„Касније, Бобе...“

7.

Онај ко ре–креира, то не ради рекреативно, одао би Мори-
томо тајну заната још давно, само да је имао заинтересованих 
ученика.

Али, у условима гравитонације, испоставља се да је свака 
тачка исходишна, свака идеја има масу, а сваки молекул се по-
наша као калфа. Гравитони изазивају болест зависности, о томе 
би већ могао да напише уџбеник.

Цврчкова песма је уминула, јер гост беше стигао.
„Упознај Реико.“
Лобо је климнуо главом која га је болела на све могуће на-

чине: спреда, одзада, слепоочно, дубински, мајндверски и иза 
очију. Реико је познавао однекуд, поготово њен глас. Деловало 
је као да ће она заспати сваког трена, док су се на Моритомовом 
лицу очитавале последице дуготрајне несанице. Иза њега, међу 
дрвећем, ројили су се свици. Лобо прошапута:

„Гравитони... Што ми ниси рекао, макар наговестио, да си 
петљао с гравитонским узорком...“

„Нисам ти рекао? Тја... Можда сам заборавио, а можда сам 
и покушао. Гравитонација учини да су мисли мање усређене, 
шум сигнала постаје далеко израженији. Штавише, сигуран сам 
да сам покушао да ти кажем.“

„Гравитони, манијаче саможиви“, сиктао је Лобо, „То значи 
да одавде нема чупања. Целу л`екип сам довукао због тебе у 
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Намо–онамо, а падамо на најјефтинију могућу фору... Ух, која 
главобоља...“

Моритомо је подигао уснулу Реико као да је перце, показао 
гримасом да Лобо буде тих и однео је у дубину куће; у мраку су 
једва чујно тапкала његова боса стопала.

„Ето. Спава... Учење је замара, али биће нешто од ње“, про-
шапутаће неколико тренутака касније. „А, момци? Синтетисао 
си тим због мене? Прави јаран...“

„Бобови, тачно стотину и један комад. Сваки је збрисао на 
своју страну након креша. Њима се допало овде, у... Ја сам, 
међутим, искусио гравитонска стања и раније, и знам да ту среће 
нема. Поготову што Тупал–крон стоје иза мустре по којој си ре–
креирао. Цео овај свет заудара по њима. Све то на твоју душу...“, 
Лобо је отпио мало сакеа.

Моритомо је лешкарио на боку, погледа подигнутог према 
бледој суперлуни. На његовом лицу није било кајања, нити било 
каквог преиспитивања. Думао је интензивно. Опет се чуо цвр-
чков пој. Палковник је гунђао још неко време, да би потом на-
пустио имање нашавши се на обали модрог, узбурканог мора. 
Његова трансмитерска опрема беше претрпела штету и емито-
вати сигнал из Намо–онамо ће, за неко време, бити немогуће. 
Навукао је маскирни качкет и подесио кво–ординате на копчи 
опасача. Освртање је било нервозно, као у бегунца. Мраком су 
владали јодни аеросоли и шум таласа. Тренутак касније, Лобо 
Завијер се стопио с тамом.

ПРАВАЦ: МАРС!
Приказ поетског романа Невидљиви Марс, 

библиотека „Сигнал“, Everest media, Београд, 2013.

Библиотека „Сигнал“ постала је 2013. године богатија за неко-
лико наслова међу којима се издваја Невидљиви Марс, кратки 
роман Слободана Шкеровића (1954), једног од најзапаженијих 
представника сигналистичког покрета. Роман је настао неко-
лико година раније, а поједини фрагменти су већ објављени у 
српској књижевној периодици. Значај овог дела лежи пре свега 
у чињеници да на његовим страницама, у немилосрдном темпу, 
отпочиње нови, плодоносни сегмент Шкеровићевог књижевног 
експеримента. Наиме, на Невидљиви Марс се хронолошки и 
еволутивно надовезују два каснија романа овог аутора: безмало 
апокрифна Шаманијада и визионарски научнофантастични еп 
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Тамна страна силе. Жанровски одређивати Невидљиви Марс, 
међутим, далеко је тежи, готово немогућ задатак.

Служећи се моћном сигналистичком методологијом, писац 
луцидно претвара сам поетски језик у опасно оружје декон-
струкције; свестан кризе класификације која већ одавно наг-
риза принципе научног дискурса, не либи се да „специфичне 
тежине“ одређеним појмовима одузима и додељује по заслузи, 
веран искључиво бескрупулозном песничком критеријуму. Ре-
зултат би се, на стилском нивоу разматрања, могао означити 
као — језичка фантастика. На махове, интензитет ове рапсо-
дије је такав да на читаоца оставља утисак аутентичног космо-
гонијског врења, правим чудом забележеног на хартији. Упе-
чатљива је, међутим, вештина којом се богата апстрактна ви-
зуалност Невидљивог Марса, наизглед с лакоћом, трансдукује 
у писани израз.

Платформа на којој Шкеровић у овом роману експеримен-
тише довољно је широка, те он може да тестира нова решења 
за вечито отворена егзистенцијалистичка и филозофска пи-
тања, не само иманентна човеку као појединцу или целој врсти, 
већ и животу у свим својим могућим и замишљеним формама. 
Отуда, пажљиви (али и информисани) читалац неће остати ус-
краћен за могућност дијалога са архетипским ликовима који 
насељавају лимбо Невидљивог Марса. Радикалнији од Гибсона 
и Зелазнија, непоправљиво самодоследан, и вероватно с једи-
ним адекватним панданом у рецентним екстраваганцама Илије 
Бакића, Шкеровић појму растеловљења (disembodiment) даје 
нову димензију. Читалац бива поведен иза хоризонта догађања, 
у ванвременски не–простор поседнут безбројним могућностима 
материје, енергије и речи, тачку без повратка из које инфини-
тезимални број путева води у непознато.

Чињеницом да пред собом имамо роман попут Невидљивог 
Марса још се једном, овај пут на убедљив начин, потврђује да 
пројекти културног опустошења и холивудизације иницирају 
појаву отпора на најмање вероватним (или, пак, највероват-
нијим?) местима. Зато, припремите ужину и цигарете, проверите 
склопке вашег сигналистичког скафандра, па, уз Хендрикса и 
Елвиса, правац утврдите за Марс.
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Оливер Милијић

У СТВАРИ

ТУЂИН: ДРУГОСТ, ДОЛАЗАК

Други долазак у ловиште:
Вирус
логос
постаде тело
у љусци љуштури метка за срце.
Не трагај га. Одмори.
Он ће доћи по тебе
у сврдлиште на коначиште.
Не бој се
(плаше се они који се надају)
он ће тебе наћи
нерођеног
у згрушаној мезгри вулве.
   Ишчупаће те из врућег меса вагине
   (за један твој пољубац)
   док још скупљаш се у облик:
   „Да ти очи ископам
    да те видом напојим.“

ДЕВЛА

Ако изговориш његово име, више га неће бити.
Девла, то је тишина.

Девла, све–једно,
које само једнина види.

Девла, укрштеница.
Реч је поган дата множини.

Девла,
што једе сопствено живо месо. Као свећа.
Ignoramus et ignorabimus.
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Девла, око:
неиспијно

Девла, кибер–оргазам.
Мртворођена метафора.

Девла, у крастама.
Сад је други бог.

Дмитриј Булатов: Визуелна песма

оливер МилиЈић
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Прометеј је смакнут са платна
Ветар сам пребацио
На земљу
Уситнио је
У громаде праха
Ветар је изнутра жедан
Лиже опну
Оштри крак
Створена је коцка
У кожи
На ивицама
Бежим од одговора
Договора
Коначног
Надиманог у части
Што спроводи част
О нади
Бескрајној у нама
О нама
Док играмо се истинама
О посвећењу
Освешћењу
Почетног мрака
Имам те
Када мислим
Да те најмање имам
А управо тада
Сада
Пада
Стена од паперја
Чини да највише измичеш
Аорти
И разуму вирова
Док размећу се
Сјајем
Надушени вером
Да се препознајемо
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Кроз време дато додиру
Познајем ли те
У загрљају
Чврстом
Меком
Отићи ћеш
И ја ћу за тобом
На маргинама
Које чинили смо заједно

*
Време на кружници
Гвоздена врата
Номади су се уморили
Од сунца и леда
Растегла си груди
Дала им грумен
Мек као камен
Простор се скупља
Стаклена врата
Видовњаци у полисима
Славе тугу
Питомих животиња
Затегла си уже неснађеним
Да ходочасте
Рашила мрежу
Отпечатила подземље
Мапе плутајућих острва
Дрвена врата
Сужањ је ловац
Умрлих душа
Шаљеш му коње
Јешне
Лење
Мермерна врата
Звона у пламену
Гониш луду
Тровану тремом
По сметлиштима краљева
Врата су отшкринута
Прометеј је смакнут са платна
Племена плаћају границама
Игре на срећу

викТор радоњић



120

Зоран Стефановић

Ухваћене речи, силиконско месо
Неколико мисли о људском расизму  

према машинској уметности

Апстракт: На основу информационих пакета данашње ра чу-
нарске технологије који показују све особине људски направљене 
уметности, можемо већ сад претпоставити да је сигналистички 
метод независан од чисто људског ума, чак и пре него што хи-
потетичка вештачка интелигенција почне у будућности да про-
изводи сложенија уметничка дела. У раду је ова замисао пред-
стављана огледом у којем су коришћене кључне речи са блога 
Слободана Шкеровића.
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Captured Keywords (извор: http://www.pageinsider.com/skerovicpoetry.blogspot.com) 
to resurrect, posted by, slobodan skerovic, alqaeda, highway, evaporation ocean, 
labels eon, culture products, working class, petty, outtakes, fermented humankind, 
blood, golden doorknob, utilizable, as such, crabsters, heart, antremetrics, traversers, 
jihadists, scruffins, older posts, loading, total pageviews, subscribe to, posts, atom, 
all comments, about me, followers, artanima, dnevnik signalizma, davidbaptist chirot, 
experientialexperimental, goran skrobonja, ilijada, kulturni heroj, todorovic site, 
projekt brandon, pedja, rani signalizam, reinhardt, signalizamsavremenik, scott 
macleod, signalizam bibliografija, srpska wikipedia, vugg books, prozaonline, vreme 
signalizma, blog archive, june, in hydraulic, haiku, glandular intelligence, distant 
buddha, angst, rabid home, one word

Сигнализам је у својим богатим димензијама довео на скоро 
магијски ступањ и вештину апропријације и коришћење техно-
логије.

Али, шта бива кад је нељудски систем направио нешто што 
је већ очигледно смислена целина, што нема потребе апропри-
сати или генерисати? 

 „Песма“ из леве колоне којом је започет овај текст је чисто 
машински конструкт. Настала је радом рачунара за потребе 
сервиса који анализира посећеност веб сајтова и забележава 
„кључне речи“ блога Слободана Шкеровића „Poems and Essays“, 
искључиво онако како их види машински ум који опслужује 
људска претраживања.

Пошто кључне речи по дефиницији међусобно чине саречје 
са унутрашњим поретком који их је породио, логично је прове-
рити да ли се у њима, осим простог податка, налази и интеграл-
нија поезија, нека врста апстрактног наратива. Зато смо ух-
ваћене речи, без већег „угађања“, из једног пасуса поделили на 
нове редове и само уклонили запете, не цензуришући чак ни 

pedjaranisignalizamreinhardtsigna 
lizamsavremenikscottmacleodsigna 
lizambibliografijasrpskawikipediavu 
ggbooksprozaonlinevremesignalizma)
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golden blood humankind
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resurrect
to 
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некњижевни садржај (називе спољних сајтова). Затим смо, ради 
контролног узорка, „ухваћене речи“ поређали и уназад, добили 
другу „песму“.

Упркос местимичне књижевне грубости, ови примери по-
казују унутрашњу „урођену“ грађу. За познаваоце Шкеровиће-
вог опуса, та грађа је и статистички и мисаоно релевантна, чак 
и када појмови нису обликовани у уметничку целину људском 
интервенцијом, већ су добијени готови, екстраховањем онога 
што „види“ машина.

Ово се помало разликује од наизглед сличне деценијске сиг-
налистичке традиције коришћења рачунара у поезији, јер овде 
имамо случај речи као већ готовог информационог пакета, али 
и уметничког чина, чак и по елементу „математичке“ емпатије, 
колико је то силицијумској технологији данас могуће. Ове речи 
су надахнута и легитимна машинска интерпретација Шкеро-
вићевог света у напрску. И тешко да можемо бити убеђени да 
нас вара параидолија, биолошки програмирано препознавање 
образаца. 

Лако се данас прави софтвер који аутономно и „насумично“ 
прави други софтвер са сврхом да сирове податке рутински 
претвара у књижевну или другу форму. Или било шта друго, 
јер је ово време конвергенције, па чак и трансмутације облика. 
И не само да је тачно оно Шкеровићево да је једна реч истовре-
мено и свака друга реч, већ је тачно и да један облик у инфор-
мационом пакету јесте и сваки други облик, а једном ће се као 
такав други и исказати — зато што ни информација не може да 
издржи недостатак кретања или размножавања. 

Тај нагон за мутирањем информације је урођен и самом 
информацијином медијуму – људском бићу. У скоро сваком 
човеку постоји овај импулс, понекад склон уметничком из-
ражавању. Та склоност је данас обасута инстант решењима 
– од естетизације стварности путем индустријског и другог 
дизајна, до софтвера за графичке уметности који у реалном 
времену омогућава да се дух великих сликара дословно ова-
плоћује кроз корисника-аматера (брзином филтера у Фото-
шопу) или да се алгоритамски стварају потпуно самосвојне 
драмске потке. То је потенцијал да се у минутима стварају 
генијална дела.

Али, да ли ишта од тих милијарди свакодневних дела ваља? 
Ретко које. Да ли ће ова лакоћа стварања кроз аватаре-аматере 
убити класичне облике уметности? Највећим делом. На другој 
страни, у време инстант-решења право уметничко мајсторство 
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само ће поново добити на цени. Уз то, и још важније, биће 
изумљене и легитимисане потпуно нове уметничке дисциплине, 
али ће се пројавити и нови уметници, не нужно људски.

Хоћемо да кажемо да се наш брзи оглед са песмуљцима од 
кључних речи, независно од своје каквоће, мора схватити као 
прилог слутњи да је сигналистички метод независан од чисто 
људског ума. 

Зато је било могуће да корисници претражују садржај по 
кључним речима, да машина тумачи ту мотивацију и да алго-
ритмом добије саречје које васкрсава Шкеровићеву поетику. 
Овај ум генерише, али није везан за нас. Ми јесмо технологија.

Сигналистички метод је очигледно продуктиван и без хипо-
тетичке „вештачке интелигенције“, и у стању је да пројектује 
истински смисао чак и од стране данашњег „глупог дигитрона“. 
Једино што је неопходно је кључ препознавања образаца, су-
челни излаз разумљив човеку, што је проблем добро обрађен у 
Теорији интерфејса Олега Јекнића.

Критичари би могли опонирати нашој претпоставци твр-
дњом да у простом огледу нема ничега што већ није било део 
Шкеровићевог песничко-мисаоног света. То је тачно и то је 
главни аргумент нама у прилог. Јер чак и ако занемаримо чиње-
ницу да свој свет Шкеровић није измислио, већ га је препознао, 
остаје као задивљујућа чињеница да је синергија између знати-
жеље корисника интернета и софтверског алгоритма растума-
чила и васкрсла Шкеровићев свет на аутономан, математички 
начин, чак и на малом узорку пишчевог опуса.

Слутите већ: иста врста огледа унутар машински генерис-
ане уметности — споја естетске уметности и уметности програ-
мирања — на располагању је и за већину других стваралачких 
облика, и то без одлучивања људи. Сетимо се већ данас једнос-
тавних концепата: напреднији облици данашње „вештачке 
интелигенције“ могу бити подешени да праве филмове алго-
ритамски фино монтиране од разнородних кадрова, музику 
која задржава потпуно еуфонију али машински компоновану 
од разноврсних чујних и нечујних звукова, командовање ма-
шина живим плесачима — и сваку другу врсту монтаже ат-
ракција настале стриктно научно-технолошким путем. Ани-
мирани „филмови“ снимљени по електромагнетним таласима 
мозга слепих људи који слушају музику су једни од најдирљи-
вијих и естетски најкомпактнијих дела у историји кинема-
тографије.
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Замислимо и даље: спој рачунара и биљке или делфина; ра-
чунарску музику изведену без помоћи човека из математичко-
естетских принципа уметничке статуе или хромозома; мирисне 
комплексе настале према стрипу; измишљене вишедимензио-
налне људске језике конструисане према сложеном математич-
ком моделу наше ћудљиве климе; догађаје од ваздуха; двојну 
драматургију благо психоделичног кулинарства укрштеног са 
светлошћу, струјом или топлотном променом... И тако у бескрај. 

Све наведено је технички изводљиво или ће једном бити. И 
то ће бити једна егзактнија уметност, коју људи неће моћи да 
створе, али ће умети да цене.

Данас се чини излишном дилема коју су многи имали у XX 
веку  – да ли машине могу да праве уметничка дела — добро 
одсликана у параноичним усменим реакцијама књижевне чар-
шије које смо као уредништво добијали 1998. године на темат 
«Увод у интелигентне вештачке светове и нову уметност» под-
лиска „Кибернетичка реч“ у часопису Књижевна реч.1

Нови произвођачи уметности су, дакле, већ овде, мада при-
падају најнижој касти у нашој цивилизацији, нижој чак и од 
сексуалних радника у које ће их ускоро унапредити. Када се та 
бића пројаве у својој аутономији, остаје нам само да се надамо 
да они јесу добри, као што се за неке понеке туђине може уствр-
дити.

Можда је време за крајњу политичку коректност: да људски 
расизам у уметности истребимо из себе и почнемо се привика-
вати једном полутуђинском уметничком језику – пуцкетавијем, 
звекетавијем, живописнијем, тактилнијем и више збуњујућем 
јер је непознатији. Но ипак, прецизном и истанчаном баш као 
што је језик наше врсте.

Правда за роботе-рабове у свакој индустрији, па и оној пре-
зреној — уметничкој.

29. август 2014.

Накнадна белешка

У сићушној пројави синхроницитета, песник Шкеровић и пот-
писник овог текста су тек пар месеци касније схватили да је 16. 
септембра 2014, дакле истог дана када сам му послао прву 
верзију есеја, он неколико сати раније на свом блогу већ обја-
вио песму која у завршници има сабласно сличан тон „песми” 

1   „Кибернетичка реч, подлистак Књижевне речи за теорију и праксу инфор-
матичке цивилизације“, # 1, уредник Зоран Стефановић, Књижевна реч, бр. 
501, Београд, мај 1998, стр. 99-124 
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састављеној од кључних речи. Пошто ниједан ни други нисмо 
склони мистицизму и мистификацијама, нека овај пост скри-
птум остане као духовити додатак већ изнесеним мислима. И 
ништа више. (З. С., 10. децембар 2014)

Slobodan Škerović
new geography and politics and language

(themes for the future)

http://skerovicpoetry.blogspot.com/2014/09/ 
new-geography-and-politics-and-language.html 

   Tuesday, September 16, 2014

i was sightseeing michigan lake hole
from white garlic mound
where icicle forest grows
from permafrost northwards
and i said to myself
forget about aristoteles
there’s so much he missed
river don split into factions
black to west green to east
salt for south
and new cotton road toyota caravan
caprice cockatrice desert mouse
soda stand and warlords machine
and i said to myself
the enormous energy source
zero point sound
deep intrusion solar speed
fractal bound
soul is intelligence
and you don’t have it ari

   Posted by Slobodan Skerovic at 4:13 PM
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ТРИ ЗАШТО, САМО ЈЕДНО ЗАТО

Зашто је важна победа на изборима

Свечаност. Стерилне игле. Игре.
Посекотина смисла подлива
издржљивост.
Немоћан језик одустаје.
Шаљу га на погрешне
адресе.
Разносе млеко са кесицама
ужегле синтаксе.
Нови претплатници жагоре.
Већину доказују преводом
речника,
одобрењем цензора.
Комесарски фацијалис равномерно
украшава разнобојне практикабле.
Штафета, бодља, ракље.
Рак, бод(г), штап.
Шаргарепа и понеки карфиол.
На броју магарци, уши пребројане.
Ња, ња, и ја сам за.

Зашто пада киша

Пада киша.
Без обавезних консултација,
самостално градећи
симболику пада и падања.
Пркосећи гравитацији она буни
најављено уједињење
јужнословенских молитви
са неколицином превазиђених
мелодија додола.
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Како је могуће падати
као киша без последица
по коштани материјал и
мека ткива. Тиквице. Ротквице.
Без приговора комшилука.
Без бриге падати као киша.
Можда зато јер упорност
није исто што и поплава.
Вероватно зато што нема
познатих резултата упорности
које поплава није однела.

Зашто не доручкујем

Никада не оперем судове
после вечере.
Зато не доручкујем.
Ручам у граду а због
суочавања са лењошћу
прескачем следећу вечеру.
Онда, ипак, морам да их
оперем.
И немам времена за доручак
јер ћу закаснити
у радну организацију.
А доручак је најважнији.
Тако постижем оптималан
ниво доказивости бесмисла.
Шаљем сигнале удаљеним световима
који сигурно користе
летеће тањире. Захваљујући њима
одржавају бракове и
чувају стабилну друштвену
структуру.
А ми се разводимо
увек када нам недостаје прибор
и пропуштајући доручак,
умиремо од срчаног удара.
Баналан крај
историјског племена. Дакле,
спавање са доручком.

ЂорЂе д. Сибиновић
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Само једно Зато

Зато је најједноставнији и најтачнији одговор који ништа 
не значи а све говори, открива и објашњава. Код нас успева као 
шљива.

Најчешће га користе неформиране особе без довршених 
елемената личности које у народу популарно називамо: деца. 
Она су нам најважнија, благо за које живимо, радимо, жр-
твујемо се и због којих све сажимамо у логичну језичку еконо-
мију: Зато!

Међутим, трансфер (српским језиком речено: пренос) нео-
буздане емотивности појмовне оскудице предшколског узраста, 
тј. континуирана селидба недостатности са подмлатка на ста-
рије категорије, најјасније се открива у анимистичном пона-
вљању ове паганске лозинке. Зато, и тачка.

Језичко појмовна, речничко једнородна заједница, еконо-
мија, брак директне анализе и синтезе (мисли се на разломак 
спољашњих и унутрашњих разлога заостајања, што је такође, 
једно од чуда географског порекла), настаје, узноси се и замире 
у генијално једноставној откривалици тајни, врховном обја-
шњењу законитости света: Зато!

И када у остави чувамо безброј речи које опремају мисаону 
апаратуру и изводе је на поље промене понашања, доказујући 
памет као саморазумљив чинилац који емотивности додаје за-
вршни сјај људскости, уздржавамо се од епистемолошких екс-
пликација (умишљајни језички испад побуњене елите у ам-
бијенту традиционално негативног селекционог притиска), јер, 
довољно је нарећи универзални, есперантистички поклич и 
метафизички сигнал логоса: Зато!

Да нас цео свет разуме.
То је тајна историчности и опстанка у једнако динамичним 

аферама епоха које заверенички и љубоморно притискају под-
небље у којем је довољна једна реч, један симбол, један сигнал, 
једно за све.

Ето, само једно Зато!

Столеће Сигнализма 
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ПЛУЋА ПОЕЗИЈЕ

Зажмурио па тумара
Знак који се увукао на градилиште
И ради пуно радно време
И гради стих

Нисам запањен ни најмање
Знак до знака
И радозналост
Живнуше ми очи
Засјакташе док омекшан брбљам
Неке објављене песме

Сигнал до сигнала — плућа поезије

Страсти у кораку
Сваки пут измислити високе зидине
И прескочити

Дејан Богојевић: Визуелна песма
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Џон М. Бенет (John M. Bennett): Визуелна песма
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СПИНОЗИНО ОКО
— Погледај — узвикнуо је, угазио у речицу и извукао каљави 

пањ. Обрнуо га је загледајући и тријумфално уздигао изнад 
главе: — Нешто је унутра!

Између скорелих музги и цурака блатњаве воде, из кврга-
вих облика, извиривало је нејасно, обезнањено лице; једно око 
је било бело, друго спуштено ниже низ рапаву образину, сиво 
и склопљеног капка.

Слуте се неки обриси — признао сам опрезно.
Шта, обриси! — љутнуо се. — Овај пањ је нешто живо!
И он искорачи на стазу и ритуално се поклони на све четири 

стране света истурајући блатњави поклон ка небу: — Хвала! 
Хвала! Хвала! Хвала!

Потом се наклони и мени: — Ти си ме извукао из атељеа и 
омогућио да овај комад вечности доспе у моје радосне руке.

Он протресе пањ, прстима сруби наслаге блата и обриса 
прсте о траву. Рекао је комад регистровао сам у себи; тиме је 
подсвесно означио шта намерава са њим после вајарске об-
раде.

— Дарови судбине се не продају — опоменуо сам га. — Они 
немају цену. Треба сачекати да се узрочност искаже.

Тргао се и загледао у мене.
— Случај или нужност, вечно је питање! — узвикнуо је, те-

атрално размахујући каљавим рукама.
Осмехнуо сам се: зомбирани Хамлет који је из блата иско-

пао квргаву лобању делфијске пророчице.
— Искажи се! — захтевао је од пања. — Шта си: искорак из 

предодређености или део њеног ланца?
— То је знак — проговорио сам убеђено и сам изненађен 

својим пророчким тоном. — Сигнал нове узрочности која се по-
маља...

*   *   *

По договору, срели смо се на обали речице. Ја, повремени 
излетник у том крају и он, самоуки вајар и сеоски домаћин који 
је пољске послове свео на неопходно, у корист уметности. Волео 
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је да прича са мном и да ме угости у атељеу — долазио сам из 
великог града и био живи доказ да такво место боравка није 
предуслов за лагахно и велико стварање. Прошетали смо одмах 
уплетени у једну од уобичајених расправа. Он је са много уве-
рења тврдио да форма уметничког дела одређује суштину. Ја 
сам одмахивао главом и објашњавао да је форма само стили-
зована, упакована истина и да суштину исказује тек целокупна 
структура. Говорили смо, у ствари, о истом, само што је он имао 
у виду вајарска а ја књижевна дела.

На окуци речице љуљала се љигава мрежа наплављених 
грана, размекшалих картонских кутија и потопљених дебала.

Видиш ли исто што и ја? — упитао ме је.
— Видим ентропију на делу — проговорио сам увежбаном 

реториком градског шмекера. — Форме се растачу, структуре 
нестају у калу...

— Ништа ти не видиш! — одрезао је и загазио у плићак да 
извуче црни пањ заривен у блато...

*   *   *

У атељеу, тајанствено биће је постепено израстало из кврга 
и чворова. Пањ је очишћен од блата, ослобођен сувишних из-
раслина, ту и тамо углачан. Остало је трупло из кога се помаљао 
врх ушиљене главе, два још увек нејасна ока и зачетак широ-
ког, церекајућег осмеха.

Мој познаник је био опседнут стваралачким пламом.
— Имам те, имам! — понављао је зането, нагнут над пањем.
Није журио, знао је да га сатима посматра, окреће, подиже 

и спуштао да би га сагледао из свих углова.
— Бела мрежа на тамној основи — објашњавао ми је. — Ви-

димо мрежу, али њену суштинску форму разоткривају непро-
зирни квадрати између окаца. Невидљиво ствара видљиво... 
Него, како напредују твоја истраживања? — питао је самилосно, 
гласом ствараоца који је пронашао пут светлости.

Никако нису напредовала. Књижевност се опирала свим 
мојим методолошким напорима. Романи и приче су измицали 
као слике у огледалима — чим им се приближим сенке се про-
мене, а значења помере. Могућности тумачења структура и њи-
хових варијаната су изгледале безбројне. Недостајао ми је Гос-
подин Случај. Искорак из детерминисаног, лет изнад свакодне-
вног и наметнутог. Још нисам нашао свој пањ са ларвом анђела 
или демона у њему.
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На хартијама су штрчали моји неуверљиви записи, све речи 
овог света су биле немоћне. Од свега су остале тек чрте и резе, 
слободне пројекције са оне стране истине. У њима је ипак нечег 
било, тек наговештаји наслућени у тамним окцима свеопште 
мреже. Светлуцали су зачеци загубљених аура који ће се, ако 
буде среће и надахнућа, испреплести у неколико изразитих, ду-
ховних симбола. Оних који, као што је то Спиноза тврдио за 
своју филозофију, јесу најбољи мада, можда, нису истинити.

То је изгледало овако, прво оно што сам најбоље познавао 
јер је моје, а потом она друга, велика дела, која сви знамо:

М. А: „ОСМЕХ ВИЗАНТИЈЕ“ 
— интернет–роман „Отворена књига“

Дванаест поглавља — 1 + 7 + 3 + 1, са 70 одељака — фрагме-
ната које знатижељан читалац може да препозна у овој скици:

Хулио Кортасар: „ШКОЛИЦЕ“

Четири поглавља са укупно 147 одељака +1 скривено + 7 у 
бесконачној петљи — значи 154(155) (+7,+7,+7...), са најмање че-
тири могућа начина читања романа. Скривени 55. одељак може 
да препозна само опсесивни читалац или Господин Случај. У 
њему се кроз разговор у несаници препричава силажење у по-
друм и претапање две женске личности у једну, као симболична 
пројекција живота и чежње за љубављу. Игра „школице“ је 
наук како да играч и читалац изађу „из Земље“ да би ушли „у 
Небо“. Та магијска вештина правих играча може се забележити 
овако:

Париз Буенос Аирес П.и Б. А. наизменично Читалац путује у 
Небо
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Михаил Булгаков: „МАЈСТОР И МАРГАРИТА“

Укупно 33 поглавља и два фабулативна тока која се пре-
плићу и пред крај спајају. Роман из кога се често цитирају две 
идеје–водиље наше културе: „рукописи не горе“ и „власт је из-
вориште зла“. Добро бива кажњено, а натприродно зло у судару 
са институционалним злом постаје добро, што може да се ис-
каже овако:

Џемс Џојс: „УЛИКС“

Три уводна поглавља + 12 + 3 завршна. „Свевреме“ културе 
и човека, „тоталност искуства“. Догађа се у једном дану, у јед-
ном граду, као модерни „римејк“ „Одисеје“; свако поглавље на-
писано у другом жанру и другачијим стилом, са чак три врсте 
књижевно-наративних. Три + целина нашег света + 3, то се може 
исказати најпре овако

Изгледало ми је да сам нешто урадио, отклонио једну завесу 
са бескрајног и већ је почео да ме хвата први налет самозадо-
вољне еуфорије. А тада сам схватио: прескочио сам незаоби-
лазну, прву, и то двоструку, књигу наше цивилизације, стару 
више миленијума. Ону на којој се све темељи, настављајући је 
или негирајући. Узео сам је са стрепњом, прелистао, ту и тамо 
прочитао понешто и понет надахнућем покушао да реконстру-
ишем њену скривену структуру. Њена поглавља су се смењивала 
као музичке целине, у групама које нису криле своју унутрашњу 
повезаност и ритам, исувише промишљен да би био случајан: 5 
+ 17 + 17. Па новија, друга књига, као апотеоза главне теме која 
се уздиже до врхунца: 5 + 14 + 7 + 1... Чинило ми се да би се то 
могло отпевати, све су то делови јединствене мелодије чији ре-
френ...

Био је то тренутак спознаје, зрак светлости из дубина свете 
књиге. Откровење је премостило миленијуме и бљеснуло пред 
мојим задивљеним очима.
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Стари Завет
Прва књига
Мојсијева

Друга књига
Мојсијева

Трећа књига
Мојсијева

Четврта књига
Мојсијева

Пета књига
Мојсијева

КњигаКњигаКњигаПрваДругПрваДругПрваДругКњигаКњигаКњигаКњигаПсалми Приче Књига Пјесма
Исуса о суди- о Ру- књиг књиг књи књи књи књи Језд- Неми- о Јес-  о Јо-  Дави- Солом- пропо- над
Навина јама  ти   Самуилова  о царевима дневни рина  јина  тири    ву   дови мунове вједн.пјесмама

Књига пророка
Исаије

Књига пророка
Јеремије

Плач Јеремијин
Књига пророка

Језекиља
Књига пророка

Данила
Књига пророка

Осије
Књига пророка

Јоила
Књига пророка

Амоса
Књига пророка

Авдија
Књига пророка

Јоне
Књига пророка

Михеја
Књига пророка

Наума
Књига пророка

Авакума
Књига пророка

Софоније
Књига пророка

Агеја
Књига пророка

Захарије
Књига пророка

Малахије
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Нови Завет
Свето јеванђеље

по Матеју

Свето јеванђеље

по Марку

Свето јеванђеље

по Луци

Свето јеванђеље

по Јовану

Дјела светијех апостола

Римљ.Корин.Корин.Галат.Ефес.Филиб.Колоша.Солуњ.Солуњ.Тим.Тим.ТитФилим.Јевреј.

посланица посланица посланица посланица посланица посланица

светог апостола Павла светог апостола Павла светог апостола Павла

С а б о р н а

посланица светог

апостола Јакова

П р в а саборна

посланица светог

апостола Петра

Д р у г а саборна

посланица светог

апостола Петра

П р в а саборна

п о с л а н и ц а

светог апостола

Јована богослова

Д р у г а саборна

п о с л а н и ц а

светог апостола

Јована богослова

Т р е ћ а саборна

п о с л а н и ц а

светог апостола

Јована богослова

Саборна посланица

светог апостола Јуде

Откривење светога

Ј о в а н а богослова

Стајао је високо уздигнуте руке са исписаним табаком у 
руци, занетих очију. Свеће су трептале, лист са светим симбо-
лима благо се увијао на крајевима и ја осетих још један непо-
знат, таман и тежак поглед. Окретох главу.
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Речни бог је зурио у мене. Продорно и дубоко. Онако како 
то може поглед стар десетине хиљада година. Најстарији поглед 
на свету. Вртлог најтамнијег црнила са неколико светлих искри 
у немерљивој дубини.

Гледао ме је са оба прастара, широм отворена ока.
Укочих се на столици, лице ми се издужи од изненађења. 

Око се у трену склопи и опет сам видео само непомичан сиви 
капак.

Успео сам само да кажем — Хвала! Затим устадох и круто 
се поклоних.

Коме?
Мом задивљеном познанику?
Прастарим симболима?
Митском речном богу?
Склопљеном оку Спинозе?
Свима заједно?
Хвала!

Марија Шавија: Алгоритам IX
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НАПУТАК ДА НЕ БУДЕ НАЗАДАК
                 прича чин чин познат и као комак качамак
                 обузели га — мош мислити — серотонини
                 обалавио скроз наскроз 100%
                 и ђудија није могао да одоли
                 трнци и змарци и срси сладострасни
                  уследила је дакле усљедбена тјелоспојка
                  али наш нашинац изгубио разум:
                  не размишља о пАРТнер/
                  ки и о том још да мисли сад
                  а камоли о удној туљици

                    лемез је за њега право решење
                    а не привлачни мирисак еве
                    сулели гогоеби гизми бицхеби
                    сто казли грузијци без икаквог зазора

ДАДА И ГРОТЕКСНА ПАРАДА
                  била је то синергетска карма
                   аретолози и неодадаисти
                   а астробиолози у шлафроку углас:
                  dubito ergo cogito
                   као гесло умних и смерних
                   на слепом колосеку бујице фарисеја
                   узгајивача поетског атицизма
                   и префињеног беседништва уопште
                   imaginarius pontifex maximus
                   и антигравитациона обмана
                   брокантирање унезверених хаина
                   у актуелном тартару нашем
                   затор било каквог смисла ти’ врапца!
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Добрица Камперелић: Визуелна песма
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ПОТЕНЦИЈАЛИ НЕОАВАНГАРДЕ И СИГНАЛИЗМА
„Заиста у мрачним временима живим. 
Безазлена реч је глупа. Ведро чело. 
Знак бешћутности. Тај који се смеје.  
Само још није примио. Поразну вест.“

     Бертолт Брехт
                            „Онима који ће се после нас родити“

„Једина револуционарна снага јесте снага људске 
креативности.“

    Јозеф Бојс

Дакле, не само као круцијални проблем овог и оваквог вре-
мена/света, као terminus medius сваколике фантазмагорије про-
лазних АРТизама, као мимезис производа дигиталне културе и 
виртуелног света XXI столећа, сигнализам, имун на поменуте 
пролазности, живи свој живот. Рекао бих, чак, он је последњих 
година живнуо у знатној мери и започео нову потрагу у „сочној 
незаштићеној утроби изворног лингвистичког присуства“, како 
рече Гијом Аполинер.

Но, наша је накана да сагледамо укратко шта се збива на 
међународном плану када је реч о неоавангарди и експеримен-
талној поезији у свим, многобројним, видовима и утврдимо где 
је и какво је место сигнализма, с напоменом да су већина актера 
неоавангарде уједно и сарадници сигнализма.

Дакле, на плану поетског перформанса, звучне, гестуалне и 
видео поезије, а у последње време и дигиталне поезије, и даље су 
најактивнији на сцени стари асови: Ђовани Фонтана с поетским 
перформансима и тзв. епигенетичком поезијом, као и Ариго Лора 
Тотињо са гимнастичком поезијом и Жилијен Блен са вербалном 
ономатопејом, корпусом покрета, гласа и парола, уз ризик са 
телесним акцијама. Наравно, уз њих врло су активни Карла 
Бертола и Алберто Витакио са звучном и гестуалном поезијом, 
што се, такође, може речи и за Клементеа Падина, Фернанда 
Агуира, Цезара Еспинозу, Арона Флореса, Џона М. Бенета, Ан-
джеја Дудека Дирера, Емилиа Морандиа и Николу Франђеониа 
... На жалост, нових актера или нема или их ја не знам.

Карла Бертола и Алберто Витакио познати су и као изда-
вачи изванредног часописа за експерименталну поезију и умет-
ност Offerta speciale у коме су сарадници најпознатији светски 
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протагонисти експерименталне поезије. Часопис D(o)cks је пре-
узела нова екипа. Жилијен Блен, који га је раније уређивао, 
повукао се, али је зато врло активан Цезар Реглеро Кампос, 
који издаје електронски часопис Боек 861, а у Њујорку излази 
часопис Maintenent...

Не смем изоставити ни немачку НЕОдадаистичку групу 
Dada Ensemble, која живи и дела у Италији, и њихову интер-
претацију прве звучне песме Курта Швитерса Ursonate, с неве-
роватним складом гласова и покрета те четворочлане ДАДА 
групе, још боље реализовану од др Клауса Гроха — Др ДАДЕ, 
чију сам верзију чуо и видео у Немачкој (Минден)...Али, остаће 
ми у сећању и изванредни перформанси Бартоломеа Феранда, 
члана екс шпанске групе Texto poetico, као и Цезара Реглера и 
сјајне руске песникиње Свете Литвак, која је, као и Цезар, била 
наш гост у Београду 2010. године током међународног Тријенала 
проширених уметничких медија.

Набрајањима се не може видети крај, али да се вратим пи-
тању на почетку овог осврта: где је место сигнализма у овом 
лавиринту експерименталних поетика, поступака и разних но-
вопоетских тенденција? Заправо, како функционише сигнали-
стички удружени рад и како се прати сигналистичка Арија-
днина нит, почев од, доиста, давне 1969?

На теоретском плану, нема сумње, сигнализам је направио 
велики искорак давно још, не само зато што је Мирољуб Тодо-
ровић одредио могуће правце његовог делања и развоја, а, по-
том, неколико теоретичара то свестрано разјаснило (Живан 
Живковић, Јулијан Корнхаузер, Миливоје Павловић, Слободан 
Шкеровић, Илија Бакић и други) него и зато што је успео да 
окупи домаће и међународне песнике, уметнике и теоретичаре 
у, заиста, великом броју и да их анимира и задржи као сарад-
нике до дана данашњег. А не мали број њих бавио се семиоти-
ком или сигнафиком на разне начине, уочавајући многе, често 
и сложене, везе између знака и предмета, знака и појма, озна-
читеља и означеног, као његовог контраста, односом између 
форме и значења знакова, чему је свој рад посветио давно још 
швајцарски лингвиста Фердинанд де Сосир.

Последњих година у сигнализму запажамо деловање неко-
лико младих и веома талентованих учесника чија активност 
даје видљив замах покрету. Тако у часопису „Књижевност“ број 
4, 2014 (на Интернету http://www.scribd.com/doc/184879762/%C4%8 
Casopis-Knji%C5%BEevnost-4-2013-SIGNALIZAM-Temat-o-
signalizmu) читамо веома добру поезију и два изванредна есеја 
Јелене Марићевић. У првом есеју она чини нешто што нико до 
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сада у теорији и пракси неоавангарде није урадио: даје експе-
риментални превод визуелне поезије јапанског сигналисте Ке-
ичи Накамуре на вербални језик. То „уметничко довршавање 
Накамуриног отвореног дела“ дало је веома занимљив и ориги-
налан поетски резултат. У другом, обимном есеју, ова теорети-
чарка даје опсежну анализу песама Мирољуба Тодоровића из 
књига: Љубавник непогоде, Поклон–пакет, Наравно млеко пла-
мен пчела и Златно руно.

У истом часопису запазио сам и прилоге Милоша Јоцића. Ње-
гове песме из циклуса „Упадсигнал“ сасвим су у духу и руху сиг-
нализма а мини, или како их Јоцић зове твитер приче, „Квест и 
Космос“ представљају занимљиву новину у неоавангардној прози.

У есеју „Снови Љубише Јоцића“, овај млади есејиста тумачи 
поезију из последњих, сигналистичких збирки Љубише Јоцића 
„Месечина у тетрапаку“ и „Колико је сати“ закључујући да је 
Јоцић „у сигнализам упловио свим бићем, не само са јасним по-
етским ставом већ и са јасним погледом на свет“.

У великој Библиотеци сигнализма која се налази на Пројекту 
српске културе Растко, уочио сам зналачки и надахнуто напи-
сан текст „Дада компјутер“ Ивана Штерлемана. http://www.
rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15021 Овај есејиста врши оп-
сежну анализу књиге Алгол Мирољуба Тодоровића (визуелна 
и компјутерска поезија), књиге која је за познатог италијанског 
неоавангардисти Микелеа Перфетија „кључна књига сигна-
лизма“ http://signalizamusvetu.blogspot.com/2014/03/blog-post_7159.
html Према Штерлемановим речима „Битно је имати на уму да 
сигналистичка поезија не укључује предности технолошких 
открића само ради своје атрактивности и модерности, она жели 
да буде у кораку са развојем цивилизације, да потпомогне ево-
луцију савременог човека уметношћу која управо захтева ње-
гову еволуцију. И даље: „Поезија је извор који развојем циви-
лизације проналази нове путеве за ослобађање енергије: визу-
елни, конкретни, просторни, фонетички, кинетички, 
пермутациони, компјутерски, објект, гестуални. Сигналистичка 
поезија је поезија новог човека...“

На практичном плану, дакле у свакодневном делању сигна-
листа, дато је и образложено најмање десетак оригиналних сиг-
налистичких поетика. Њих не можете наћи ни у земљама са ду-
жом традицијом и праксом експерименталне поезије: Шпанија, 
Немачка, Италија, Француска, Енглеска, Бразил, Русија, САД,...

Ето, ово су само неки разлози да се ускочи у сигналистички 
воз и крене на дуго и узбудљиво путовање!
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Поетски отпад из материце романа 
„Продавац књига“
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С ђонова стресам блато Стражилова
даме хоће кару каранфиле нек миришу богови
карирано ћебе колачи на картонским тањирима
Карловци поскакују певушећи Дворжака
Carpe diem с отиском кармина на кошуљи
свињски каре од свињске каре реклама за карнекс
похован карфиол кардио тренинг
генерација каријеса карцином карактера
карлице ишчашене тренсом
накарминисана карма карниворне руже
Кармина Бурана карневал црних капуљача
карабињери картезијанци у потрази за каријером
кардиналне грешке кардинала
карикатуре духова се извлаче из мртвих каросерија
пуца каријатида с ликом Вука Караџића
традиција је сравњена као Картагина
српска књижевност постаје carte blanche
картели се картају у Монте Карлу
дух Карењине прогања душе што не  
                                             купују карту
колоније сликара на Карибима
Мирис шпагети карбонара
карбонски отисак човечијег стопала наКарпатима
лежем у водени кревет и тонем у карус

Годинама јашем гриву замршених снова
с пергаментом савршених слова

муње плачу по блатњавим барама
окачен је шешир на врх белих кљова

поздрављање празних чаша
у крчми парфем паприкаша

уста жваћу исте речи док не постане папир каша
адмирал Халил–паша донео је плави прашак

с острва мртвих птица брбљивица
Песак као жена нежан

издише егзотику непронађених обала
кокосових ораха, ружичастог цвећа,  

палми и комодских варана
Плави прах из пећине са вратима од водопада

рукама торнада носи те од Новог Сада све до Колорада
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док меша се са водом ствара мехуре у пехару
све изгледа ко déjà vu

улазак кроз покварену фуруну у пекару
хлеб месе лешеви

мишеви траже мрвице у сећању
Школска табла

тамноплаве униформе
Нем не могу да кажем нематеријално на немачком

Берберин вади речи клештима из уста
Густав шета ми по зиду

лица прелазе из слике у слику
пијаниста без руку

Том Круз паук спушта се по мртву муву
статуе отварају очи у музеју

Лорди уместо на бину истрчавају у цветну алеју
Нешто није у реду?

Сунце залази без Таличног Тома на друму
South park Шешељ врши нужду у холандску круну

речи у књигама труну
продајем ђавоље рогове за повољну суму

Библиотекари играју Зуму
zoom на Исуса с кокицама на премијери Кума

живот је глума
сви смо мртви откад су нас таласи пљунули на Омаху

то смрди нам у даху
у неком ципеларнику трулимо у страху...

Рај у сектору изгубљено/нађено
у школи написао сам рад за три
а Христ је ра(д)за–пет
Мелвил преврће библиотеку у потрази за   
                                                           китом
No homo!
Ecce homo! Excessus in modo!
У стражњој соби Shakespeare & Company
Дос Пасос стишће Џојсову млохаву руку
Шункаупуту ловачком пушком у шупи  
                                                      прави буку
шпијунирам Лолиту која лежи на боку
свет у раму кључаонице са жицом у оку
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Песма уморног Професора
Више од пола лица с полица је мртво

у шта се скрила њихова енергија?
чије мисли мрачиће папире1

са циљем да просветле и открију пут?

Светионик духова на каменим хридима
таласи2 преклапају поруке у боцама

и зашто човек мисли да је фењер у том мору
стављен да га обиђеш, а не да му приђеш?

Храстово корење накривило је кућу
јабуке са полице су труле према зиду

прозори су мусави што гледају ка небу
сигналне ракете су се стопиле са ватрометом

нове генерације прешле су границу3

више нема смисла? докле ћемо трпети?

К
а
п

кап
капсула

капитулација
капа капак каписла

капут капс лок капитал
каплар Капитол капела

капетан капара
капирам капри

кап

к
а
п

Капљице воде се стрмоглаво бацају у судоперу стварајући 
прецизан ритам од 85 bpm–а. Могу да репујем на њега. Чак ми 
се чини да свака друга капљица има другачији звук пирликом 

1  Мрачење папира се не односи на изношење мрачних истина о човеку, већ 
једноставно на „мрачност“, црнило слова на белом папиру. (прим. проф) 

2   Нови таласи, нове струје, авангардни покрети... (прим. проф)
3   Прећи границу, превршити сваку меру; прећи административну границу... 

(прим. проф)
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удара о метал; kick–snare, kick–snare... Ки-
неска вештина древног мучења судопером 
са поквареном славином и мамурним сељо-
бером. Куцање у лобању воденог ексера. 
Сањаћу Норвешку и џиновског Берсерка. 
Водопади, слапови, даброви и дебла; нетак-
нута природа ко паркови у Земуну (Слуш’ј, 
нико не сме да те пипне!). Капље новац на 
банковне рачуне. Капљу сузе. Капље кишница након бурне 
ноћи у рђаву конзерву осунчаног пролећног јутра. Капљу идеје. 
Капље уље испод кола на асфалт. Капље роса са багремовог 
листа. Капље зној са стондираних прозора. Капље восак са 
свеће Едуарда Сама. Капље пишаћка са млитавих полних ор-
гана. Капљу киселе кише са капута. Капут је уназад 2pac. Обуци 
га наопачке — избушиће те Notorius–ов дух. Катапулт. Ката-
рина брише пулт у ресторану брзе хране. Прашина. Пра–шина. 
Праисторијска тишина. Истог дана умрли су последњи диноса-
урус и Толстој. Можда је време прошло у времену претпрошлом, 
а време садашње у аористу времена будућег? Афла–токсин ка-
пље из брадавице. Вучић премотава сцене из Симпсонових с Mr. 
Bearns–ом. Свет у капљици Росе. Макрокосмос зна границе ми-
крокосмоса. Црни круг без звезда. Одем с твојим парама и вра-
тим се шлогиран ко Језда. Олупина санки Деда Мраза. Свака је 
пахуља другачија. Ал’ опет све је вода. Капље истопљени снег 
са далековода. Враћам се прободен с провода. Пијани војвода. 
Разбијем флашу вињака о цигле без џемпера. Кап је прелила 
чашу. Алкохол смрди на мене. Куће прескачу са једне на другу 
страну улице. Капљу снови к’о на коцку шећера прополис... 
Мегалополис. Уђем у Мини Морис — извуку ме ватрогасци. Ја 
извучем корист. Само цигла у Зиду плача. Капље крв са мача.

Лего Вавилонска кула.
Прокишњава култура.
Цензура.
______________________________
______________________________

Тишина. Ветар њише класје и црвене цветове мака. Тло му-
мла арије. Јеромонах Макарије сам на хоризонту.

Њено име је Макалу, владарка снежних висина. Њена кућа 
је малоока малока.

I’m a man! Ма, не… Мана није мана! Мани се мантијске ма-
нипулације. Мана сија у Манасији. Манеова „Олимпија“ (црна 
маца напушта међуножје). Манекенке читају Томаса Мана. 
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Маниту, мандрагора, манастир, Мандељштам. Скамењене ме-
тафоре у мандорли. Moneyхејизам. Moneyјак с говорном маном. 
Расцветана вишња. Танки слој невиног снега на који падају 
смрзнути цветови.

У чернобиљској мочвари зеленог слуза љубичастих мрља 
од уља

Курве се дуре на дурекс што је пуко с мозгом.
Адам губи тло под ногама. Пропада кроз рајско жбуње. Ис-

под себе види исто онакво небо какво је видео изнад Раја. Из 
жбуња се спушта змијин реп за који се инстинктивно хвата.

Сир–реалисти: превише рупа у теорији швајцарске млечне 
прерађевине.

Обријати теме болеснику црну кокош расећи уздуж и поп-
реко (+) болесник уђе до гуше у воду стоји тамо док га слабост 
не ухвати после тога урони у воду подигне се па седне.4

Дрвеће прождире птице на гранама. Расте перје уместо лишћа.
Грађани нијемо скупљају се, ближе
ил’ шапћу блиједих усни: „Душман! Стиже! Стиже!“5

Велико је питање да ли је заправо смисао постојања зло, ако 
је све што постоји настало из таме (размишља човек у сивом 
мантилу подигнуте крагне). Нико и ништа у ничему? Нико и 
ништа у Nike–у! Никоteen у школском дворишту. Никлас Бендт-
нер у дресу Арсенала трчи кроз метро у серији „24“.

“…а Никија се пренеразио и покуњио од промене у језику 
тих људи, јер он о тој лукавој подвали није ни сањао.“6 Мали 
Немањићи весели су — почео је распуст. Јањичари пролазе — 
цео је Рас пуст.

Дрвени скелет пузавица
Чернобиљ клавир за четири руке
Модерне Мадам Бовари7

Неко извлачи шлајм у даљини (Ххк)
Све што сам волео одједном ми се згадило (Ххк)
Гаде ми се бизнисмени, економисти, банкари (Ххк)
гади ми се њихово изување италијанских шпицастих ципела 

(Пуу!)
са свилених чарапа након напорног дана на послу.
Назад у смрдљиву јазбину. Jazz бину цепа генерацијски јаз. 

Јазавац пред неопраним судовима.

4   Лечење у Талмуду од застареле сунчанице, стр. 400 
5   Бајрон, Чајлд Харолд (Плес уочи битке)
6   Плутарх, Славни ликови антике I (Алкибијад)
7  Депресија која потиче од немоћи да се живи живот као на ТВ-у 
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Јазак кишница у рђавом бурету фрушкогорске викендице. 
X–man дрвосеча са бејзбол капом. Сабрана дела Ернеста Хе-
мингвеја на храстовој полици.

Постер сисате плавуше у пољском WC–у.
Дими се димњак. Оџачи се оџак?
Г–RooM
 0
   0
0
  0
    0
  0
    0
Пада кафа на пустиње Абисиније.
Табле с десет заповести штите главе свештеника.
Tibtibbooh!8

Поводац у облацима
ноге млатарају у ваздуху…
„Ко зна шта се дешава са душама мртваца који виси између 

неба и земље?“
Tibtibbooh!
Сатанин сат…
Сатурација на вокалу
Сатараш
Сартр, сатира, сатара
с Таре и Старе планине
простирем урЛИКе и плашим курЈАКе
Град пластичних гована.
Пензионерских резервата под именом руских револу-

ционара.
Синтетичког биља и споменика–хидрофора. Ту…
Трамвај ти одсече главу након што сретнеш ђавола у парку. 

Наркоман у јарку. Закопан у страху. Саркофаг у Чачку. Ставим 
пар аутолакова под јакну. Бело трљам на десни јер не купујем 
стафорда у џаку. Пишам уз дрво поред парова у парку. Пишам 
у аквапарку.

Клинци причају са собом под капуљачом.
Зезн’о сам се кад сам рекао да жени нећу рећи глупачо
она с крмачом ја са кутлачом
Ја сам Србин — нећу јести у McDonalds–у
осим кад је чизбургер на попусту!

8    У Абисинији венци од лишћа tibtibbooha штите од злих духова (Види: Антоан 
Жишка Абисинија, стр. 120).
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На плажи се не мажем (кремом за сунчање) већ сам нама-
зан лик

Нисам сам са собом ал’ имам заказан састанак с њим
Нисам сам са собом ушао је g(h)ost
оставићу OST мог живота као последњи post
постапокалиптични Божићни пост
застаје ти кост у грлу кад чујеш мој voice
У забрањеном воћу ужива онај који га је забранио, или онај 

који је прекршио забрану.
Кортасаров кортекс
Ролан Барт, Ђило Дорфлес
Корнфлекс–контекст, кодекс–комплекс
Оптичар ми инсталира нови видео кодек
мислим да сам ове риме већ видео код неког…
Нек ко год пожели пљуне на истину
тако ћу лакше прићи том језеру
МРАКПЛАВЦРВЕНЖУТЗЕЛЕНЦРН
Ролетне/светлоснестреле/влаганастаклу/затворенплакар/

отворенковчег/прашина/еолскиталас/трошнафасада/купола/
слепилолустера/трулетапете/филмскипројектор/

Крупан план на чељусти из којих цури време…
БУ!
Облаци су црни на црвеном небу
Гиљотина каже: Change head to come
Човек прво осети, па мисли
Бебе се смеју од плача
Окови израстају под кожом као нокти
На столици у хостелу
Рецепционар забачене главе у сенку
Miramax–плави ходници и степеништа
Разбацане ствари завеса лелуја
узбуркана калдрма
преплашени одрази у локви крви
Коњска копита, бичеви и дрека
Ковчези, цилиндри и високе крагне
What can I do in winter in Xanadu?
Морски раздељци иза прекоокеанских бродова
Неки су срећни што се фабрике диме
ја бих био срећан кад би се димиле и изван димњака
Сам на пропланку града одакле види се Сунце
Тужно време…
не теку сузе већ сати



153

Иван Штерлеман

Речна вредност9 на планинском језеру
Winter is weather for writing!
Зовем–гребен10 да пијемо
Ја, Човек Срца Од Камена…

*   *   *
Таласи речи долазе ходницима са све четири стране Овог 

света, сударају се у средини, ломе, разбијају, парчићи упадају 
у пукотине, настају нове хаотичне целине. Не могу да дишем. 
Гутам речи и ишмркавам кроз нос.11

Радијација у затворским ћелијама мозга
Град загонетка
кинотека ноћи
балада обешених искупљења
Обећао си ми да више нећеш куповати дрогу!
Мутни рачуни мокраћа
Оскара простацима
Крај нема свој лик на новчаници од 1000 динара
Уметност шешира
Хероји угушени у земљи убица
У то време у Холивуду
пчеле поморанџе 13 варалица
Нико у поезији није вишеструки осуђеник на смрт
Гласан звук
Мешавина блуза, панка, глам рока и хеви метала
дете лирских пустиња
показује прстом

Дислексија је мамурлук
Револуција болести
Брисати шаховску таблу цитата
Изумрли пољубац
пљачка микроорганизама
Рок трајања песника детерџената
На пијацу
последња реч у пећини књижевности
Ахх…

  9    Wordsworth
10   Coleridge/Call-Ridge
11  Узмите новине. Узмите шкаре. Одаберите у новинама чланак који вам се чини довољно 

дугачак да од њега може достати за вашу пјесму. Изрежите чланак. Затим пажљиво изрежите 
све ријечи које творе тај чланак и одложите их у врећу. Радите помно. Затим поређајте 
изреске једне покрај других по реду како су напуштале врећу. Препишите пажљиво личити 
ће на пјесму. И ето, ви сте „бескрајно оригиналан писац дражесне осјетљивости, кога још 
није захватила простота“.  (Тристан Цара: Како сачинити дадаистичку песму) 
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ЦРНИ КВАДРАТ
Симбиоза човека и машине. Техника олакшава човеков жи-

вот, али самим тим, његове људске способности закржљавају. 
Добро нам је позната прича о дигитрону. Човеку је много лакше 
да укуца бројке и препусти да апарат одради остали посао, него 
да сам рачуна, а при томе можда и погреши. Међутим, све већим 
ослањањем на машину, мозак постаје лењи, а у једном тренутку 
и неспособан да обави посао који је некада могао. Човек постаје 
зависан од машине, то јест, долази до симбиозе између машине 
и биолошког организма.

Прошло је три месеца од како ми се у сну јавио Франсис 
Бејкон са речима: „Људи верују да разум управља машинама. 
Али дешава се да машине окрећу своју снагу против разума.“ 
Упалио сам телевизор, пластични монструм је трепнуо пар пута 
расипајући сиви снег са својих трепавица. У том тренутку сам 
пожелео да гледам у било шта у још увек мрачној соби, макар 
у празнину зида, међутим, Mr. Philips ми није дозвољавао да 
скренем поглед са програма који се тобоже случајно упалио 
након што сам палцем притиснуо дугме Он. Он зна да сам свес-
тан његовог антагонизма. Тако се гледасмо док један од нас није 
први потегао даљински управљач и пребацио на Маљевичев 
Црни квадрат.
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Мутне фигуре се крећу кроз маглу дуванског дима, тамбу-
рање прераста у неартикулисане облаке пригушене буке из које 
се цеде капи ракије и вина. Све је број. Број је у свему. Број је у 
јединки. Пијанство је број. Тренутно је 2:43. Ротирам подлак-
тицу јер сам уверен да сат на мојој левој руци не зна тачно време. 
Био сам у праву! У овом тренутку, ниједан часовник на кугли 
земаљској, није знао тачно време, осим ако није био покварен. 
Тик–так — освежава страх!

Зар нисмо понекад љубоморни на те хладне металне ство-
рове који умиру без јаука? Зар нисмо ухватили себе како их 
разбијамо у парампарчад само да би доказали да смо дуговеч-
нији од њих? А онда потиштени свешћу о технолошкој метемп-
сихози купујемо још један исти такав апарат јер ноћу немамо 
никакву корист од забијеног штапића у земљу.

Ритам дигиталног часовника замењује ритам капљица киш-
нице из пробушеног олука. Музичари покушавају да се врате 
племенској егзотици имитацијама древних инструмената, али 
нажалост, већ дуже време ходамо другачије. Moog синтисајзери 
струје испод железничких надвожњака. Црв микрофоније фор-
мира интракранијалну спиралу која одржава уши наелектри-
саним. На локомотиви велики графит СИГНАЛИЗАМ!

Тог јутра смо видели никад виђено.
Празна форма духа на форматираној меморијској картици. 

Дах празнине из потрошене батерије. Сабласти црног квадрата 
у белим мајицама кратких рукава. Буђави зидови подрума ла-
виринта. Нисмо више сигурни да смо сигурни. Сигурди убијају 
Змаја. Благо оном ко разуме. Ћутим и учим док ми се не поз-
лати и последњи зуб. Шаљем mail–art парте на адресе свих на-
ших противника.

Побуна семафора почиње!

ОБЈЕКТ ПОЕЗИЈА МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА
Објект–песме су материјалне чињенице, које нас подстичу, 
иритирају, инспиришу својим визуелним, тактилним, прос-
торно–временским, а каткад и употребним вредностима. Њи-
хова функција, међутим, није симболска већ синтагматска.

Мирољуб Тодоровић

Песник одустаје од комуникације речима и прихвата кому-
никацију објектима. Да ли то има везе са поп–артом? Не бих 
рекао. Да ли то има везе са објективним корелативом? Можда, 
али Тодоровић не би рекао; подсетимо се: Њихова функција није 
симболска већ синтагматска.
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Елементи објект–поезије нису производи поп културе, већ 
отпад технолошке цивилизације: „Велике кутије са испражње-
ним (искоришћеним) садржајем за машинско прање рубља, 
колутови избушених компјутерских трака, пластичне кесе са 
утиснутим рекламним текстовима, бочице од лекова, кутије 
потрошених помада, беби пудера и лосиона, мирисне флаше 
шампона, пакети компјутерских картица, разна амбалажа, 
пластичне чаше и чиније од јогурта, млека, меса, воћа, итд.“*

Привилеговани положај ствари у књижевности, свакако је 
везан за талас француског новог романа (nouveau roman) и ау-
торе као што су Натали Сарот, Ален Роб–Грије, Мишел Битор 
и Робер Пенже. Они су сматрали да литературу треба очистити 
од устајале реторике и на тај начин осветлити један потпуно 
нови свет, који пре њих нико није примећивао, или му није да-
вао на важности. Њихова ствар није симбол, као код Балзака, 
већ, како би рекао Роб–Грије, она једноставно јесте. То је место 
на којем се ствар отуђује од човека, губећи своју симболичку 
вредност, и остварује своју аутономију, тј. своди се на синтагмат-
ску вредност, без унапред пројицираног значења. Задовољство 
које писац и читалац имају приликом рада на тексту није неко 
посебно сазнање до ког се долази након завршетка посла, већ 
сама авантура читања и писања.

Елементи прве објект–песме дате у антологији Алгол порек-
лом су исечци из новина, или рекламних летака: слика Нила 
Армстронга у космонаутском оделу са Месецом у позадини, дал-
матинац збуњеног погледа, одушевљена женска особа, бели ква-
драт и у њему испретуране речи ван „нормалног“ линеарног по-
ретка. Натпис „иста дужина а како различито“, очигледно се 
односи на Месечеву гравитацију која је шест пута мања него на 
Земљи, што подразумева и другачију брзину кретања. Шта значи 
натпис „трун у оку“ поред насмејаног Нила? Врло могуће да пред-
ставља исечак из реченице: Месец нам је био трун у оку, морали 
смо да одемо на њега да би га се ослободили. Хемијски симбол 
„О“ алудира на откриће кисеоника у Месечевим минералима, а 
посебно у минералу илменит, што би могло да олакша наредне 
боравке на Месечевој површини. Од речи у белом квадрату мо-
жемо правити бројне комбинације и све је препуштено субјек-
тивном осећају, интерпретативној интуицији. Оно што можемо 
издвојити, као директну линију са сликом Нила Армстронга сва-
како су речи: „највећи“, „капетан“, „у пракси“, „Aut Cezar aut 
nihil“ (или бити велик, или не бити ништа, што упућује на Арм-
стронгову познату реченицу: „Ово је мали корак за човека, али 
велики за човечанство.“) Занимљив је положај слова „P“, које у 
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физици користи за означавање снаге, док с друге стране, као хе-
мијски симбол означава фосфор, носиоца светлости.

Ова „Ода Нилу Армстронгу“ уједно је и „Ода човеку“, тј. 
еволуцији „трске која мисли“ кроз технолошку цивилизацију. 
Армстронг заузима повлашћено место изнад жене која маше 
из публике и далматинца којем није баш најјасније шта се де-
шава, иако он може упућивати на Лајку, првог живог сисара 
лансираног у свемир.

После овакве анализе, Елиотова теорија објективног коре-
латива врло лако може бити рецепт по којем је изграђена ова 
песма, међутим, и даље морамо бити свесни ауторове тврдње да 
објекти које он слаже немају симболичку, већ синтагматску 
функцију, стога увиђамо да смо ми на основу објективног коре-
латива извршили деконструкцију ове објект–песме, тј. декола-
жирали је до тренутка њеног настанка, и поново са истим еле-
ментима створили идентичну објект–песму другачије семан-
тичке вредности.

Сад пробајте ви. Карте су отворене.

Мирољуб Тодоровић, Алгол, Београд, 1980, стр. 251.
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krakatoa sunsets
litografija iz 1888. pokazuje erupciju Krakatoe, autor je 

neznan
tokom zime 1883. pesnik Džerard Menli Hopkins upao je u 

jedno od svojih periodičnih depresija
„ukleto stanje slabosti i umora“ napisao je
„pospanosti i nesposobnosti za čitanje i razmišljanje“

porodica kambrija
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<![endit]—><!—StartFragment—>Predivne obale novog sveta. 
Visoka drveća, peskovite obale. Izuzetno je predivno. Drveće 
više od bilo kojeg drveta koje sam video u Engleskoj. Predivne 
obale novog sveta. Pesak izgleda meko i glatko. Sunce je visoko 
u nebu i osećam da mi se toplina razliva preko obraza. 
<!-EndFragment—>

thoreau

3:10 PM, Thoreau predoseća smrt 
želi da fotografiše žutobelim blicom 
skače kao jaguar 
da fotografiše sve boje indokine

oslo

mapa palestine posle sporazuma u oslu izgleda kao nebo 
prekriveno oblacima. 

kao što između zvezda postoji prostor, 
i kao što hiljade ostrva Indonezije okružuje more, 

palestina , oko svojih zvezda na mapi, 
ima vojne kontrolne punktove i teritoriju koju kontrolišu 
Izraelci.

kineska crvena

crvena boja u kineskoj kulturi označava vatru, radost, 
dobru sreću, crvene koverte, novu godinu

#AA381E
zabranjena je na sahranama i veoma 

je popularna u komunističkoj partiji
R: 170                           C: 23
G: 56                            M: 9
B: 300.000                       Y: 100
                                 K: 16
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ALIEN PTT
(О хибридној поеми Киборг и интерстеларном  

мејл–арту Линде Саган Мирољуба Тодоровића)

Кренимо, можда, од репа. На последњим страницама поеме Ки-
борг Мирољуба Тодоровића налази се, у виду поговора или ау
торског самопојашњења архитектуре дела, песников манифест 
о Комуникацији:

Комуникација је у самој основи бића. Комуницирам дакле 
постојим, дакле стварам. Комуникација је и друштвено 
историјска и егзактна и уметничка и субјективна у ње-
ном најинтимнијем, најљудскијем аспекту. Она је крво-
ток и нервни систем једног компликованог организма... 
У сигналистичкој комуникацији чији је основни циљ да 
нам омогући истраживање бића у немирењу са ентро-
пијском хладноћом свега онога што нас окружује исказује 
се сврха сигнализма као одређеног начина мишљења. Сиг-
налистичко биће будуће је биће, биће перманентно и увек 
наново освајане будућности. Сигналистичко мишљење 
отвара путеве неоцивилизацијском, визуелном и тотал-
комуникационом бићу.
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У основи сигнализма — или у једној од његових бројних ос
нова — налази се, разумљиво, сигнал, порука, communicatio; у 
једној другој основи, налази се футуризам. Сигнализам говори 
о једној врсти племенитог информационог трансхуманизма; за 
разлику од традиционалних трансхуманистичких поставки које 
проповедају биолошку надградњу човека путем нових техно
лошких достигнућа (поткожних импланата, кибернетичких 
удова итд.) која би, потом, водила до његовог интелектуалног и 
психолошког уздигнућа; футурологија сигнализма наговештава 
елевацију људског духа и песничког језика путем концепта пла
нетарне комуникације, путем уграђивања човека и песника у 
узусе сопствене информационе цивилизације. Свеци заштит
ници сигналистичког покрета (који је у подједнакој мери и умет
нички, и филозофски, и културолошки) тако могу бити Хермес, 
или можда племићи немачке куће Турна и Таксиса, прве и не
када најмоћније приватне поштарске компаније.

Чини се да би управо због тих разлога „мејл–арт“ могао бити 
један од флегшипова сигналистичког покрета, имајући у виду да 
је у питању уметнички правац који концепт сигнала и комуни
кације претвара у естетски допадљив перформанс. Мејл–арт јесте 
визуелно–песничка уметност поезије и разгледница, дакле умет
ност ограничене, микроформе, која својом природом подсећа на 
концепт нађене поезије, пошто је таква врста стварања често 
подразумева интервенцију на постојећем материјалу (куповним 
разгледницама или обрасцима за писма). Мејл–арт представља 
и буквализацију древне (или можда сасвим постмодерне!) твр
дње о уметности као „комуникацији“ између читаоца и ствара
оца; са напоменом да, за разлику од епистоларне књижевности 
у којој је порука такође уметничко дело, у мејл–арту је на ниво 
уметности уздигнут сам чин комуникације, као и редимејдовско 
коришћење писама и разгледница као самодовољних естетских 
артефакта. Темељним ослањањем на феномен узајамне размене 
информација, мејл–арт јесте и занимљив имаголошки случај. 
Како једном приликом примећује Деспотов, то је једна храмска, 
„врло затворена“ комуникација између једног и другог мејлар
тисте, између двојице визуелних експериментатора, интимни 
ритуал њиховог узајамног стварања и тумачења, где један другом 
представљају и Ја и Друго. Та комуникација, међутим, касније 
се шири када се њихови поштански пројекти, као на изложби, 
презентују Публици. Деспотов је видео један температурни рас
корак у овом чину: топла, лична размена двојице аутора одјед
ном се, попут туђег телефонског разговора, воајерски отвара пред 
„туђом публиком“, као чиста и изазовна, али на крају хладна 



164

Столеће Сигнализма 

естетика, естетика нечије туђе двостране комуникације, по
дгрејана само клима–уређајем галерије у којој се налази.

Мејл–артизам Мирољуба Тодоровића у хибридној збирци–
поеми Киборг другачији је. Његова поштанска уметност, за по
четак, није упућена ниједном уметнику; заправо, није упућена 
ниједном човеку. Упућена је, можда, никоме, чиме би предста
вљала једну једноставну нихилистичку деконструкцију кому
никативности мејл–арта. Но, златна плоча са исцртаним сим
болима и цртежима, коју носи свемирски поштар по имену Пи
онир 10, а коју Тодоровић користи као визуелни и поетички 
лајтмотив збирке, упућена је, заправо, незнаним туђинима са 
оне стране Сунчевог система и Млечног пута, у доброј нади да 
ће у наредним еонима до њих и допрети.

Нема овде двоструког стварања, нема једног уметника да са 
једне стране ствара, а другог да са супротне стране поруку ес
тетички дешифрује. Информација иде, моћном ракетом, кроз 
бели шум Свемира, непознатој „особи“ која се можда ни не 
постоји. Такав сигнал засад јесте једносмеран — али онога тре
нутка када буде постао обостран, односно када уникатан људ
ски сигнал буде постао, у реципроцитету, само део једне сигна
листичке пануниверзумске размене, људска цивилизација ће 
постати нешто сасвим друго. Деспотов можда јесте био у праву 
што се тиче хладноће мејл–арта (оне „хладноће“ контекста која 
можда прожима, страном посматрачу, већину „модерне“ умет
ности од почетка прошлог века до данас); из те перспективе, 
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Пионирови васионски хијероглифи које је Тодоровић учинио 
темељом свога Киборга јесу можда најхладније писмо икада 
отпослато, имајући у виду хладноћу свемира и хладноћу доса
дашњег неодговарања на космичку поруку; но, у исто време, 
оно је и најтоплије, најинтимније, пошто у безнађе Васељене 
носи, у једном пиктографски сажетом телеграму, целокупну 
људску расу.

Постоји у овом случају одређена врста антрополошке мето
нимије каква се иначе не налази у микропоезији мејл–арта. На 
овој златној плочи — златној због отпорности материјала у све
мирским условима, али можемо замишљати да је у питању и 
архетипска веза са древним храмовима и порукама које су стари 
свештеници, удишући тамјане из златних посуда, слали бого
вима у небесима — на овој златној плочи, дакле, садржани су 
сви подаци неопходни за „успостављање везе“ са нечовечјим 
интелигентним бићима у галаксији („Комуницирам дакле 
постојим“, рекао је Мирољуб Тодоровић; напредна интелиген
ција имплицира и могућност комплексне, вишеслојне размене 
информација, што ће рећи да и ванземаљци имају неки свој 
„сигнализам“). Порука на тој табли волшебно је сигналистичка, 
или пак сцијентистичка, ако се сетимо тог протосигналистичког 
облика поезије и уметности инспирисаног светом развијене тех
ноцивилизације, где се језиком науке и индустрије покушавао 
наћи нови песнички језик, али и свеж увид у људску духовност. 
На тој плакети, коју можемо гледати као визуелну инсталацију 
или сигналистичку визуелну песму, тако видимо фигуре човека 
и жене, анатомске силуете митског Адама и Еве; потом, симбо
личну, минималистичку (микропоетску!) представу Хелијума, 
најраспрострањенијег елемента у Универзуму, алхемијске та
чке јединства између Нас и Њих; видимо и подједнако тачкасту 
представу Сунчевог система и нашег места у њему, својеврсну 
адресу и позивни број људске расе; на крају, и апстрактну си
луету самог Пионира 10. Златна порука људске расе исписана 
је оним сигналистичким омнипланетарним језиком — језиком 
науке и математике, свугде разумљивим и, стога, најљудскијим!

Ову поруку, међутим, није срочио сам Мирољуб Тодоровић, 
који ју је само уврстио у свог Киборга. Он је само, попут пост
модерног аутора из сенке, фантомски приређивач. Прави аутор 
интерстеларне поруке на златној плочи заправо је Линда Саган, 
супруга чувеног космолога Карла Сагана; Тодоровић, дакле, у 
поступку „нађене поезије“ узима сцијентистички артефакт на
прављен по поруџбини НАСА–е и од тога прави уметност, пре
познајући њену информативност као потенцијални извор 
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књижевне вредности. Инсистирајући управо на тој комуника
ционој природи, Тодоровић своју збирку уређује фракталним 
информатичким дизајном — „Васионски хијероглифи“, визу
елна компонента збирке Киборг, она која користи неколико 
пута узастопно реплицирану Пионирову златне плоче, настала 
је заправо као колажни, визуелни пројекат више од деценије 
пре него што јој је придодата вербална компонента названа 
„Киборг“, а представља вишеструку, репетативну модифика
цију не саме поруке госпође Саган, већ чланка у Политици који 
је, под истим именом („Васионски хијероглифи“) о њој писао, 
говорећи о чуду модерне технологије која, у предворју хиперин
форматичког доба, један од својих бескрајних сигнала шаље и 
у свемир. Тодоровићев Киборг, дакле, представља поруку 
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унутар поруке унутар поруке, неоавангардну операцију на 
тексту који, попут поштара, путем новинарског дискурса, 
Земљанима преноси вест о Пиониру 10.

То јесте једна неоавангардна, а не интертекстуална опера
ција, јер Мирољуб Тодоровић не чини никакве интервенције на 
тексту новинског чланка, већ само на његовом облику, на ње
говој слици. У седамнаест различитих графичких варијација 
исте новинске странице, Тодоровић преврће, боји, квари, брише, 
ружи и улепшава. Поступак је сличан неоавангардним ти
пографским шкрабањима по новинама које су чинили Емилио 
Изгра, а потом Матјаж Ханжек, Звонимир Мркоњић, а онда и 
Славко Матковић и остали припадници суботичке групе Bosch 
+ Bosch. Намера је свима била иста — како Суботичанима, који 
су интервенисали на насумичним дневним издањима, тако и 
„космичком“ Тодоровићу, који је изнова исцртавао увек исту 
страницу — извртање Истинитости новинарског дискурса нао
пачке, естетизовање његовог крутог типографског изгледа на
мењеног искључиво прегледности, а не Лепоти (традиционалној 
или авангардној). Мирољуб Тодоровић, додуше, можда има и 
једну додатну интенцију. Песник је можда мислио да се иден
титет људске расе, у чисто научно–физичко–хемијско–геомет
ријском смислу, може свести на један детаљан дијаграм Линде 
Саган. Међутим, слабо би та сцијентистички сажета порука ре
кла штогод о људском духу, и његовој песничкој души! Из тог 
разлога, можда, у част бескрајној спиритуалној разноликости 
људства, Тодоровић изнова и изнова интервенише на истој но
винарској страници, која увек говори о истој ствари, покуша
вајући да мултипликацијом опонаша бесконачност Човека. Ли
није којима црта некад су математички прецизне, а некад бра
уновски лутајуће; песник једном приликом цензурише, а другом 
намерно издваја неке речи у први план. Негде се ту крије лепа 
антрополошка метафора. Златна плоча Линде Саган можда 
јесте сцијентистичка Мона Лиза, али онда су Тодоровићева ко
лажирања Политикиног чланка сигналистичка доцртавања 
бркова на њеном лицу (Мона Лизи, не Линди Саган), као што је 
то једном приликом урадио и Дишан. Тодоровић одлази и корак 
даље од својих визуелних редимејдова — као што је споменуто, 
деценију након „Васионских хијероглифа“, песник им додаје 
вербалну компоненту, полузбирку семантичке поезије под име
ном Киборг која настоји да даље мистификује ту човечју поруку 
(која језди свемиром) кратким и опскурним песмама, амалга
мима сна, историје, маште, Мита, секса и смрти. Стихови песме 
„Кроз спирале свемира“ тако гласе:
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угљеник и кисеоник у крви су незвезда
кроз спирале свемира дува протонски ветар
у позлаћеним кацама умници и цареви
трљају своје омлохавело руно

ко затвори ухо пред кресницом пред поскоцима
дивљи киборг раскопаће му срце
жена на скерлетној звери са седам глава
избљуваће гроб из ждрела грозничавог

Мејл–арт јесте, можда, хладан; нешто подједнако хладњи
каво али ипак сцијентистички лепо постоји и у поруци Линде 
Саган. Хибридна збирка Киборг — збирка семантичке, визу
елне, нађене, колажиране, научнофантастичне поезије; прави 
сигналистички жанровски гулаш — јесте напор Мирољуба То
доровића да једну галактичку поруку обогати, можда не „топ
лотом“, али нечим од људског луденса који се не може укротити 
једним сигналом, већ само мноштвом. Човек је Дивљи Киборг: 
„робот“ који је биће технолошке цивилизације, али које не по
лаже рачуне ниједној сингуларној програмској скрипти; он јесте 
збирка атома и силуета на златној плочи, али је и биће Сна и 
Поезије. Штавише, Тодоровић ће у последњем чину Киборга, 
попут неоавангардног рапсода, или веома вештог постмодерног 
приповедача (који, као радници на радију или телевизији, све 
може уредити и поправити у „постпродукцији“), од растројене 
збирке поезије направити наративну поему од крви и меса, тиме 
што ће удахнути живот и самом Пиониру 10, претварајући га 
од безличне машине–летелице у главног јунака једне приче, 
усамљеног киборга–поштара, обезпесмиченог песника. Серијом 
новинских чланака описиваће се путовање Пионира 10 изван 
Сунчевог система; овога пута, међутим, Мирољуб Тодоровић 
оставља новински текст нетакнутим, додајући само барокне ти
пографске украсе на његовим ободима, пуштајући читаоца да 
на миру ишчита судбину васељенског путника, док хладна 
објективност новинарског дискурса резонира са леденим ваку
умом Васељене. У питању је поступак сигналистичког концеп
туалног арта, где се од једног свемирског путовања колажи
рањем прави Одисеја, а где Пионир 10 постаје, метонимијски, 
можда сам песник, а можда и читаво човечанство. Читамо, тако, 
о Пиониру који одлази до Сатурна (3. септембар 1979), који на
пушта Сунчев систем (15. јун 1983.), који упућује последњи сиг
нал према матици Земљи (9. март 2003.); и о Пиониру кога не
позната, мистериозна космичка сила успорава, као да га вуче 
уназад ка Сунцу (18. септембар, 2010.).



169

Милош Јоцић 

TECHNOŠPRAHE
(О сигнализму и посткиберпанкизму  

дуоромана Лед/На сателлиту Илије Бакића)

„Post–“

На задњој корици издања Лед/На сателлиту (оној обично за
дуженој за рекламирање и похвалне речи изречене у правцу 
како дела, тако и аутора) најављује нам се да је поменута збирка 
две „новелице“ Илије Бакића дело „пост–киберпанка“. У питању 
је жанровска одредница која генолошки опседнутом читаоцу 
може задавати проблеме, или чак ситне главобоље, имајући у 
виду да терминолошка поштапалица „пост–“ доживљава, како 
се чини, инфлацију као приручни деноминатор најразноврс ни
јих поджанрова, субправаца и алтернативних стремљења. 
Имамо тако пост–иронију; пост–човека; пост–географију; пост–
интернет (или такозвани Web 2.0, итерацију мреже окренуту 
социјално дељеним садржајима и умрежавању корисника који 
фактички сами, једни другима, обликују садржај у константним 
таласима узајамне комуникације); на крају, долазимо и до Пост–
модерне у филозофији и књижевности, појма толико раслојеног 
и хетерогеног да га многи различито дефинишу, а неки чак у 
потпуности оспоравају. У таквом теоријском курцшлусу, изу
зетак, како се чини, није ни жанровска књижевност, па тако и 
она муку мучи, управо на примеру „пост–киберпанка“, са том 
поштапаличном болешћу „пост“–а.

Киберпанк — жанр иначе предивно дескриптивног назива, 
који прецизно означава јукстапозицију између сопствене високе 
технологичности („кибер“) и периферичности својих ликова 
(„панк“) — сам по себи јесте производ постмодерног третирања 
жанровске фантастике. Створен пре тридесет, односно четрде
сет година у делима Вилијема Гибсона, Бруса Стерлинга, Рид
лија Скота и јапанске анимације, киберпанк говори о свету та
дашње блиске будућности, хиперболи касног капитализма коју 
је Џејмисон поистовећивао са постмодерним стањем. То је свет 
у коме, са становишта Моћи, долази до дисолуције држава: у 
чину претварања економске у чисту политичку моћ, светом вла
дају мултинационалне корпорације, претежно америчке, јапан
ске и немачке, осликавајући притом америчку стереотипну има
гологију о утицајним Немцима–инжењерима, али и амерички 
страх из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века о 
Јапану као растућој, другој светској економској суперсили. 
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Киберпанк слика културу града, културу мегалополиса, евоци
рајућу мисао Луиса Мамфорда о „свету као граду“1; на крају, 
то заиста јесте један пост–географски жанр/свет, ако пост–гео
графију схватимо, као што ју је схватао Гибсон, као дисолуцију 
појма „раздаљине“ изазвану експлозијом информационих тех
нологија и масовне комуникативне (сигналистичке?) повеза
ности свега и свачега. Тако у документарцу о самом себи, наз
ваном No Maps For These Territories, Гибсон прича о „језовитом 
постгеографском осећају“ који је осетио онда када је, без икак
вих проблема, са једног терминала у Санта Моници подигао 
паре које је чувао у својој ванкуверској банци.

Говорити о контексту посткиберпанка може, дакле, испрва 
деловати као непотребни шум. Ако је сам киберпанк постмо
дерни жанр, шта би онда требало да доноси посткиберпанк? 
Шта би доносио тај математички фрактал информације, и шта 
би поступак „пост²“ означавао? Посткиберпанк, у оно мало ли
тературе које о њему говори, своје постојање правда тиме што 
се од свог жанровског оца разликује тиме што себе не сматра 
„дистопичним“. У поставци високоразвијеног, киберпанковског 
света чији су главни ликови отпадници, плаћеници, хакери и 
нискорангирани корпоративни службеници, посткиберпанк за
држава технологију, али одбацује друштвену маргину. Лоренс 
Персон у тексту „Notes Towards a Postcyberpunk Manifesto“ даје 
згодан преглед тачака одвајања: за разлику од киберпанковских 
punkova, јунака који попут талога плутају на површини друштва, 
они из посткиберпанковских дела су у исто друштво усидрени 
својим породицама, каријерама и пријатељима; док је кибер
панковско друштво у социјално–корпоративном смислу дисто
пично, посткиберпанковско окружење одише опрезним, но 
видљивим оптимизмом према околини; тамо где је киберпанк 
мрачан и суморан, као прави наследник поетике noira, постки
берпанк је топао, понекад чак и харизматичан.

Имајући у виду чињеницу да се половина назива „кибер
панка“ односи на карактеризацију социјалног положаја њего
вих јунака („панк“), могли бисмо рећи да је инсистирање пост
киберпанка на приказивању сасвим супротне друштвене слике 
својих хероја довољно оправдање за организовање сасвим новог 
стилског потправца. Међутим, поступак остаје дискутабилан 
— јер, иако јунаци уместо беспослених хакера постају (у пре
несеном значењу) уредни запослени људи, они и даље обитавају 

1    У уводу своје књиге The City in History, Мамфорд ће о модерном градусвету 
написати: „This book opens with a city that was, symbolically, a world; it closes 
with a world that has become, in many practical aspects, a city“.
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у технолошки истоветно развијеном свету, и у свету у којем 
подједнако интензивно доминирају омнипотентне информа
ционе технологије и подједнако омнипотентне Корпорације; 
односно, и даље обитавају у свету који носи исте друштвене и 
цивилизацијске проблеме. Све је исто „само њега нема“. Нема 
само, дакле, оног иронијског, контракултурног односа према 
свету који није баш „дистопичан“, већ радије „неофеудалан“, 
чиме се долази до једног парадоксалног тренутка. Нови аутори, 
свесни чињенице да крајем 20. и почетком 21. века „старе“ ки
берпанк романе читају не као дела субверзивне, шпекулативне 
фикције (која је, како ће се испоставити, била у потпуности 
пророчка) већ просто као још један стилско–визуелно занимљив 
поджанр научне фантастике, стварају стилску формацију који 
је ништа до style over substance: жанр који од свог претходника 
узима само изазовни светоназор „блискобудуће“ технологије, 
превласти интернационалних корпорација и светске умреже
ности, али који остаје слеп за неофеудалне проблеме културе 
„касног корпоративизма“ тиме што ствара јунаке који су ор
гански део, а не подривајући талог таквог света. Пратећи такву 
логику, романи попут Пинчоновог Bleeding Edge или Владу
шићевог Forwarda могу бити, заправо, прави примери нечега 
што можемо назвати „посткиберпанком“, будући да они техно
друштвену фантастику „историјског“ киберпанка прихватају 
као технодруштвену стварност сопственог доба, причајући 
приче које су утемељене у садашњости, а не у некој имагинар
ној блиској будућности. Такви писци препознају да киберпанк 
није више шпекулативни поджанр научне фантастике, него 
Стварност, и можда се баш ту крије исправни, нови начин де
финисања посткиберпанка — као жанра који признаје да је 
његов претходник истовремено (парадоксално!) и стилско–
жанровски архаизам, и технолошко–културолошка реалност.

Киберпанкизам

Но, ако на страну ставимо проблематичност „традиционалне“ 
дефиниције посткиберпанка, да ли се Лед и На сателлиту за
иста уклапају у њу? Ако загледамо испод најочигледније особе
ности ових романа — чињенице да су написани ауторским га
лиматијасом српског, енглеског и немачког језика — видећемо 
да у питању свакако јесте нешто опипљиво киберпанковско. 
Чини се чак да Бакић директно црпи инспирацију из синтаксе 
Вилијама Гибсона: реченице су бритке, сурове, визуелно просве
тљујуће. Памтимо почетак Неуроманта и чувено поређење у 
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реченици која отвара роман: „The sky above the port was the color 
of television, tuned to a dead channel“. У питању је упечатљива 
песничка слика, која језиком технокомпарације не само да до
чарава јесење небо над индустријско–тамним центром јапанског 
Чиба Ситија, већ посредно, комуникационим краком, говори 
штогод и о поетици главног јунака, физички отрованог хакера 
лишеног могућности качења на Светску мрежу. Илија Бакић 
ће, подједнако опчињавајуће, често описивати диско–велегра
фију светлости на облакодерима — које визуелно опијају, али 
и означавају нешто дубоко тамно у поетици индустрије конзу
меризма:

Dab posmatra smenu picturesa na reklamnim monitorima, 
leđima okrenut peronu. Zabavlja ga manekenka koja nude pliva 
po kristall wasseru bazena negde u skandinavskim šumama. 
Voda je zapravo otopljeni glečer star 100.000 jahre, šapne 
reklama. Najčistiji wasser na svetu.

Светлошћу се, уосталом, архетипски и отвара роман, онда 
када Бакић буде написао да „Green neon light prolazi kroz roletne 
visokog fenstera, buši dark zimmera kosim hodnicima u kojima igra 
dust i udara u naspramni wall“. Још један пример артифицијелне 
светлости, као у оној Гибсоновој реченици, која опонаша „ар
тифицијелност“ сопствене епохе. Ипак, упркос шареноликости 
таквих светлосних извора, Лед и На сатетллиту су чисти и 
брутални ноар романи, најобичнији крими–трилери лишени, 
попут Гибсонових раних романа, егзалтираних наратива и ве
ликих јунака, сведени само на релативно кратка описивања 
gigova ситних лопова и плаћеника. У питању је свет који је чак 
и сировији, мање фантастичнији од Гибсоновог. Код Бакића 
нема, као на крају Неуроманта, боговски моћне Вештачке Ин
телигенције способне да комуницира са алфакентауријанским 
ванземаљцима, а његов „киберсвет“ представља само моћни и 
практични систем комуникације, а не, као код Гибсона, визуелно 
дојмљив 3D свет, бескрајни симулакрум у којем антивируси и 
сајтови имају своје физичке манифестације, а који је насељен 
вуду необоговима. Бакићев свет је панкерски попут Сида Ви
шиза: свет јаких социјалних разлика, алтернативних субкул
тура, свет неофеудалне урбане анатомије у којем се градови 
јасно архитектонски деле према друштвеним слојевима сопстве
них грађана. Романи Илије јесу смештени у очигледну будућ
ност, или у макар ретрофутуристичну, аналогну, жанровски 
фантастичну визију „блиске будућности“ из перспективе оних 
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који су живели у последњим деценијама 20. века, али ако игно
ришемо ретке призоре супернапредне технологије, попут мо
гућности комуницирања са мртвим/замрзнутим људима у Леду 
(за коју нисмо сигурни ни да ли изистински функционише!), 
романи На сателлиту и Лед као да су смештени у исту ону 2010. 
годину када су и написани, лишени било какве фантастичне 
мистификације: интернет имамо, криминалце унајмљиване за 
корпоративну шпијунажу имамо, а социјалистички монолитне 
радничке блокове супротстављене concrete–glass–mirror бизнис 
четвртима виђамо у градовима од Пекама до Урала. Неимено
вани сајберполис Илије Бакића у којем не само да пратимо ли
кове с дна друштвене лествице, него и константно, захваљујући 
пишчевој прозној камери, обраћамо пажњу на дистопичну со
цијалну слику (испуњену психички и физички руинираним рад
ницима, насилним бандама и бизарним ловцима на унутрашње 
органе, такозваним herz hunter–има) говори нам да Бакићеви 
романи никако не могу бити део колико–толико уврежне по
ставке посткиберпанка као правца који покушава да изниве
лише друштвену апокалипсу свог жанровског претходника. Лед 
и На сателлиту су суморни и мрачни текстови, а можда чак и, 
попут још једног пишчевог кратког романа, Унезверијаде (који 
припада жанровском родослову „стимпанка“, што је још један 
делић киберпанковске номенклатурне загонетке), намерно 
ружни, без белине и свежине ПостКиб Манифеста.

Сигнализам

Међутим, унутар Бакићевог сасвим анти–посткиберпанковског 
дискурса (гледано из перспективе његове „традиционалне“, го
реописане представе) куца једно полиритмијско, неоавангардно 
срце. Језик, дакле, овога романа његова је најупечатљивија од
лика, и најчудноватија, она која ван сумње дефинише перцеп
цију читаоца. Бакић је дуороман Лед/На сателлиту писао ин
тимним конструктом српског, енглеског и немачког језика. У 
таквој расподели улога, српски заузима условно речено повла
шћену улогу, будући да српска синтакса представља костур 
Бакићевог језика на који се остала два само надовезују, што ће 
повремено водити до лингвистички комичних алтерација масних 
српских жаргонизама попут оног „Koji će mi prick“ ili „Idemo u 
life“. Комуникативна улога енглеског, језика који је и у време 
„првог таласа“ киберпанка био lingua franca и незванични „први 
други језик на свету“ сасвим је јасна, али занимљива је, у овој 
једначни, улога немачког језика. Немачки, наравно, није језик 
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који је, попут енглеског, свеприсутан у свету, као што су то 
шпански или кинески (у далекој будућности научнофантасти
чне серије „Firefly“ људи ће, на пример, говорити енглеским 
језиком прошараним одређеним кинеским речима и идиомима), 
али слика Немаца — „прецизних“, „тачних“, аријевски снаж
них — као скоро бајковитих инжењера уврежена је у поп–кул
тури. Са друге стране, њихов шуштави, моторично звучећи је
зик заиста наликује језику машина: колико би, уосталом, била 
популарна група Рамштајн да свој МТВ–ијевски пријемчљив 
„индустријски метал“ пева на неком другом језиком, а не на 
машиноликом немачком? Коришћење немачког језика као ти
хог деноминатора аналогне2, индустријске технологизације ки
берпанковског света још је јасније из перспективе Бакићевог 
матерњег језика, у којем су још од почетка 20. века тврде не
мачке позајмљенице биле у огромној мери свезане са општим 
налетом индустријализације. Већина аутомеханичарских, или 
уопштено инжењерских термина, рецимо, и даље носи искљу
чиво немачка имена: дуршлаг, ауспух, фртајлер, шраф, килер, 
штеловати, радапцигер, центиплех итд. Наизглед хаотична ва
вилонска збрка Бакићевих романа поседује, дакле, извесну вр
сту прецизне одређености: српски, као језик етно–друштвеног 
талога мрачне представе (пост?) Европе;3 енглески, као маркер 
глобалног (постгеографског?) светског споразумевања; и не
мачки, импликатор оног „кибера“ у киберпанку, односно његове 
прљаве но развијене технологије.

Упркос прецизној поетици сва три лингвистичка дискурса, 
њихова употреба је скоро насумична. Користећи српску син
таксу као основу, Бакић ће насумице убацивати именице и гла
голе једног језика и мешати их са другим. Иако семантика так
вог дискурса на крају остаје истоветна „монолингвалном“ пи
сању (када бисмо у глави превели Бакићев тројезик на нормалан 
српски, стил би, као што је речено, уобичајено подсећао на Гиб
сонове или ноар–детективске романе), звучна завеса која настаје 
таквим сигналистичким експериментом језика одаје читаоцу 

2   Разлог зашто се „кибер“ технологија писаца попут Гибсона често назива 
ретрофутуризмом лежи у томе што је таква технологија можда подједнако 
ефектна као она коју данас поседујемо, али је тромија, робуснија; анахроно 
аналогна наспрам нашег дигитализованог света. Насупрот данашњим маши
на ма (нарочито оних који се тичу информационих технологија) које су мини
малистичке, глатке и крхке, киберпанковске машине често су дебеле, масовних 
каблова, бројних дугмади и пикселираних, једнобојних терминала.

3   Чини се да и сам писац прихвата раскалашно играње термином „пост“: „Zar te 
mutter nije učila da se ne stidiš svoje domovine? Koja je, a? Neka od onih usranih post-
post-communist država koja se kao preobratila samo alle još ljube crvenaće pre sleepa?“.
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утисак каквог киберпанковског заум–говора. Подсетила би га 
и на ритуални, магијски језик који пулсира чудним и неправил
ним ритмом, причајући причу више својом шумном перкусијом 
него конкретном вербалним значењем... Од савршено јасних 
реченица и синтагми, дакле, Бакић твори сновит језик, сличан 
ирско–енглеском Финегановом бдењу.

Алхемијска микстура немачког, српског и енглеског чини 
да текст ненадано добије на криптичности, и да одређени па
сажи, попут халуциногених снова и трипова главних јунака, 
постану и халуцинације текста. У таквом неоавангардистичком 
тексту, писац ће додатну дисперзију уводити и визуелним, 
сцијентистичким опонашањима „рачунарског“ дискурса. На 
пример, Бакић ће текст насумично разбијати непрецизним line 
breakovima реченица и пасуса, а микропоглавља ће „називати“ 
(као што смо могли видети у поменутом Forwardu Слободана 
Владушића) према егзактном, компјутерски прецизном протоку 
времена које је протекло од претходне главе („____ 1 sat, 53 
minuta, 14 sekundi kasnije:“); а подсетимо се да је Илија Бакић 
и у свом стимпанк роману Унезверијада једну уметнуту кибер
панк причу украсио визуелним маркерима (на маргинама стра
ница били су „исцртане“ илустрације које подсећају на чипове 
и транзисторе каквог рачунара) који читаоца покушавају убе
дити да причу заиста чита на неком архаичном компјутерском 
терминалу. У одређеним деловима романа, читалац ће чак бити 
принуђен да сам црта и маркира текст пред собом — који ће, 
без упозорења, меандрирати између неколико кракова радње и 
различитих ликова, опијено се стапајући у један сигнал беле 
буке приповедања.

Бакићев текст, дакле, укрштен је сигнал волшебног звучања 
и киберпанковског изгледа. Романи Лед и На сателлиту налазе 
се тако на размеђи неоавангардног третирања форме и постмо
дерне жанровско–културолошке поставке; као што, уосталом 
и сам сигнализам лежи негде између авангардности експери
мента и филозофске утемељености у постмодерном концепту 
културе и цивилизације. Можда су баш зато ови Бакићеви ро
мани једни од ретких текстова који се заиста могу, у оној пред
ложеној, новој дефиницији, називати посткиберпанком. Ба
кићеви романи третирају историјски жанр киберпанка са дозом 
нехајне ироније, сматрајући га, из стилистичке перспективе — 
с правом! — реликтом ретрофутуризма и давних предвиђања 
постмодерне културе која су се, скоро сва до једног, касније и 
остварила. На таквом споменику почившем жанру Бакић ће 
исписивати тројезичне графите, а његов „леш“ ће украшавати 
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нападном шминком, у чину једног порнолингвистичког артизма. 
Јер, Бакићеви романи заиста јесу банални наративи са још ба
налнијим јунацима, али су зато, у исто време, на силу украшени 
нападном језичком инвенцијом која је истовремено и потпуно 
беспотребна, и савршено одговарајућа у свом опонашању има
гинарне вавилонске збрке друштвеног дна једног кибер–града.

Бакић успешно препознаје да је киберпанкизам жив као 
„идеологија“ (неофеудализма, интернет–доба, постмодерне кул
туре итд), али да је управо због тога и мртав као жанровска ак
туелност: писање „традиционалних“ киберпанковских романа 
у 21. веку или је архаично, или је чин самосвесне ироније. Илија 
Бакић чини ово потоње, пишући један раздрагани епитаф ки
берпанку, чиме се у пуном смислу остварује — заиста истинита 
— она претпоставка са задње корице о Бакићевим романима 
као нечему што долази после (пост!) киберпанка. На самом 
крају, можда Лед и На сателлиту представљају и прикривену 
иронију сигнализма, будући да Бакић у свом „покушају“ да 
створи киберпанковски еквивалент „планетарном“ језику ство
рио, заправо, ружну и читаоцу понекад тешко разумљиву хи
меру, учинивши притом своје романе апсолутно непреводивим 
на било који страни језик без, наравно, озбиљних мењања по
руке, сензибилитета, интенције и значења. Што је, можда, и 
панчлајн ове Бакићеве шале на тему киберпанка.

Слободан Павићевић — Мејл–арт
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ИМАШ ЛИ МЕ У ШТЕКУ
Имаш ли ме у штеку кроз ова неминовна одбијања
о тела неких суманутих странаца која нам нису потаман
која су нам се омалила док исписујеш име моје великим
почетним словом јер увек смо на почетку како си једном
рекао мада то није имало везе са стартним позицијама
већ само са голим прокријумчареним па испорученим телима.
Тражио си увек неку странпутицу међу свим тим стварним
женама које су те спотицале, које сам ја кроз тебе спотицала
рече, знај: тек испод те коже у тананим гранама крвотока
вреба голотиња, отровно клупко дивље озебле животињице
а ти се силно вараш свим тим речима које ми испостављаш
као у мењачници испод стакла путем двосеклог круга
што се једним потезом обрне да ти се врати друга валута
речима да немаш душу која се беспомоћно
расцветава у том набору који не морам да видим
али, ето, подмећеш ме као замку да превариш ту
уштеду, тај вишак, самозвани мањак душе којим се дичиш.

Ти си моја штоперица понад главе,
неке сузе разлетеле као осе из црне кошнице
разуларене пред свом том углађеном господом,
белим столњацима,
пред свим уличарима,
пред ветром који је једини у стању да нас постиди,
само зато што мислиш да ја, односно она,
како ме увек пред другима не називаш,
може да преплива свет јер у фусноти
у неком будућем самоцитату стоји да њој
не треба нико да је штити
да је пука гладна а млека пуна
вучица, која никада ни за живу главу
не одбија своју младунчад
и тако се сваке ноћи испостављам
на штиту оптужена за враћање слици,
за посећивање прошлости коју ми дебелим
намазима предочаваш на неком огртачу
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од стакла, замени за даљине које од нас
праве магнете, за немире, немани, буре,
море, твоје ноћне напасти, а све што треба
да урадиш је да престанеш да ме дозиваш
и онда ће можда и црвени аларм ишчезнути
и моћи ћемо мирно да се распрснемо
спремни да се залетимо у себи, свако за себе,
без икаквих призивања и трошкарења
и без камате којом ме данас ево опет бичујеш
као да једно дужничко ропство није довољно

Ивана Максић, Цртеж
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СНОВНИ СЛОВАР

ВАТРА

Атови се зајурили. Сатови се зајапурили. Актови се сами одсли
кали. Ра је зауздао и зраке и зракопловце. У огладнелим језе
рима мешкања и мрешкања риболоваца у подкишју. Ватро
носци се окупљају у шуми окамина. Трчкамо ли пречагама 
убледелих лестви? Самса је са нама, несигуран на својим неу
вежбаним разлетелим ногама. Дотурамо му натруле јабуке. 
Траклова сестра извирује испод отомана и гађа га кришом 
одгрисцима. Грле се две ватре које се никада нису ни упознале, 
заВеренички. Упожарује се њихов пољубац. Горе зуби. Зубују 
отрови. На трави поплавелој, под каменом што с неба слеће, 
свира мали Мук. Отвара се грбаво небо.

ВАГА

На сваком од три таса по шест страна света. Ништа се не одме
рава. Пролеће се заништило. Погубили су се и квадрати и тро
углови. Погубили су, у исти мах, и све наше узгредице. Само су 
се пеливани успентрали на греде које су високо (п)одигли тесари. 
Они који су усхтели кан–кан добили су шта је претекло у апо
теци на Невском проспекту у којој је Блок даноноћно дежурао 
све док се вејавицом обвит децембмарт мије смежурао сасвим. 
Они што су снежурали, као и они који су снежарили, покрај 
Снежане без иједног гнома/грома, решили су изненАдно да из
вагају своје отекле животе. Али, закаснило се, ако се икако за
каснити може пошто су се сновни хрбати заклопили уз тресак. 
А онда смо се — мртви — разбудили.

ГАМАД

Узалуд су чекали да их самса обрадује. Сам сам дочекивао гОсте 
ушприцавајући сваког трећег–десетог. На својим розима ино
рози су понели јеленке да би их отресли у зачараним млечним 
шумама. Скарабеји и мушице, униформисане зунзаре и пијане 
буба белгијанке заноктиле су се на набуситим старославним 
вратима и вратанцима иза којих је хујећи струјила мемла 
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подрумских пространстава у којима су се беговски башчели
чили окови. Одбуретати се био је домаћи задатак који је сваки 
гмаз морао да решава. И онај за којим су се подвлачили тра
гови/врагови. А ови беху трагови које ни Висла неће моћи да 
опкорачи. Само кракати Кафка. И сакати туберкулозни облаци.

ГЛАД
Огладнело се кукавички. Не постоје тако велика уста (ни уст
мине) која би могла прогутати ово нешто мрва ништине и ово 
ништа гладних залогаја у празно. Ад се пришуњао на корак од 
забрављених метро ст(р)аница, запуштених хиподрома, поср
каних акВари(ј)ума, препуњених човечјих вртова у којима ро
бустни чувари пазе на хомоиде и хомероиде који од раног јутра 
бадминтују атлетске своје композиције пуне нона и запуш(т)
ених то(в)нова. Степенице даноноћно остају без стеПеника и 
идење се заборавља. Као што се, који трен раније, рањавије, 
избрисало и руковање, занемарило главовање, упустило стома
чење. Времена има за све. Осим за време. Глад нам је бескрајна, 
иако нам руке нису вечно празне. Шта је то у нашим рукама 
које немамо? Никада их нисмо ни имали.

ГЛИНА

Завијају светлосне слике. Вуци су се провукли у убокорене 
шуме. Жишци зоре куцају у полуотворене заљубљене прозоре. 
Дахће уморни анђео ослоњен разбијеним челом на паучину неба. 
Глиненик окупља око себе, и у круг и у троугао, све залутале 
глиненице, науман да им зазбори коју о томе како из ништице 
ниче и проникну оно што зажеле онај што му мало потом једно 
вито ребро оте. Све се отргло и на зло пропутило, али не жали 
због тога. Воћка је све киселија, накНадно. Сад је већ сами оцат.

И ништа се ту није (с)могло. Од преостале глине створићу и 
ја свој узносни свет. Себи на грдило. Великом кројачу на немерје.

ГРБА

Наднебни гости попут шишмиша шуморе и слећу на тишином 
слепљене дланове захркалих кућа. Намигују прозори, мресте 
се тетурава врата, таласају прехлађени кревети, одкапљује семе 
смрти по непометеним угловима. Сија злоћа из сваке урокљиве 
чаше. Метле су, и без оних које би их сладострасно узјахале, 
узвихорено јурнуле ка кРову неба. На свим улицама ноћно су 
се згрбиле куће и неке су само пЛикови на унезВереном језеру 
земље, а неке су — богме, ђавола ми — стуШтиле већ своје вра
тове у мљацкаво–шкљоцава уста нагло облатавиле земље. 
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Узалудно вам је што призивате леопарде и желите да нам по
пујете. И бродолом мени драг је на том мору, а свет се клобучи 
ко мехур сапуна.

ДИЈАЛЕКАТ
Досадило ми је језичарење по ободима језера која ноћу непрес
тано пресушују да би обданицу дочекала јегуљањем раширених 
ногу и струјањем лабудова. Дијалекат који сам присвојио гра
матика је смрти. Једина коју до сада знам и која ме сама својим 
вечито промењивим правилима учи. Основно је: научи тако што 
ћеш преучити. Ненаучен остаје у животу који је смртан. Одли
каш се усмрћује и тако животно ојача. Мој дијалекат има шест 
врста речи и само један падеж који је коначан, бесповратно 
свеобухватан. Именице су — каменице, глаголи — алге, придеви 
— деве, заменице — нараменице, прилози — ухолаже, а узвици 
— свици. Тачка је наопачка. Запета — пета страна света.

Пустите ме да смртујем.

ДИМ
Изношену стварност качим о разапети конопац у ловишту. Ле
лујају се крпе сећања. Издишу светлосна кашљуцања. Исцурело 
ми је сво невреме и непотребан ми је кишобран који је поносно 
замахивао током гладних година и прокислих месеци. Оно што 
се задимило понад наших уморених кућа, закоровљених машти 
и обезглављених љубави звонак је гласак захукталих душа и 
душица. Одушило је све. Једино нас плаши чија ће тела која 
душа задушити.

Дими се гроб мој у висини. Ко ће ме у њега снести? О, празно 
гнездо које ми нећеш бити тесно са свим сновима које ћу понети 
у свом чврсто заузланом нарамку!

ДОГЛЕД
Оглед о догледу ненаписан/ненарисан о(п)стаје. Погледи се су
дарају диљем пустиње нашег непостојања. Искрсле су недогле
дице и не знам ко ће пресећи тај Годоов узао. Ко ће узаном ста
зом ка тесним вратима што воде у ширину смрти? Ова безобална 
јест и ништа је спутати и зауздати не може када закаса лива
дама којима Иве јаше ка орашју. Коњик ли је, вила ли је? Ни 
доглед то не може одсећи. Он уМорно лежи на горњој полици 
ормара у друштву са лоБањом, комПасом и кутијом презерва
тива. Разрок је помало, сасвим кратковид и заувар би било по
нети га на сиромашку позоришну предст(р)аву која траје од 
поднева до поднева. Ноћимице.
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ДОСЕТКА
Фројд се досетио да се досетком дошета до јаме у којој подвесно 
бди и руга нам се и подбрцкује. Досетили смо се и ми да десет
кујемо мисли и осећања када се подухватимо животопролажења 
и порвемо са смртоулажењима пошто те две постаје јесу једна 
уз другу и дели их само резак писак воза. Пик на тик ми је да 
ме забораве и живот, сестра моја, једнако и смрт, брат ми, те да 
се између, у муклој празнини, лепету сталног трепета, језно 
љуљушкам. Између глади смрти и ситости живота само је један 
клик који треба пр(оиз)вести. Волео бих да се домогнем оног 
прстохвата који би живовање преводио у смртовање, макар 
сасвим неписмено и неразумљиво, па да никада не кликнем.

ЗАХУКТАЛИ ВОЗ СИГНАЛИЗМА
„Изазов сигнализма / The Challenge of Signalism“, 
Књижевност, Београд, година LXVIII, бр. 4/2013.

До сада се појавила читава серија зборника посвећених сигна
лизму штампаних у часописима (нпр. у Корацима 1976–е, Ба-
гдали 1986–е, Повељи 1988–е, Књижевности 1989–е, Градини 
2006–е, Савременику 2007–е...), али и засебним књигама: Сигна-
лизам `81, КПЗ Оџаци, Оџаци, 1981, Сигнализам — авангардни 
стваралачки покрет, Културни центар Београда, Београд, 
1984, Сигнализам у свету, приредио Миодраг Шијаковић, Бео
градска књига, Београд, 1984, Сигналистичка утопија, Сигнал, 
Београд, 2001, Сигнализам, уметност трећег миленијума, Сиг
нал, Београд, 2003, Гласови планетарног — визије сигнализма, 
Сигнал, 2003, Размишљајте о сигнализму / Think about Signalism, 
Сигнал, Београд, 2004, Време сигнализма / The Times of Signalism, 
Библиофилско издање, Друштво уметника сигналиста, Београд, 
2006, Демон сигнализма, Библиофилска издања, Друштво 
уметника сигналиста, Београд, 2007, Планетарни видици сиг-
нализма, приредио Миливоје Павловић, Београд, 2010. Да је 
сигнализам и даље, и после толико деценија трајања, још увек 
прави изазов и за читаоце и за читаву књижевност, и нашу и 
страну, доказује нам и најновији зборник насловљен управо 
тако — Изазов сигнализма. Појавио се у часопису Књижевност 
и као сепарат у ограниченом броју примерака. Потребно је при
казати га укратко е да би се видело зашто је сигнализам жив и 
неуништив, вечно фениксовски препорађан.

Ако је чета сигналиста одабрана, она нипошто није мала. 
Многи су се у сигнализам уписали доживотно, иако је било пуно 
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оних који су понављали разред и прешли у антисигналисте, по
желевши — неуспешно — да што је могуће више фалсификују 
своју литерарну прошлост и баце се блатом на покрет којем су 
припадали. Ако понеко отпадне јер струјања и меандрирања 
сигнализма не може да прати, пуно је оних који подмлађују 
покрет доносећи му свежу крв и нове идеје. Као што је надре
ализам, уз неизбежног Бретона, трајао и истрајао, тако и сиг
нализам, уз неизбежног Мирољуба Тодоровића траје и истрајава 
и још дуже него што је његов литерарни претходник чинио.

Као и ранији зборници, и овај је двостран. Поред нових сиг
налистичких прилога припадника покрета, доноси и текстове о 
литерарним остварењима сигналиста о којима иначе офи
цијелна српска књижевна критика, под условом да ње у правом 
смислу речи има, поприлично ћути.

У зборнику је и прегршт визуелних песама наших и страних 
сигналиста: Дарка Вулића, Мирољуба Тодоровића, Иване Мак
сић, Клауса Петера Денкера (Klaus Peter Dencker), Кеичи Нака
муре (Keiichi Nakamura, две песме), Дејвида Батиста Чирота 
(David Baptist Chirot, две песме), Рорице и Добрице Камперелића, 
Клеманта Падина (Clemente Padin), Екрема Хамидовића, Андрју 
Топела (Andrew Topel) и Рида Алтемуса (Reed Altemus), Џима 
Лефтвича (Jim Leftwich), Андреја Тишме, Микелеа Перфетија 
(Michele Perfetti), Кристијана Биргоа (Christian Birgaud) и Кра
уса Гроха (Klaus Groh). Прави предложак за мини антологију.

Зборник отвара, како и приличи — Мирољуб Тодоровић 
мини–есејима, песмама и шатро причама. Мини–есеји, готово 
увек сведени на једну једину реченицу, често преузети цитати 
из дела модерних уметника и теоретичара који „подупиру“ сиг
налистичку и личну поетику онога ко их зналачки бира, обје
дињени су под насловом „Распони неоавангарде“. Тодоровић се 
определио за песме „Језик је пламен“ и „Речима разапет“ и че
тири шатро приче: „Жвакнуо кварно“, „Шљакао је на штајги“, 
„Макљажа“ и „Ранораниоци“, којима је придодата, већ споме
нута, визуелна песма. Уз старе дневнике које управо сада 
штампа показујући и неверним Томама да је био и остао у самом 
срцу (нео)авангарде, откривајући њима и саму срж своје пое
тике али и изворишта каснијих својих остварења, управо овако 
сведени, афористички, есеји, поезија и шатро приче три су ос
новне шине којима се захуктали воз Тодоровићева књижевног 
стварања тренутно креће.

Да се сигналистичко јато принавља довољан су нам доказ 
Ивана Максић и Јелена Марићевић. Прва, донедавно уредница 
крагујевачког часописа за књижевност Кораци, представља 
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нам се дужом песмом и поетичким текстом „Потребна ми је нека 
јерес“. Њени прилози — тешко је то остварити унутар (нео)аван
гардног покрета какав сигнализам јесте — делују сасвим про
вокативно и поприлично јеретично. Друга је највеће позитивно 
изненађење зборника који је пред вама. У сигнализам је, веома 
млада, ушла на главна врата. Није се припремала да се ту об
рете. Иако су веома занимљиве три њене песме, много прово
кативнији су њени теоријски текстови „Свилен гајтан око света: 
пример експерименталног превођења визуелне поезије“ (визу
елна песма коју ауторка „преводи“ преузета је од Кеичи Нака
муре, успут упоређена са невизуелном песмом „Игра кинеску 
свилену бубу“ Мирољуба Тодоровића) и — посебно овај други 
— „Поетичка и историјска упоришта српске неоавангарде: глоса 
за Мирољуба Тодоровића“. У другом прилогу, полазећи од сту
дије Јована Делића „Глоса у прози? Данило Киш, Рајко Петров 
Ного, Томас Вулф“, објављене у Споменици Данила Киша, по-
водом седамдесетогодишњице рођења (2005) и стиха „Баладе о 
охридским трубадурима“ Бранка Миљковића На обичне речи 
више немам право!, ауторка, пошто је припоменула како, осим 
песника, ни књижевни критичари, историчари и теоретичари, 
ти „скретничари, загонетничари“, немају такође право на оби
чне речи, свој рад о Тодоровићевој поезији пише у облику глосе. 
Њен рад није само иновативан, он је недвосмислено антоло
гијски. Већ првим својим радовима о сигнализму, Јелена Ма
рићевић је успела да за себе избори издвојену позицију. Она 
чини оно што нико пре ње учинио није: сигнализам тумачи сиг-
налистички!

Најагилнији и најпродуктивнији сигналист у овом тренутку 
— никакве сумње нема — јесте Слободан Шкеровић. Истовре
мено, он је и један од најавангарднијих писаца и књижевних 
теоретичара које тренутно српска књижевност има. Инертна 
наша књижевна критика то не уочава довољно и не вреднује 
према заслузи. Но, грех пада искључиво на њену душу! Шкеро
вић је заступљен трима песмама, одломком из романа, тео
ријским текстом „Маглина сигнализам“ и приказима три сиг
налистичка пројекта: збирке прича У одвајању Илије Бакића, 
антологијске приче „Берлин Боб“ Адријана Сарајлије и збирке 
песама ДАДАнти хрватског авангардног песника Франка Бу
шића. Из другог Шкеровићевог приказа издвајамо тврдњу по 
којој је својом причом Сарајлија „иницирао оживљавање готово 
мртве научне фантастике“. Но, најпровокативнији је свакако 
Шкеровићев теоријски текст у којем аутор, науман и иначе да 
сигнализам сагледава као његов (са)учесник искључиво из свог, 
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максимално искошеног угла, износи неколике тезе које размр
давају и, помало учмалу и када је о тумачењу сигнализма реч, 
теоријску мисао. Издвајамо неколике: „Треба јасно рећи да аван
гарда не припада идеји уметности, као друштвеној, цивилиза
цијској надградњи“; „Претходница истражује непознато. Она 
при томе залази и у непознато и саопштава своје налазе главној 
ордији“; „Потреба за променом, ослобађањем од стега, услов је 
настанка авангарде. Међутим, често се тај напор своди на свађа
лачку расправу с припадницима етаблиране, традиционалне 
културе, при чему се леђа окрећу просторима који чекају да буду 
осветљени“; „Сигнализам није просто одбацио традицију. Он ју 
је критички просејао и задржао оно вредно, додајући том садр
жају нове чланове стварности, али је и одбацио некритички ме
тод имитације старих мајстора“; „Сигнализам не трпи и не доз
вољава понављање“; „Сигналистички систем–свет је динамички 
свемир. Сила која га твори је знање.“ Ако је сазрео тренутак да 
се напише, после Живковићеве и Павловићеве, историја сигна
лизма, убеђени смо како је Шкеровић најпозванији да то учини.

Уз Мирољуба Тодоровића и Слободана Шкеровића, најак
тивнији сигналист је Илија Бакић. Жанровску разноврсност 
свог сигналистичког деловања он у зборнику покрива песмом 
„Не или да или можда (Маларме)“, двема експерименталним 
причама — „(на скелама)“ и „Велика представа“ и приказима 
песничких збирки Симетрија, спонтано нарушена Дарка До
невског и Вирус. Језгро. Икона Оливера Милијића и теоријске 
књиге Химера или Борг Слободана Шкеровића. У последњем 
приказу, одајући заслужено признање Шкеровићевом тео
ријском умећу и авангардности, пише, између осталог, и сле
деће: „Шкеровић се у својим есејима представља као двоструки 
бунтовник. Он не зазире да се позове и цитира прокажене ми
слиоце, да оштро засече у проблем и без много околишања иш
чупа његово (ружно) срце. С друге стране он се не држи прин
ципа који су својствени есеју, дакле методичности и темељности 
јер слободно поставља поједине тезе и закључке и не труди се 
да их поткрепи и доказује пошто су они, по његовом осећају, 
само степенице према следећем нивоу стварности који га много 
више интересује и којим намерава да се дубље бави“; „На мо
менте се Шкеровићеви текстови о реалном и виртуелном, пое
зији и прози, токовима политике и економије, издижу изнад 
окриља есеја и достижу висине поезије.“

Један од писаца најприсутнијих у зборнику је Милош Јоцић. 
Поред две експерименталне приче, твитер–проза „Упадсигнал“ 
и „Квест и космос“, ту су и ванредан есеј „Снови Љубише 
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Јоцића (Поводом последњих песничких збирки сигналисте и 
надреалисте Љубише Јоцића)“ са драгоценим увидом како је 
Љубиша Јоцић био сигналист, „али по својим правилима“ и како 
је „у сигнализам упловио свим бићем“ и прикази књига Инфор-
мације (по Јоцићу, она је „заправо, један прикривен сигнали
стички роман“) Џејмса Глика и романа Шаманијада Слободана 
Шкеровића, тканог „по узору на музику“ и, попут Џојсова Фи-
неганова бдења, „сновитом тексту“, што је приметио Мирољуб 
Тодоровић а са одобравањем поновио Илија Бакић. Шаманијаду 
може (про)читати само „шамански читалац“.

У зборнику је ванредна прича „Кишни ковчег“ Богислава 
Марковића, довољна да нам побуди читалачки апетит да са не
стрпљењем очекујемо нову прозну књигу овог значајног а, на 
жалост, сасвим скрајнутог српског писца. У њему су и приче 
„Записала је једном једна краљица“ Франка Бушића, „На 
плажи“ и „Мацухарин океан“ Адријана Сарајлије, „Други глас, 
зла вила“ Звонка Сарића, циклус од седам „Стразбургијада“ 
Душана Стојковића, седам азбучних а абецедних прича Звони
мира Костића Паланског, две „Приче о непознатом“ Зорана 
Илића и петоделни прозни прилог „Како сам преварио балкан
ског шпијуна?“ Дарка Доневског.

Франко Бушић је представљен и циклусом од једанаест пе
сама (наводимо његов еротски „Хаику“: дјевојка / румена ко 
јабука / убоде ме сисама). У зборнику су и по једна песма Звонка 
Сарића, Стевана Бошњака, Оливера Милијића и Виктора Ра
доњића, по две Добрице Кампарелића и Дарка Доневског и по 
три песме сигналистичког ветерана Добривоја Јевтића и Џима 
Лефтвича у преводу Слободана Шкеровића са енглеског језика.

Критичарски блок покривају приказ Тодоровићева Днев-
ника сигнализма 1979 — 1983. Душана Стојковића, „Доба сиг
нала, наша цивилизација“ Зорана Стефановића, „Планетарна 
лабораторија уметности (Фејсбук, флуксус и сигнализам)“ До
брице Кампарелића, „Оптималне пројекције сигнализма као 
авангардни одговор савременом добу“ Василија Милновића, 
„Речи, ратови, круг (Читајући Бакића)“ Душана Видаковића.

Зборник доноси и драмску кантату за четири извођача „У 
рудницима кише“ Матије Анђелковића, као и приказ исте од 
стране Драгана Латинчића, а окончава га прилог „Легат сигна
лизма у Историјском архиву Београда“ Олге Латинчић.
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