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ЖУД ЊА ЗА НЕ МО ГУ ЋИМ

Тра га ње за пр вот ном ре чи, за је зич ким из во ром 
из ко га ће по те ћи пе сма су прот ста вље на то та ли те ту 
ра ци о нал но уре ђе ног све та.

∗
Де ли мич но или пот пу но од ба ци ва ње се ман тич-

ког си сте ма је зи ка у кон крет ној по е зи ји.

∗
Ана ло ги је вер бал ног и ви зу ел ног на он то ло шком 

пла ну упу ћу ју нас ка мо гу ћем раз ре ше њу апо ри ја 
сиг на ли стич ког тек сту ал ног тка ња.

∗
Ша тро вач ка пе сма: из су шта стве них об ли ка 

ствар но сти.

∗
Не из ве сност пе снич ког об ли ка.

∗
Фор ма као на док на да за не до стат ност у све ту и 

не до стат ност са мог све та.

∗
Ка ко пе сник ствар но до се же моћ по ет ског?

∗
Ис ку ша ва ње пе сме у опре ка ма су бјек тив ног и 

објек тив ног, ми шље ња и бит ка.
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∗
Он то ло шка бит об ли ка.

∗
Шта би то мо гли би ти из во ри „уни вер зал ног ли-

ри зма“?

∗
Фер мен ти ра ње пе снич ких об ли ка у сиг на ли зму.

∗
Го вор пе сме ми мо во ље пе сни ка.

∗
Је зик као услов и са др жај, а че сто и фор ма ства-

ра ла штва.

∗
По е зи ја – ис тра жи ва ње на ше „из вор не ствар но-

сти“.

∗
Ка да и ка ко мо же би ти пе сма из ра же на ћут њом?

∗
По ни ште ни об лик.

∗
Исти на ша тро вач ке по е зи је – исти на не по сред-

ног го во ра.

∗
За Хум бол та је зик ни је де ло већ де лат ност.

∗
Сиг на ли стич ка пе сма и ис ка зи ва ње не ре че ног.

∗

Не са мо ре ак ци ја већ ин тер вен ци ја под све сти.

∗
Не све сно је струк ту ри ра но као је зик.

Ла кан

∗
Отво ре на гра ма ти ка „исти на бив ству ју ћег“.

∗
Опред ме ти ти до жи вље но у ра сло је ном све ту је-

зи ка и ства ри.

∗
Сти ша ни го вор фе но ме но ло шке пе сме.

∗
Да ли се умет ност у два де се том ве ку, за и ста, за у-

век осло бо ди ла „ле по те као ба ла ста“?

∗
Књи жев на вред ност не као ап со лут на и стал на, 

већ про мен љи ва и ре ла тив на ве ли чи на.

∗
Ак ти ви ра ње струк ту ре ре чи и ње не скри ве не 

енер ги је пре пу не по ет ске ви ше знач но сти у апеј ро-
ни стич кој по е зи ји.

∗
Пе сник нео а ван гар де су о чен и ин спи ри сан без-

мер ним про стран ством је зи ка-ха о са.

∗
Мит ске ши фре пе ва ња у по е ми Пу то ва ње у Зве-

зда ли ју.
∗

8 9



Рит мич ка и је зич ка про зрач ност сто ха стич ке пе-
сме.

∗
Ка сре ди шту озна че ног.

∗
По е зи ја је увек ини ци ра ла бу дућ ност.

∗
У ко јој ме ри сли ка мо же да функ ци о ни ше као 

сред ство пре но са ин фор ма ци је слич но го во ру и пи-
сму?

∗
Пут до не по сред ног то ка све сти.

∗
Ка ко осло ба ђа ти кре а тив ну енер ги ју је зи ка и 

зна ка?

∗
Реч при зи ва сли ку, сли ка при зи ва реч.

∗
У сиг на ли стич кој пе сми исто вре ме но се об ли ку-

је ви ше зо на зна че ња.

∗
Из пу ко ти на уз не ми ре ног је зи ка.

∗
Му ње ви та ре ак ци ја апеј ро ни стич ке има ги на-

ције.

∗
Сми сао по тен ци ра зна ке от кри ва ју ћи обри се већ 

уте ме ље ног све та.

∗
Моћ име но ва ња – моћ од ре ђе ња.

∗
Ра ди ка ли за ци ја соп стве ног жи вот ног ис ку ства у 

нео а ван гар ди.

∗
И ства ри нам омо гу ћа ва ју да се иден ти фи ку-

јемо.

∗
За Нор тро па Фра ја чо век је „де те је зи ка“.

∗
Ре чи ма фе но ме но ло шке пе сме об уј ми ти и раз от-

кри ти ства ри.

∗
Ме та фи зич ка жуд ња за ап со лут ним је дан од не-

ко ли ко кре а тив них за ма ја ца у ра ној сци јен ти стич-
кој фа зи.

∗
Ин тер тек сту ал ност – кре та ње тек ста у раз ли-

чи тим зна чењ ским про сто ри ма уну тар раз ли чи тих 
озна чи тељ ских по сту па ка ко ји ни су устро је ни по 
истим на че ли ма.

∗
Спа ја њем бит ка и ло го са об но вљен је чин ства-

ра ња у апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Да ли је реч истин ско те ло ми сли?

∗
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Сам пе снич ки прак сис ука зу је на ве ли ку слич-
ност би ћа и је зи ка.

∗
Сиг на ли стич ка пе сма из ме ђу го во ра и не-го во ра.

∗
Сми сао је кре та ње ре чи.

∗
От кри ва ти су шти ну и зна че ње игре као јед не од 

бит них људ ских ак тив но сти.

∗
Из о кре ну та ме та фи зи ка ствар но сти у але а тор-

ној пе сми.

∗
Спо соб ност озна ча ва ња – мо гућ ност са гла сја су-

бјек та и објек та, ми шље ња и бит ка.

∗
Ка ко би сли кар и пе сник мо гли ис ка за ти не што 

дру го до свој су срет са све том.
Мер ло Пон ти

∗
До пу сти ти го во ру да из но ва го во ри.

∗
Сиг на ли стич ко про ми шља ње све та ини ци јал на 

осно ва пла не тар не умет но сти.

∗
Ослу шну ти пе смом уну тар њи ро мор је зи ка и 

би ћа.

∗

Го вор као глас са мих ства ри.

∗
На пе ти је зич ки лук апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Ин спи ра тив на моћ ства ри, из вор фе но ме но ло-

шке по е зи је.

∗
У ви зу ел ној пе сми про дор гра фи зма у са мо зна-

че ње.

∗
Зву ков ност – јед на од не по сред них ма ни фе ста-

ци ја ма те ри јал но сти го во ра.

∗
Ка да је по ље зна че ња мно го ши ре од из го во ре не 

ре чи?

∗
Син те за раз ли чи тих ме та је зич ких сло је ва у сиг-

на ли стич кој пе сми.

∗
Ако чо век не оче ку је нео че ки ва но, не ће га на ћи; 

та ко је до бро скри ве но и те шко при сту пач но.
Хе ра клит

∗
Ми шље ње као је зик и ри там све та.

∗
Рас пр ска ва ју ћи хо ри зон ти кре а тив не има ги на-

ци је у апеј ро ни зму.

∗
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Ви зу ел но опа жа ње је ви зу ел но ми шље ње.

∗
Свет озна чен као ха о тич на сли ка тек име но ва-

них ства ри.

∗
Пе смом по вра ти ти сми сао све ту.

∗
Сиг на ли зам прет по ста вља ак тив но ства ра ње је-

зи ка, а не са мо ње го во ко ри шће ње.

∗
Нај ве ћа жуд ња го во ра: жуд ња за не мо гу ћим, за 

не из ре ци вим.

ЈЕ ЗИК, РЕЧ И ПЕ СМА

Пе снич ки је зик – не пре кид на ре ин тер пре та ци ја 
је зич ких зна ко ва.

∗
„Би ће је у сво јој ду хов ној и лич ној су шти ни је-

зик.
Л. Сте фа ни ни

∗
Да ли су, за и ста, ре чи по ста ле „јед на ке стварима“, 

и да ли су „не-ствар не ре чи по ста ле су ви шне“?

∗
Је зич ко ор га ни зо ва ње и пре до ча ва ње ствар но-

сно уте ме ље не зби ље у ша тро вач кој пе сми.

∗
Ди на мич ко схва та ње фор ме књи жев ног де ла.

∗
Очи та ва ње ви зу ел ног зна че ња.

∗
За ви сност ви зу ел ног зна че ња од пер цеп тив них 

ко до ва.

∗
Про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње зна че ња ре чи и 

от кри ва ње но вих се ман тич ких по тен ци ја ла у апеј-
ро ни стич кој по е зи ји.
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∗
Пре ма струк ту ра ли сти ма: је зик је ап стракт ни 

си стем, а го вор – кон крет на, фи зич ка ре а ли за ци ја 
тог си сте ма.

∗
Не по сто ји ни шта из ван тек ста.

Де ри да

∗
Ка кри ста ли за ци ји ре чи и сли ка у апеј ро ни стич-

кој пе сми.

∗
За Хум бол та је зич ка струк ту ра је ре вер зи бил но 

од ре ђе на струк ту ром ума.

∗
Гла сов но, ви зу ел но и про стор но зра че ње зна ко ва 

у сиг на ли стич кој пе сми.

∗
Тре ну так ка да сиг на ли стич ко де ло осва ја про стор.

∗
Не ис црп на мно го ли кост пе снич ке тво ре ви не.

∗
Реч у сто ха стич кој пе сми вра ће на сво јој не по-

сред но сти и пу но ћи.

∗
За ви сност зна че ња.

∗
Фе но ме но ло шка по е зи ја и те жња да се опе ва 

пред мет ност све та.

∗
Ем пи рич ност је зи ка.

∗
Ин ту и ци ја и има ги на ци ја рас про стр те у вре ме-

ну и про сто ру.

∗
На ша спо зна ја – тек јед на од мо гу ћих спо зна ја.

∗
Ка ко до спе ти до уну тра шње фор ме је зи ка?

∗
Ин тен ци о нал ност – бит на осо би на људ ске све-

сти.

∗
Шта би би ла жи жна тач ка јед ног пе сни штва?

∗
Ствар ко ја кре ће ка ре чи ма.

∗
Пост ва ре ње ства ри.

∗
Ожи вља ва ње, је зич ко и зна чењ ско бо га ће ње 

обез ли че них еле ме на та сва ко дне ви це у але а тор ној и 
ша тро вач кој по е зи ји.

∗
Бив ство ва ње ко је се мо же раз у ме ти је сте је зик.

Га да мер

∗
Не раз мр си ви чво ро ви па ра док са у апеј ро ни-

стич кој пе сми.
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∗
Дра ма пи са ња.

∗
У апеј ро ни стич кој пе сми реч је оспо со бље на да 

из ра жа ва зна че ње ко је њу са му пре ва зи ла зи.

∗
Да ли је по е зи ја „увек об у зда ва ње ре чи“?

∗
Страх од ре чи.

∗
Зна чењ ски и об ли ков ни по ма ци у је зи ку сци јен-

ти стич ке пе сме.

∗
Што ви ше скра ти ти ра сто ја ње из ме ђу би ћа и ми-

шље ња.

∗
Где је исти на ства ри?

∗
Да ли је мо гу ће го вор до кра ја ма те ри ја ли зо вати?

∗
Екс пе ри мен тал но у умет но сти, (пре ма тра ди ци-

о на ли стич ком ви ђе њу), као не што не ра зум но, не ра-
зу мљи во, не по жељ но и опа сно.

∗
Игра је за чо ве ка исто та ко ва жна функ ци ја као рад.

∗
Игра би, да кле, мо гла би ти ви ђе на и као би ће, оно 

у че му се те ме ље и у шта се стро по шта ва ју ве ли ке 

ми сли и ве ли ки ми сли о ци, ве ли ке мо ћи као што су 
ми то ви и ре ли ги ја, по е зи ја и умет ност, по ли ти ка 
и ми сао, на у ка и тех ни ка, као и те мељ не сна ге ко је 
нас отва ра ју пре ма све ту и свет отва ра ју на ма као 
што су го вор и рад, љу бав и бор ба.

Ак се лос

∗
Пла не тар но ис ку ство и пла не тар но ми шље ње 

по себ но је из ра же но и на гла ше но већ у ра ном сиг-
на ли зму.

∗
Ства ра лач ка моћ ре чи.

∗
Уко ли ко књи жев на ис тра жи ва ња же ле да по ста-

ну на у ка, она мо ра ју да за свог је ди ног ју на ка про гла се 
по сту пак.

Ја коб сон

∗
Есте ти ка дис кон ти ну и те та.

∗
Као да са ма при ро да го во ра на го ве шта ва искон-

ски чо ве ков сан и жуд њу за мо ћи и осва ја ње све та 
би ћа и ства ри.

∗
Реч ну ди исти ну је зи ка.

∗
Реч вла да, реч над вла да ва пе сни ка.

Х. Вал ден
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∗
Од нос је зи ка и ме та је зи ка.

∗
И пе сник и лин гвист ства ра ју је зич ке си сте ме 

раз ли чи те од ко му ни ка циј ски де но та тив ног је зи ка.

∗
Пе снич ки је зик – сред ство из ра жа ва ња и на чин 

по сто ја ња.

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма – су ма ор га ни зо ва них пе-

снич ких на пе то сти.

∗
У ко јој ме ри мо же мо сми сао при хва ти ти као 

кон сти ту тив ни и не за о би ла зни еле ме нат ства ра ла-
штва?

∗
Ха ос мо ра да про си ја ва из сва ког пе сни штва.

Но ва лис

∗
За го нет ност – основ ни пе снич ки фе но мен по ко-

ме се по е зи ја раз ли ку је од обич ног го во ра.
1975–1989

ПЛА НЕ ТАР НА УМЕТ НОСТ
(Фраг мен ти о мејл-ар ту)

Не по сред но пре но ше ње иде ја сред стви ма и ин-
стру мен ти ма ме ђу људ ског са о бра ћа ја.

∗
Ко му ни ка ци ја – га рант по сто ја ња.

∗
По шта – по сред ник, а по не кад и са у че сник у ши-

ре њу умет нич ких по ру ка.

∗
Кре а ци ја – сам чин оп ште ња.

∗
Иде ја и по ру ка: да, али че сто и обје кат од ре ђе не 

пла стич ке фор ме и естет ске при ро де.

∗
Без естет ских, те мат ских и на ци о нал них огра да.

∗
Има нент на пра ви ла функ ци о ни са ња мејл-ар та.

∗
Но ви ме ди ји – но ве умет нич ке фор ме.

∗
Не са мо дру га чи ји об лик умет нич ке ко му ни ка-

ци је.
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∗
Де про фе си о на ли за ци ја и де ко мер ци ја ли за ци ја 

умет но сти.

∗
Но ви умет нич ки сен зи би ли тет ни као ван до ме-

на и про сто ра по зна тих, тра ди ци о нал них ли ков них 
гра на.

∗
Дру га чи ји на чи ни по и ма ња са др жа ја и зна че ња 

би ћа умет но сти.

∗
Про ме ње на функ ци ја умет нич ких ар те фа ка та. 

∗
Спој умет нич ког из ра за са мо гућ но сти ма ма сов-

них ме ди ја.

∗
За ра зна кре а тив на енер ги ја мејл-ар та. 

∗
Да ли са мо умет нич ки хи брид?

∗
Екс пе ри мент у са мом би ћу умет но сти.

∗
У ко јој ме ри при ро да по шиљ ке мо же по ста ви ти 

гра ни це (огра ни че ња) у ства ра лач ком ра ду мејл-ар-
ти сте?

∗
Мо же мо ли и сме мо ли умет нич ке фе но ме не од ре-

ђи ва ти са мо по њи хо вом по ло жа ју и уло зи у дру штву?

∗
Из ме њен на чин до жи вља ја у умет но сти.

∗
У пр ви план те о риј ског раз ма тра ња и ана ли зе 

све ви ше ста вља ти има нент ну по е ти ку мејл-ар та.

∗
Из о штре ни ме ха ни зми естет ске пер цеп ци је.

∗
Вре ме је да по сте пе но на пу шта мо и оста ви мо 

исто ри ји јед но став ну и јед но смер ну де фи ни ци ју 
мејл-ар та по мо ћу тех нич ких ка рак те ри сти ка, сред-
ста ва и на чи на рас про сти ра ња.

∗
Из вор раз у ме ва ња и спо ра зу ме ва ња, ак ци је и 

има ги на ци је. 

∗
Стал но про ши ри ва ње екс пе ри мен тал ног ви до-

кру га.

∗
Умет ност задо вољ ства и откри ва ња.

Кен Фрид ман

∗
Ак ти ви ра ње са ме струк ту ре ме ди ја.

∗
Још јед ном раз мо три ти при ро ду ко му ни ка ци је.

∗
Ра ди кал но пре вред но ва ње те мељ них по став ки 

умет но сти.
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∗
Ба шти не ћи исто риј ску аван гар ду. пр вен стве но 

да да и зам, мејл-арт је из ра стао у са свим но ву умет-
нич ку ди сци пли ну.

∗
Тра га ње за по себ ним об ли ци ма ко му ни ка ци је. 

∗
Мо гућ ност ко ди фи ко ва ња ви зу ел них и ге сту ал-

них зна ко ва.

∗
Ле по та је ин фор ма ци ја.

Лот ман

∗
У би ћу мејл-ар та: но ви из во ри, дру га чи ја ме ри ла.

∗
Осло ба ђа ње има ги на тив них по тен ци ја ла и се-

ман тич ко бо гат ство по ру ка.

∗
Ак ци ја као зна чењ ски гест.

∗
За ви сност ме ђу људ ске ко му ни ка ци је од пред ме-

та и по сред ни ка.

∗
Ту ма че ње зна че ња и зна ча ја ди вер гент них про-

сто ра екс пе ри мен та и ис тра жи вач ких за хва та у 
мејл-ар ту.

∗
По и ма ње све та кроз игру и има ги на ци ју. 

∗
Ко му ни ка тив ни ар те фак ти – из вор естет ских 

ин фор ма ци ја.

∗
Осе ћа ње ко лек тив ног ду ха у не твор ку и бла го по-

ти ски ва ње ин ди ви ду ал не умет нич ке ег зи стенције.

∗
Еле мен ти пла не тар ног ми шље ња и де ло ва ња у 

кључ ним пре о ку па ци ја ма мејл-ар та.

∗
Свест о мо гућ но сти ма ма сов не ко му ни ка ци ја. 

∗
Кљу че ви ин тер ме ди јал не игре.

∗
Да ли са мо „ме та мор фо за умет но сти у ме ди је ко-

му ни ци ра ња“?

∗
Од ба ци ва ње по вр шин ских и по јав них сло је ва 

умет но сти ко му ни ка ци је.

∗
Ка ски ци ра њу но ве умет нич ке ан тро по ло ги је и 

ко смо ло ги је мејл-ар та, ње го вом чвр шћем по е тич-
ком и те о риј ском уте ме ље њу.

∗
Мо гућ ност се ми о ло шког при сту па основ ним 

еле мен ти ма и чи ни о ци ма мејл-ар та.

∗

24 25



Де но та тив на или ко но та тив на вред ност ико нич-
ких сег ме на та у по ру ци.

∗
Сред ства ко му ни ци ра ња и њи хо ва соп стве на 

уну тар ња сфе ра и ди мен зи је.

∗
Не пре кид ни екс пе ри мен тал но-ис тра жи вач ки 

ди на ми зам умет ни ка.

∗
Ка ко се и у че му огле да сми сао ко му ни ка ци је? 

∗
Не све сне струк ту ре зна че ња у ге сто ви ма и по ру-

ка ма. 

∗
Не при ста ја ње на уста ље не и ис тро ше не мо де ле 

умет но сти.

∗
Пре по зна ва ње стил ских ка рак те ри сти ка по је ди-

них мејл-ар ти ста.

∗
При сан до жи вљај ме ди ја.

∗
Спек тар умет нич ких по сту па ка и отва ра ње но-

вих екс пе ри мен тал них и кре а тив них мо гућ но сти у 
мејл-ар ту.

∗
Спе ци фич на ак ци ја ду ха и све сти, из дво јен по-

глед на свет, пла не тар но, ме ди је и ко му ни ци ра ње.

∗
Ди вер гент ност ко му ни ка ци о них мо де ла.

∗
Мејл-арт де ло (гест, по ру ка, ак ци ја), као ви ше-

слој на, је дин стве на и не по но вљи ва струк ту ра.

∗
Лу ди стич ка про јек ци ја све та.

∗
Умет ност – сред ство ко му ни ка ци је и ана ли за ко-

му ни ка тив них ме ха ни за ма.

∗
По ку ша ти са де фи ни са њем ја сни јих гра ни ца из-

ме ђу мејл-ар та и дру гих умет нич ких ди сци пли на.

∗
Моћ ин фор ма ци је и об лик упо тре бље ног ме ди ја.

∗
Мо ди фи ко ва ње естет ског пред ме та у по штан-

ској ко му ни ка ци ји.

∗
Про бле ми се ми о ло ги је ви зу ел них зна ко ва.

∗
Ра ди кал ни мо ти ви и ме то ди умет нич ког по на-

ша ња у мејл-ар ту.

∗
Не до вољ на есте ти за ци ја ко му ни ка ци о них ме ди ја.

∗
Ви ше стру ко асо ци ја тив но ин тен зи ви ра ње ви зу-

ел них по ру ка.
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∗
Мејл-арт јед на од ак ци о них ди сци пли на ду ха. 

∗
Умет ник и умет ност на са мом из во ру умет но-

сти. 

∗
Кре и ра ње сло бо де у нео све шће ном све ту. Бит ка 

из ме ђу ко му ни ка ци је и ха о са.

∗
Уло га је зи ка и је зич ких еле ме на та у град њи естет-

ске струк ту ре мејл-ар та.

∗
Ка ко за о би ћи си сте ме?

∗
Ам би ва лент ни од нос пре ма ко му ни ка ци о ној 

гра ђи.

∗
Ме сто и уло га кре а тив них ком по не на та у ме ди-

ју му ко му ни ци ра ња. 

∗
Пла не тар на игра и екс пло зи ја умет нич ких аван-

гар ди. 

∗
Да ли би свет био свет без ко му ни ка ци је?

∗
По тро шљи вост,  иро нич ност, са мо и звор ност, 

де кон струк циј ска ме та фи зич ност – па ра док си мејл-
ар та.

∗
Нео ме ђе ни про сто ри ис тра жи ва ња.

∗
Об ли ко ва ње пер цеп тив не струк ту ре за при јем и 

де ши фро ва ње по ру ка.

∗
Да ли са мо умет ност ко му ни ка ци је?

∗
Те жња за по ле мич ким су ко бом са све том у ко ме 

се ег зи сти ра.

∗
Тран сфор ма ци ја пред ме та ис тра жи ва ња умет-

но сти.

∗
По ред ко му ни ка ци о не и лу дич ке ин си сти ра ти 

на има ги на тив ној и спо знај ној ди мен зи ји мејл-ар та.

∗
Кри тич ки на бој и естет ска про во ка ци ја. 

∗
Осло ба ђа ју ћа моћ ства ра лач ких енер ги ја.

∗
Ко му ни ка тив на ак тив ност и тра га ње за пра вим 

естет ским вред но сти ма.

∗
Не „умет ност на ру бу умет но сти“, већ умет ност у 

оку и ду ху умет но сти.
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ОСВО ЈЕ НИ ПРО СТОР

Је зик је око.
Во лас Сти венс

∗
Ма гиј ско деј ство цр те жа у зо ру чо ве чан ства.

∗
По ја ве се не по ко ра ва ју за ко ни ма – оне их ства-

ра ју. 

∗
Ви зу ел на пе сма (цр теж) из пе ри о да сци јен ти зма: 

са же та ис ку ства ег закт них на у ка (фи зи ка, хе ми ја, 
би о ло ги ја), и та ши зма ин те гри са на уну тар соп стве-
ног је зи ка. 

∗
Нео ства ре на жуд ња за пер ма нент ном ак тив но-

шћу. 

∗
Умет ност ни је из глед при ро де. При ро да је пи та-

ње… умет ност је од го вор.“
Ван Дус бург

∗
Си ро вост и аутен тич ност гра фи та. 

∗
Упо ре ди вост се ман ти ке је зи ка и се ман ти ке сли ке.

∗
Раз ли ка из ме ђу ве ро ват не и оства ре не ствар но-

сти. 

∗
Ка ко осло бо ди ти ге нет ске (род не) енер ги је ли-

ни је и тач ке? 

∗
Све у куп на усред сре ђе ност на уну тар њу струк-

ту ру де ла. 

∗
Кон струк ци ја „ствар ног све та“. 

∗
У ко јој ме ри цр теж „од ре ђу је и сва ђа ме ди је“? 

∗
Ко нач ни из глед ли ни јом за у ста вље них ства ри. 

∗
Осло ба ђа ње, али и об у зда ва ње по тен ци ја ла ра-

су то сти и екс тен зив не по кре тљи во сти ли ни је у цр-
те жи ма по е ме Пу то ва ње у Зве зда ли ју. 

∗
Ја ни шта ни сам про на шао. Тек сам осе тио ноћ у 

се би, а у њој сам спа зио не што но во, и то сам на звао 
су пре ма ти змом.

Ма ље вич

∗
Ма те ри јал ни чи ни лац, чул ни слој и екс пе сив на 

ди мен зи ја умет нич ког де ла.

∗
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Цр теж – они рич ки ру ко пис – по у здан знак лич-
но сти умет ни ка. 

∗
Сру ши ти не при ко сно ве ност ли не ар ног, иден ти-

фи ка ци ју са ре ал ним пред ме ти ма, си ту а ци ја ма. 

∗
Све тлост пло хе – цр не ру пе тек ис цр та них об-

ли ка.

∗
Та ма је уки да ње све тло сти, а све тлост уки да ње 

та ме.
Ле о нар до да Вин чи

∗
У кон цеп ту а ли зму ис ти ца ње у пр ви план мен-

тал них чи ни ла ца умет ни ко вог ра да. 

∗
На осно ву по сто ја ња дру го га ми од ре ђу је мо сво-

је по сто ја ње. 

∗
Су о чен с искон ским им пул си ма Ко смо са и Све та.

∗
Ин тер ак тив ни ток про це са опа жа ња: од по ја ве ка 

све сти и на траг, од све сти ка опа же ном пред ме ту. 

∗
Урав но те же ње ис цр та не по вр ши не пу тем рит-

мич ке ор га ни за ци је: та ча ка, ли ни ја, елип са стих за-
о кру же ња, мр ља. 

∗

Ка чи стом је зи ку пла стич ких ли не ар них мо гућ-
но сти.

∗
Та мо где ни шта не опа жа мо не ма ни чег – бар за 

нас.

∗
Веч ни ја је од ме не ова дрх та ва ли ни ја мо је ру ке. 

∗
Ком по зи ци ја ко ја не што тре ба да из ра зи об ли-

ку је се пре ма по вр ши ни ко ју ис пу ња ва.
Ан ри Ма тис

∗
Оти сци ства ри – зна ко ви ко ји го во ре. 

∗
По сто је ли ли ни је ви дљи ве са ме по се би?

∗
Ства ра ла штво – су штин ски еле мент и об лик 

људ ске при ро де. 

∗
Објек ти ви са ти свет зна чи су прот ста ви ти му се. 

∗
Мо гућ но сти и на чи ни оп тич ко-ви зу ел ног ожи-

вља ва ња пра зне пло хе. 

∗
Про тив ап со лут ног ли не а ри зма „пре ци зних, 

стро гих, ва ле ри ски јед но лич них ли ни ја“. 

∗
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За фе но ме но ло ги ју по сто ја ње ства ри се не ис цр-
пљу је у опа жа њу. 

∗
Тач ка, ли ни ја и бо ја као зна ци за се бе. 

∗
Мо же ли се одр жа ти опа ска Сар тра да је зик сли-

кар ства оста је „за ро бље ни је зик“.

∗
Фор ме су за ви сне од ком по зи ци је ко ја им уоб ли-

ча ва зна че ње. 
∗

Ка рак тер зна ка у ви зу ел ном је зи ку цр те жа. 

∗
Да би пр ва тач ка за др жа ла сво ју сна гу де ло ва ња, 

сво ју вред ност, ну жно је да је по ве ћам уко ли ко на па-
пир до да јем и дру ге зна ко ве.

Ан ри Ма тис

∗
Мо же ли се цр теж де фи ни са ти као ства ра лач ка 

ак тив ност у ко јој је ли ни ја основ но и је ди но из ра-
жај но сред ство? 

∗
Ме та мор фо за ли ни је. 

∗
Знак је, пре ма Пир су, „Све оно што по сре ду је из-

ме ђу јед ног објек та и јед ног мен тал ног про це са“. 

∗
По сте пе но от кри ва ње про сто ра. 

∗
Пр ва сли ка се са сто ја ла са мо из јед не ли ни је око 

чо ве ко ве сен ке ко ју је сун це пра ви ло на зи до ви ма.
Ле о нар до Да Вин чи

∗
Се ми о ло ги ја ви зу ел ног ни је у сво јој би ти ви зу ел-

на ак тив ност. 

∗
Ис тра жи ва ње не по зна тих и не ис ко ри шће них 

мо гућ но сти ме ђу људ ског ко му ни ци ра ња. 

∗
У мејл-ар ту ак ти ви ра ње број них и ра зно вр сних 

ме ха ни за ма ко му ни ка ци је.

∗
Мо же мо ли ви зу ел ним чи ње ни ца ма да по кре не-

мо вред ност је зич ког зна ка? 

∗
Од нос из ме ђу тач ке и ли ни је по ка зу је на чин њи-

хо ве ег зи стен ци је у цр те жу. 

∗
Ли ни ја – гра ни ца из ме ђу две фор ме. 

∗
Цр теж као при мар ни зна ков ни си стем. 

∗
Пре ма тврд њи кри ти ча ра Па ул Кле је пр ви до-

зво лио ли ни ји да са ња. 

∗
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Ка да умет ност по ста је ап со лут ни свет умет ни ка 
и на чин ње го вог по сто ја ња? 

∗
Кре та ње ли ни је кроз про стор, ње но згу шња ва ње 

и обе ле жа ва ње од ре ђе ног кре а тив ног на по на. 

∗
Цр те жи – ин тим ни днев ни ци ду хов них на по ра.

∗
Сма тра ју ћи да се цр те жом мо гу пре ко ра чи ти 

огром ни про сто ри и ухва ти ти оно не у ло вљи во и 
тај но ви то, ста ри мај сто ри су го во ри ли да цр теж, у 
умет нич ком сми слу, вре ди ко ли ко хи ља ду ре чи. 

∗
Реч и знак у ор ган ском скла ду са про сто ром ви-

зу ел не пе сме. 

∗
Цр теж мо ра по се до ва ти сна гу ши ре ња ко ја ожи-

вља ва ства ри ње го ве око ли не.
Ан ри Ма тис

∗
Сли ка – про стор на струк ту ра ико нич ких зна ко ва.

∗
Ире ал ност и фан та зма го рич ност ко ју до би ја ју 

ства ри и ба нал не чи ње ни це из сва ко днев ног жи во та 
ка да их тех ни ком ко ла жа ста ви мо у дру га чи ји кон-
текст.

∗
Не под сти че об лик опа жа ње, већ опа жа ње ства-

ра об лик. 

∗
Те зе Кан дин ског о чи стој ду хов но сти умет но сти.

∗
Мо ме нат ка да цр теж по ста је осво је ни про стор. 

∗
Сли ко ви тост – стал на по тен ци ја у при ро ди људ-

ског ду ха на лик фе но ме ну го во ра. 

∗
Ка ко усме ра ва ти „ра зор ну син так су“ је зи ка ко-

ла жа? 

∗
Ми про гла ша ва мо да су као основ ни об лик на шег 

осе ћа ња вре ме на ки не тич ки рит мо ви нај ва жни ји 
еле мен ти умет но сти…

Ан тон Певс нер, На ум Га бо

∗
Опа жа ње као по ја ва за сно ва на на фи зич ким спо-

соб но сти ма. 

∗
Но ва умет ност усло вља ва но ве мо де ле ко му ни-

ци ра ња.

∗
Ли ни ја ис ки да на уну тра шњим кре а тив ним на-

по ни ма и ин те лек ту ал ним дво у ми ца ма.

∗
У умет но сти озна че но (са др жај) пре но си це ла 

струк ту ра мо де ло ва ња, умет нич ког де ла, то јест 
текст по ста је знак а је ди ни це ко је чи не текст по-
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ста ју еле мент зна ка. Ово је вр ло ја сно ис по ље но у 
слу ча ју сли кар ства.

Лот ман

∗
Кон цеп ту ал ност, из ве сна не до ре че ност и ве чи та 

ис тра жи вач ка ра до зна лост цр те жа. 

∗
Да ли ап стракт на умет ност, за и ста, го во ри „о не-

га ци ји или од би ја њу да се при хва ти свет“? 

∗
За Ива Клај на ап со лут на пра зни на је пра ви пик-

ту рал ни про стор. 

∗
Са деј ство и су ко бље ност раз ли чи тих ли не ар них 

је ди ни ца, слов них и зна ков них це ли на у ви зу ел ној 
пе сми.

∗
Цр теж – не као „алу зи ја на ства ри“. 

∗
Око нам увек да је сли ку не ког све та. 

∗
Ви зу ел на по ја ва схва ће на као ин декс кон вен ци-

о нал ни је знак.
∗

По јед ном ту ма че њу ствар је „та ква ка ква је сте“, 
збир свих опа жа ња ко ји се на њу од но се. 

∗
За Пе те ра Бир ге ра гра ди лач ки еле мен ти ко ла жа 

ни су ви ше зна ци ствар но сти, већ са ма ствар ност. 

∗
Ка да то су шти на гу би и сам сми сао по сто ја ња? 

∗
Цр теж – не са мо на чин опа жа ња ства ри већ и 

мо гућ ност осва ја ња ства ри. 

∗
Под ко јим усло ви ма ли ни ја по ста је знак ко ји не-

што го во ри? 

∗
Кри ста ли за ци ја чи сте ре ал но сти ли ни је, про сто-

ра, за пре ми не и бо је у Мон дри ја но вом де лу.

∗
Ге сту ал ни на чин упо тре бе бо је као ма те ри је у ап-

стракт ном екс пре си о ни зму. 

∗
Сло је ви тост и чу де сност сва ко дне ви це у ко ла-

жним ре зо ви ма ви зу ел ног ци клу са Мач ка је кри ва. 
∗

Да ли је мо гу ће сли ку осло бо ди ти сва ке ве зе са 
ствар ним? 

∗
Објек тив ност све та – ге не ра ли за ци ја ин тер су-

бјек тив но сти. 

∗
Ро ђе ње умет но сти пра ва је ме ра кри ка.

Се фор

∗
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Ни шта ни је та ко при ма мљи во и, у из ве сним слу-
ча је ви ма, то ли ко оправ да но, као по ку шај да се об-
ли ци при ка жу пот чи ње ни не кој уну тра шњој ло ги ци 
ко ја их ор га ни зу је.

Фо си јон

∗
Не ки кон цеп ту ал ни умет ни ци ин си сти ра ју на 

крај њој објек тив но сти умет нич ког је зи ка са ци љем 
да из ње га от кло не сва ку дво сми сле ност. 

∗
Але а тор не игре сиг на тво ра на прин ци пу све тло-

сне ин тер фе рен ци је. 

∗
Све је у функ ци ји све га. 

∗
Пре ма Ч. С. Пир су сли ков ни знак је спе ци фи-

чан по то ме што „мо же пред ста вља ти свој објект по 
слич но сти не за ви сно од на чи на ње го вог по сто ја ња.“

∗
На ша епо ха и „фа на ти зам ви зу ел ног“. 

∗
Лин гви стич ке иде је и лин гви стич ке чи ње ни це у 

сли ци. 

∗
Ре ско до жи вља ва ње вер бал ног и ви зу ел ног. 

∗
У ко јој ме ри сли ка по сто ји „са мо кроз оно што 

се у њој чи та“? 

∗
Из нео бич не ти ши не про из и ћи ће но ва и је дин-

стве на зо на пик ту рал не сен зи бил но сти не ма те ри-
јал ног.

Ив Клајн

∗
Ли ни ја и тач ка – не као сред ство већ као све до ци 

умет ни ко вог лу та ња кроз не ис тра же не зо не све сти 
и под све сти. 

∗
Пре по знај оно што ти је пред очи ма и от кри ће 

ти се оно што је скри ве но.
апо криф на Је ван ђе ља

∗
Зна ко ви у сли кар ству (умет но сти) не ма ју услов-

ни ка рак тер, као у је зи ку, већ ико нич ки (сли ков ни). 

∗
По сто ји ли сми сао пре де ла? 

∗
Да ли сли ка ти зна чи пот пу но се одво ји ти од ства-

ри да би се пре пу сти ло уну тар њим не ми ри ма? 

∗
Ви зу ел не пе сме из Ге ја ка, Чор бе од мо зга и Ки не-

ске еро ти ке као су ме ци та та не по сред не зби ље. 

∗
Ста ње све та и ства ри и на ши су бјек тив ни пој мо-

ви о про сто ру и вре ме ну. 

∗
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Цр теж – дрх та ји те ла и ру ке ускла ђе ни са ко-
смич ким рит мо ви ма. 

∗
Умет нич ко де ло по сто ји са мо као об лик.

Фо си јон

∗
Ви зу ел ним чи ње ни ца ма оспо ра ва мо свој ство је-

зич ких зна ко ва, али их ипак ту ма чи мо по мо ћу лин-
гви стич ких из ра за. 

∗
У ком тре нут ку сво га ра да сли кар по чи ње, ка ко 

то ка же Се зан, да „ми сли сли кар ством“? 

∗
Мо гу ли јед на ствар или јед но би ће би ти иден-

тич ни не ком дру гом? 

∗
Ни шта ни је иден тич но, осим са мом се би. 

∗
Раз ми шља ње о сли ци углав ном про ду ку ју ре чи 

а не сли ке. 

∗
Под ко јим усло ви ма ли ни ја по ста је знак ко ји не-

што го во ри? 

∗
Цр теж зра чи сми сао ви зи је и на тај на чин је пре-

ва зи ла зи. 

∗

Знак мо ра има ти зна че ње, али он не мо ра не што 
озна ча ва ти. … Сли ков ни знак је је дин ствен ме ђу 
зна ци ма у том сми слу што он озна ча ва сам се бе, то 
јест зна ков на сред ства са ма по се би има ју свој ства 
ко ја зна че.

Чарлс Мо рис

∗
Да ли је ко лаж са мо „сли ка рас па да, дез ин те гра-

ци је“ ствар но сти? 

∗
Од но си ки не зич ких и дру гих еле ме на та уну тар 

ге сту ал ног зна ка. 

∗
Ли ни ја – ње но ра ђа ње ди на мич ким кре та њем 

тач ке кроз про стор. 

∗
Не ма ни ка квог об ли ка, ни ка кве ства ри на све ту, 

ко ја ни шта не ка зу је.
Кан дин ски

∗
По јам „ствар но сти“ ма те ри је у крај њем слу ча ју 

раз ло жив у не ма те ри јал но сти ра зних енер ги ја и си ла.

∗
За ла га ње Ма ље ви ча за су пре ма ци ју чи сте не-

пред мет но сти.

∗
Слу чај ност је са мо од ре ђе ње ве ро ват ног. 

∗
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Же ле ћи да по ка жем основ ну ан ти но ми ју из ме ђу 
умет но сти и re a du-ma de-a за ми слио сам ре ци проч-
ни re a du-ma de упо тре бив ши Рем бран та уме сто да-
ске за пе гла ње.

Мар сел Ди шан

∗
Су шти на ства ри је су шти на за нас, она не ма уни-

вер зал ни сми сао. 

∗
Умет нич ко де ло из ван фи зич ке објек ти ви за ци је. 

∗
Ин ту и тив ност кон цеп ту ал не умет но сти и ње на 

по ве за ност с нај ра зно вр сни јим мен тал ним про це-
си ма. 

∗
Умет ност је умет ност као умет ност. Умет-

ност као умет ност ни је ни шта дру го до умет ност.
Ед Рај нхард

∗
Ком пју тер ска и ко му ни ка ци о на умет ност у 

окви ри ма не чег што је већ де фи ни са но као „про гра-
ми ра ње ле пог„. 

∗
Да ли се све по ја ве ко му ни ка ци је мо гу ту ма чи ти 

лин гви стич ким ка те го ри ја ма? 

∗
Сум ња у мо гућ ност је зи ка као ап со лут но и не за-

мен љи во ору ђе из ра за. 

∗
На пор да се ре кон стру и шу оне мен тал не хи по те зе 

и про по зи ци је ко је пред ла же коп цеп ту ал ни умет ник.

∗
Дру га чи ји на чин функ ци о ни са ња има ги на тив-

них про це са у кон цеп ту а ли зму. 

∗
Ки не тич ка по е зи ја – син те за сли ке, пред ме та 

и по кре та ко ји оп тич ки пре до ча ва ју и ди мен зи ју 
вре ме на као је дан од еле ме на та кре а тив ног об ли ко-
вања. 

∗
Ви зу ел на и се ман тич ка ор га ни за ци ја при род них 

је зи ка. 

∗
Кôд у сли кар ству – си стем сли ков них про це сних, 

ми са о них је ди ни ца. 

∗
Мо же ли се из ме ђу „је зи ка сли ке“ и „је зи ка ре чи“ 

по ста ви ти не пре мо сти ва бра на што „ус кра ћу је сва-
ки про стор за ме ђу о бли ке и ме ђу у кљу чи ва ња“? 

∗
Исто ри ју умет но сти чи ни низ успе лих пре ко ра-

че ња.
Су зан Зон таг

∗
Ми смо тра га ли за еле мен тар ном умет но шћу.

Ханс Арп
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∗
Функ ци ја ми са о не опе ра ци је уну тар де ма те ри ја-

ли зо ва ног де ла. 

∗
Је зик – је дан од основ них ме ди ја умет нич ке 

прак се у кон цеп ту а ли зму.

∗
Ди ја лек тич ка про ти ву реч ност слу чај ног и ну-

жног, мо гу ћег и ствар ног. 

∗
Умет ност је увек не ка струк ту ра, ства ра лач ка 

ја сно ћа. У то ме се ни по што не раз ли ку је од ра ста 
не ке биљ ке или не ког кри ста ла, од жи во та зве зде 
или од струк ту ре не ке ма ши не.

Шви терс

∗
Све стан чи ње ни це да се сва ки од го вор по но во 

пре тва ра у пи та ње.

∗
Све у куп на пер цеп тив на по ду дар ност сли ке са 

објек том што га пред ста вља. 

∗
Чи ње ни ца да је јед на по ру ка ви зу ел на, не зна чи 

ауто мат ски да су ви зу ел ни и сви ње ни ко до ви. 

∗
Струк ту ра ико нич ког би ћа од ра жа ва се у сли-

ков но сти. 

∗

Да ли је, и ка да, сли кар ство „ми шље ње о са мом 
сли кар ству“? 

∗
Функ ци ја је зи ка и од ре ђи ва ње (име но ва ње) је-

ди ни ца ко је се ку вид но по ље. 

∗
Ка оно ме што са би ра це ло куп ност Би ћа. 

∗
Про цес са мо а на ли зе во ђен уну тар има нент них 

гра ни ца умет но сти. 

∗
Су шти на и по сто ја ње, има ги нар но и ре ал но, ви-

дљи во и не ви дљи во, сли кар ство ме ша све на ше ка-
те го ри је ши ре ћи свој они рич ки уни вер зум те ле сних 
би ти, успе шних слич но сти, не мих зна че ња.

М. Мер ло-Пон ти
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СВЕТ У ЈЕ ЗИ КУ

Знак (сиг нал) је у су шти ни би ћа. Чо век је зна-
чењ ско би ће јер се ис ка зу је пу тем зна ко ва (сиг на ла) 
при ма ју ћи их, про из во де ћи их, ко му ни ци ра ју ћи по-
мо ћу њих, пре зен ту ју ћи се бе у све ту.

∗
Сиг на ли стич ко де ло, као аван гард но де ло, под-

ра зу ме ва ори ги нал ност естет ске ин фор ма ци је. Ова 
ин фор ма ци ја у сиг на ли стич ком де лу мо ра би ти из-
вор на, из не над на и не пред ви дљи ва.

∗
У ге сту ал ној по е зи ји – те жња ка то та ли те ту те-

ла у ак ци ји, ка мак си мал ној екс пре си ји ки не зич ког 
је зи ка.

∗
Свет у је зи ку. Је зик у све ту. Је зич ко мо де ло ва ње 

све та.

∗
Лу ди зам – јед на од основ них ка те го ри ја ства ра-

лач ког би ћа.

∗
Маг но ве ност и те шка ухва тљи вост је зич ке ма те-

ри је и сли ка из под све сти.

∗

Ак ту е ли за ци ја и до град ња из ве сних пе снич ких 
по сту па ка исто риј ске аван гар де.

∗
Фе но ме но ло шка ви зи ја ствар но сти.

∗
Из за там ње них ре чи, је згра не из ре ци вог, му ца-

во сти и гр ча уз не ми ре ног те ла.

∗
Раз ли ка из ме ђу ли те рар не про во ка ци је и аутен-

тич не ства ра лач ке по ле ми ке са тра ди ци јом.

∗
Сиг на ли стич ка пе сма: лу дич ка упо тре ба је зи ка 

и зна ка. 

∗
По е зи ја ко ја вра ћа из вор ну ве зу из ме ђу ре чи и 

ства ри, го во ра и чи на. 

∗
Из уну тра шњег апеј ро на пе сни ко вог би ћа.

∗
У фе но ме но ло шкој, але а тор ној и ша тро вач кој 

по е зи ји у нај ве ћој мо гу ћој ме ри до шло је до укла ња-
ња ап стракт не по е тич но сти.

∗
Опа жа њем ми при ку пља мо, по ве зу је мо у це ли-

не, струк ту ри ше мо сли ку све та.

∗
По ет ско ста ње у ко ме се ус по ста вља ин тер ак ци ја 

из ме ђу об ли ка пе сме и би ћа је зи ка.
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∗
Пе сма је пр ви дан ства ра ња: пр ви дан све та 

умет но сти.
Ан дреј Бе ли

∗
Кре а тив ни су бјект: из ко нач не ствар но сти ка 

бес ко нач ним мо гућ но сти ма.

∗
Сиг на ли зам – по че так но ве умет но сти, но ве 

ства ра лач ке прак се, сен зи бил но сти, мо ра ла, бит но 
дру га чи јег те о риј ског и есте тич ког при ла за умет-
нич ком де лу.

∗
Фор ме (об ли ци) омо гу ћа ва ју чо ве ку (умет ни ку) 

лак ше про ди ра ње у са му су шти ну ства ри.

∗
Игра (игри вост) у гра ма тич кој и он тич кој срук-

ту ри але а тор не и сто ха стич ке пе сме.

∗
Ди ја лог је зи ка са са мим со бом.

∗
Ко ли ко је по ло жај по е зи је из у зет и из у зе тан у 

јед ном спек тру ра зно вр сних умет нич ких ди сци-
пли на?

∗
Ис пре пле та ни пу те ви и про сто ри апеј ро ни стич-

ког има ги на тив ног и ма та фо рич ког тка ња.

∗

По е тич ко-кри тич ки дух не раз двој ни чи ни лац 
ства ра ла штва по сле рат не аван гар де.

∗
Реч и знак што бу де успа ва не енер ги је умрт вље-

ног све та.

∗
Пре се ца ју ћи сти хов ни след. Осло ба ђа ју ћи је зик 

чвр стих рит мич ких ма три ца.

∗
Умет ност и от кри ва ње зна ко ва и то ко ва ствар-

но сти ко ја се не пре ста но ме ња.

∗
Да ли је зик зи ста не до пу шта да бу де де фи ни сан?

∗
Што да ље од умет но сти као го ле иде о ло ги је.

∗
Про блем ства ра лач ког пи са ња у би ти је про блем 

кон цен тра ци је.
Стивн Спен дер

∗
Мно го стру ки об ли ци пе снич ке асо ци ја тив но сти 

у але а тор ној и сто ха стич кој по е зи ји.

∗
Свест о но вом (из вор ном) об ли ку, о но вом је зи-

ку и пе сми.

∗
Исто риј ска усло вље ност и оме ђе ност деј ства 

књи жев но-кри тич ких тек сто ва.
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∗
Мла дост и све жи на је зи ка и све та апеј ро ни стич-

ке пе сме.

∗
Пе ва ти (про из во ди ти, сиг на ли зо ва ти) по уну-

тра шњем рит му свог лу дич ког би ћа.

∗
Кроз маг му и ха ос све та до ис точ ни ка и по че ла 

је зи ка и пе сме.

∗
По ћи од раз ли ке из ме ђу упо треб не и са мо бит не 

ре чи.

∗
Пи са ње као уни вер зал но про из во ђе ње зна че ња.

∗
Би ће је оно што је нај бли же. Па ипак, ово нај бли-

же оста је чо ве ку нај у да ље ни је.
Хај де гер

∗
Пре ма зен уче њу у пра вој умет но сти не ма на ме-

ре, не ма ци ља.

∗
Да ли се, за и ста, са мо чи ном пи са ња „про ве ра ва 

не/моћ је зи ка“.

∗
Из бри са не ме ђе из ме ђу ре ал ног и фан та зма го-

рич ког у апеј ро ни стич ком је зич ком ко смо су.

∗

Ис пи ти ва ње са мог про це са са зна ва ња.

∗
Ста ри еле мен ти сје ди ње ни на је дан но ви на чин.

∗
По ступ ци фор ма ли за ци је пе снич ког је зи ка. 

∗
Мо же ли се пра ва ре ал ност умет нич ког де ла от-

кри ти са мо ис тра жи ва њем и ту ма че њем ње го ве ма-
те ри јал не осно ве?

∗
Из он то ло шких ис ка за је дин ства ин те лек ту ал-

ног и чул ног.

∗
Је зик је ви ше део нас не го жив ци.

Ва ле ри

∗
Про го во ри ти још по не што о епи гон ском пре-

у зи ма њу ори ги нал них сиг на ли стич ких по е тич ких 
мо де ла.

∗
Ре чи и њи хо ва уну тра шња све тлост.

∗
Пе сма је из вор пе сни ка, а пе сник из вор пе сме.

∗
Вр тло зи осло бо ђе них сли ка на шег пост ва ре ног 

све та у отво ре ним про сто ри ма ег зи стен ци је и ег зи-
стен ци јал ног.

∗
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Од син хро не на у ке о је зи ку до струк ту рал не лин-
гви сти ке.

∗
Из во ри ин ди ви ду ал не пе снич ке се ман ти ке у 

про сто ри ма има ги на тив ног и ира ци о нал ног.

∗
Ви ше ди мен зи о нал ни је зик кон крет не и ви зу ел не 

по е зи је.

∗
Ре чи ма и зна ци ма су прот ста вљен ра зор ном то ку 

вре ме на.

∗
Ма лар ме о ва на сто ја ња да учи ни ми сао очи глед-

ном „кроз са му фор му је зи ка“.

∗
Иро ниј ски дис курс и ус по ста вља ње иро ниј ске 

дис тан це кроз не у рав но те же но оби ље је зич ких еле-
ме на та и сли ке по тро шач ке ци ви ли за ци је у але а тор-
ној по е зи ји.

∗
Са свим нов и дру га чи ји жи вот ре чи у пе снич ком 

об ли ку и је зи ку.

∗
Раз у ме ва ње све та, свог ме ста и сво је уло ге у ње-

му као не по сред ни и нај ви ши ин те рес ду ха.

∗
Је зик при зна је за ко ни то сти слу ча ја, про звољ но-

сти и игре.

∗
За Ху и зин гу људ ска кул ту ра из ра сла је из игре и 

раз ви ла се као игра.

∗
Из ве сна тран сцен ден тал ност у чи ну пе снич ког 

ба вље ња ре чи ма.

∗
Пе снич ки про сто ри у ра сло је ном све ту је зи ка и 

обез ли че ном све ту ства ри.

∗
Од за бо ра ва би ћа ка за бо ра ву пе сме.

∗
Не пре кид на жуд ња за об на вља њем је зи ка.

∗
Мо же ли кри ти чар чи та о цу уоп ште да пре не се 

не ка кав „пра ви сми сао де ла“.

∗
Пе сма - „слут ња о то ме ка ко бо жан ско око ви ди 

свет“.

∗
Ства ри су већ исто то ли ко ре чи ко ли ко и ства-

ри и обр ну то ре чи су већ исто то ли ко ства ри ко ли-
ко и ре чи. Пи са ње оства ру је њи хо во спа ри ва ње.

Понж

∗
Аван гард но и аван гар ди зам као има нент ни, су-

штин ски са др жај сиг на ли стич ког де ла.

∗
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Тро ди мен зи о нал на при ро да је зич ког зна ка.

∗
Мо је сли ке су пе пео мо је умет но сти.

Ив Клајн

∗
Спој ме та фи зич ког зна че ња са тех нич ком функ-

ци јом умет нич ког де ла.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја: пер ма нент на про дук ци-

ја естет ских ино ва ци ја у је зи ку.

∗
Ле по и ру жно као се ман тич ки пој мо ви.

∗
Мо же ли пе сник по бе ћи од сво је по е ти ке?

∗
Не моћ пси хо а на ли зе да про дре у су шти ну ства-

ра лач ког.
∗

По ет ска исти на као са мо пре по зна ва ње.

∗
По е ма Пу то ва ње у Зве зда ли ју: јед на но ва и дру-

га чи ја струк ту ра еп ског пе ва ња.

∗
Де ло ко је у се бе укљу чу је чи та ву по вест по е ти ке.

∗
Сло бо да као он то ло шка од ли ка (di na mis) чо ве-

ко ве ег зи стен ци је.

∗

Вра ти ти се пр во бит ном ства ра лач ком не ре ду 
по е зи је и ми шље ња.

∗
Сиг на ли стич ка књи жев но-про из вод на прак са: 

ра ди кал не про ме не у по и ма њу и упо тре би је зи ка 
као по ет ског ма те ри ја ла. 

∗
Ка ко из хи пер тро фи је фор ме?

∗
Ре чи, по е зи ја и књи жев ност су шти на су жи во та.

Бор хес

∗
Шта је за ви чај пе сме?

∗
На пу шта ње основ не се ман ти ке ре чи и ожи вља-

ва ње но вих зна че ња.

∗
Пе сни ци про стор не и вре мен ске отво ре но сти, 

тра жи о ци ко смич ких са звуч ја.

∗
За Фрој да умет ност је ком пен за ци ја и су бли ма ци ја.

∗
Пе снич ки чин и „са мо ра зу мљи вост“ је зич ког 

фе но ме на.

∗
Пред ста ва све та на ста ла по мо ћу уну тар ње де-

скрип ци је за сно ва не на про мен љи вим и не ста бил-
ним ћу ди ма чу ла.
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∗
Илу зи ја ствар но сти.

∗
Пе сма по бу ње на про тив вре ме на и про сто ра: до-

се за ње чо ве ко ве сло бо де.

∗
Ар хи тек ту ра сиг на ли стич ке по е зи је и ње на он-

тич ка мо бил ност.

∗
По М. Ди фре ну је зик је пре у зео ме сто и уло гу чо-

ве ка.

∗
О раз ли чи то сти чи та ња.

∗
Кри ти ка – нео дво ји ви део кре а ци је.

∗
Раз у ме ва ње исто риј ских ди мен зи ја јед ног ства-

ра лач ког про јек та.

∗
Од про гра ми ра не до има нент не по е ти ке.

∗
Бу ди стич ко схва та ње све та као илу зи је и чо ве ко-

ва по тре ба да се осло бо ди овог све та сна.

∗
У мре жи апеј ро ни стич ког пе снич ког го во ра ома-

мљи ва рит мич ност све ми ра и све та.

∗

Уну тра шња све тлост је зи ка: ре чи под на по ном.

∗
Где су су штин ске ди мен зи је зна ка, је зи ка и пе сме?

∗
Пла не тар на игра отва ра но ву епо ху у ко јој је 

сми сао не по сто је ћи, без об зи ра схва ти ли ми свет 
као без у мље или као ап сурд.

Ак се лос

∗
Да ли је рад има ги на ци је усло вљен са мо оним 

што ства ра лац опа жа и до жи вља ва у ствар но сти?

∗
Не до сти жни ап со лут.

∗
Да да и зам је пре у зео Ба ку њи но во анар хи стич ко 

ге сло: „Уни ште ње је ства ра ње“. Ода тле је про ис те кла 
чи та ва јед на есте ти ка (или ан ти е сте ти ка) са да ле ко-
се жним по сле ди ца ма на умет ност два де се тог ве ка.

∗
Тра га ју ћи за сво јим аутен тич ним пе снич ким и 

је зич ким иден ти те том.

∗
Свест и има ги на ци ја: пот пу но сје ди ња ва ње са 

све том.

∗
Ум спон та но же ли да бу де ве чан, да бу де за у век.

То ма Аквин ски

∗
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Зна че ње про ис те кло из звуч не ре ал но сти ре чи.

∗
Але а тор на и ша тро вач ка пе сма: из вор но ства ра-

ње ствар но сти.

∗
Да ли је умет ност, под при ти ском кван ти те та, 

„сво јом мре жом ис ку ства и при чи на ис цр пи ла са му 
се бе, свој је зик и свет“?

∗
Са вре ме ни ху ма ни зам и мо гућ но сти ње го вог да-

љег раз во ја.

∗
Осве тли ти тек сто ве из ну тра.

∗
Би ће пе сни ка ко је об ли ку је тка у је зи ку свој од-

нос пре ма ко смо су и све ту.

∗
Зна че ње као не што ван је зич но, не што што је из-

над и што пре ва зи ла зи са ме ре чи.

∗
За Ба шла ра кре а тив на ма шта ни је чи сто пси хо-

ло шки про цес и не прет хо ди го во ру.

∗
Све про ба ти, све оку ша ти не по шту ју ћи ни ка ква 

пра ви ла.

∗
Име ни ца – је дан од кључ них еле ме на та у ства ра њу 

екс пло зив не пе снич ке сли ке у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Из ме ђу све та ре чи и све та ства ри.

∗
Вра ћа ти је зик у ста ње ко је је прет хо ди ло ње го вој 

гра ма тич кој ко ди фи ка ци ји.

∗
Тра же ње но вих пе снич ких об ли ка као ства ра-

лач ко опре де ље ње.

∗
Спу тан, али и ин спи ри сан не мо ћи ма је зи ка.

∗
Пе сма као про јек ци ја ко смо са исто вре ме но у се-

би са др жи и ха ос и ред.

∗
Мо же ли је зик би ти са мо име ник пред мет но сти 

све та?

∗
Мор фо ло шке и струк ту рал не срод но сти из ме ђу 

пси хо а на ли тич ког и естет ског (умет нич ког, ли те-
рар ног) фе но ме на.

∗
Реч и ње на фо но ло шка ре ал ност у звуч ној по е-

зи ји.

∗
Утвр ђи ва ње уну тра шњих зна чењ ских ве за јед не 

тек сту ал не струк ту ре.

∗
Он то ло ги ја чи ње ни ца и све та.
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∗
По е зи ја и ње ни на по ри да нас при бли жи не чем 

за шта ни смо си гур ни да је би ло где и би ло кад из/
го во ре но.

∗
Ха ос је мно го лик.

М. Бах тин

∗
Сла га ти у је дин стве ну це ли ну фраг мен те соп-

стве не ду хов но сти.

∗
Сиг на ли стич ка ви зу ел на пе сма: ка кво је крај ње 

ис хо ди ште ње не лин гви стич ке и ико нич ке ме та је-
зич но сти?

∗
Јед на од де фи ни ци ја го во ра: „људ ска оп ти мал на 

фо нич ка ко му ни ка ци ја је зи ком“.

∗
От кри ва ти ре чи тост ти ши не.

∗
Апеј ро ни стич ки пе сник: де ми јург уни вер зу ма 

опреч них пе снич ких сли ка.

∗
Реч (је зич ки знак) – је дин ство озна чи те ља и 

озна че ног.

∗
Ауто но ми ја пи са ња.

∗

У фе но ме но ло шкој по е зи ји име но ва ње а не сим-
бо ли за ци ја.

∗
По тро шљи вост је зи ка и зна ка.

∗
Мо же ли се из ме ђу пе сни ка и по е зи је ста ви ти 

знак јед на ко сти?

∗
Вр тло жна ди на ми ка апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Свест о Ни шта ви лу.

∗
За Ан дре ја Бе лог „ри там епо хе не што (је) ду бље 

не го књи жев ни пра вац.“

∗
Жуд ња за ко му ни ка ци јом и про сто ри тран сцен-

ден тал ног.

∗
Го вор: пре тва ра ње јед ног жи вот ног ми љеа у свет 

ре чи.

∗
Не мо гућ ност ства ра о ца (пе сни ка) да се у пот пу-

но сти дис тан ци ра од вре ме на.

∗
Ства ри са ме по се би као су бјек ти у фе но ме но ло-

шкој по е зи ји.

∗
Те мељ на пи та ња је зич ког уни вер за ли зма.
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∗
Гест и ег зи стен ци ја.

∗
Ем бри о нал не фор ме сци јен ти стич ке по е зи је: 

пла не тар ни је зик, је зик кре та ња и ма те ри је.

∗
Је зик кре та ња и ма те ри је ни је ма те ри ја лан је зик. 

Ми не мо же мо по сум ња ти у ње го ву ира ци о нал ност, 
од но сно над ре ал ност.

∗
Над ре ал ност пла не тар ног је зи ка из ви ре из дру-

га чи јих од но са чи ње ни ца, би ћа и ства ри.

∗
Да ли је аван гар да са мо прет ход ни ца оно га што 

до ла зи?

∗
Сто ха стич ка по е зи ја: естет ска оп се жност је зи ка 

и зна чењ ско ра си па ње фор ме.

∗
Плод на пре пли та ња ра зно вр сних пе снич ких по-

сту па ка.

∗
Пе снич ко и ми стич ко ис ку ство.

∗
По мо ћу асо ци ја тив них ме то да отва ра ти но ве, 

не ис тра же не пре де ле све сти.

∗
Текст ко ји је сам се би узрок и по сле ди ца.

∗
У ци ви ли за ци ји XX ве ка ста тус су бјек та је уз др-

ман и ста вљен под ве ли ки знак пи та ња.

∗
Ра за ра ју ћа не га ци ја ап со лут ног.

∗
Да ли је ма гиј ска моћ ре чи за у век иш че зла?

∗
Прин цип оте жа ног и ком би но ва ног чи та ња у 

сиг на ли зму.

∗
Пла не тар но пам ће ње.

∗
Ме сто по е зи је у исто ри ји ду ха.

∗
При кри ве ност естет ске ин фор ма ци је.

∗
Ви ше знач но зра че ње тек ста и „то та ли тар на 

струк ту ра“ ствар но сти.

∗
Еко но ми ја је зич ког по на вља ња у ком би на ци о-

ној, ва ри ја ци о ној и пер му та ци о ној по е зи ји.

∗
По но во се ро ди ти из пе пе ла по тро ше не и уни-

ште не фор ме.

∗
Мно го стру кост и ком плек сност сиг на ли зма.
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∗
Апеј ро ни стич ка пе сма ухва ће на у ко штац са 

игром све та и маг но ве ним тре нут ком ње го вог на-
ста ја ња.

∗
Ко смос за у ста вљен у оку и ре чи.

ИСТО ПИ ТА ЊЕ 
НАД ИСТИМ ПО НО РИ МА

Био је то сан ко ји ме је про га њао: пр ви је зик ко-
јим су про го во ри ли љу ди у исти мах био је му зи ка, 
по е зи ја и на у ка.

Жан Ста ро бин ски

∗
Ра ди ка лан по е тич ки пре лом у срп ској по е зи ји 

ше зде се тих го ди на из вр шен је сци јен ти стич ком по-
е зи јом и ства ра лач ким по ступ ци ма ко је је до не ла 
пр ва фа за сиг на ли зма.

∗
Нео п ход ност ап со лут не сло бо де ми сли и ак ци ја 

у ту ма че њу Уни вер зу ма.

∗
По сле те о ри је ре ла тив но сти и квант не фи зи ке, 

те о ри ја ха о са пред ста вља тре ћу ве ли ку ре во лу ци ју 
у фи зи ци на шег сто ле ћа.

∗
Сиг на ли зам и но ви кљу че ви за про блем од но са 

умет но сти и ствар но сти.

∗
У апеј ро ни стич кој пе сми упо тре ба ре чи с искон-

ским функ ци ја ма.
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∗
Екс пе ри мент је у са вре ме ној ли те ра ту ри, по себ-

но по е зи ји, по стао не за о би ла зан, пер ма нен тан по-
сту пак. Без ње га ви ше не ма про до ра у не по зна те 
пре де ле је зи ка и све та.

∗
Ко ри шће ње ма те ма тич ких струк ту ра и те о риј-

ских мо де ла раз ли чи тих ег закт них на у ка у свим фа-
за ма сиг на ли зма.

∗
По се би се раз у ме да је зик има чуд но нео д ре ђе ни 

ка рак тер.
Нилс Бор

∗
Суд би на по е зи је два де се тог ве ка – суд би на не-

пре ста них про ме на и ло мо ва.

∗
Основ на ка рак те ри сти ка свих ха о тич них си сте-

ма је да су не ли не ар ни. Ли не ар ни си сте ми не пре ла-
зе у ха ос.

∗
Јед но став ност и чи тљи вост при ро де – илу зи ја 

инерт ног ду ха.

∗
У ко јој ме ри је по ет ски ин стру мен та риј, у ту ма-

че њу чи ње ни ца и ства ри, оправ да ни ји од ло гич ког 
ин стру мен та ри ја?

∗

Прин ци пи не пред ви дљи во сти, зна чењ ске нео-
д ре ђе но сти и ми ни мал не ре дун дант но сти је зи ка у 
апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Па жљи вим по сма тра њи ма и ис тра жи ва њи ма 

сру шен је ап со лут ни де тер ми ни зам на у ке де вет на-
е стог ве ка.

∗
Из вор на ис ку ства сиг на ли зма о про сто ру и је зи ку.

∗
На уч ник осе ћа да је сли чан умет ни ку; он са да 

мно го ја сни је са гле да ва бе сми сао сво јих по ду хва та, 
спон та ност сво јих ак ци ја и по е зи ју сво јих от кри ћа.

Абра хам Мол
∗

Да ли и ка ко игра уки да ви шак сми сла?

∗
Ко нач но на пу шта ње ло го цен три зма.

∗
Сна жни им пул си афек тив не је зич ке енер ги је у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Сци јен ти зам Пла не те уоч љив је не са мо у ат мос-

фе ри и мо ти ва циј ским сло је ви ма, већ и у ди рект ном 
ко ри шће њу ег закт них је зич ких обра за ца при ли ком 
ства ра ња по је ди них де ло ва по е ме.

∗
Ин тер су бјек тив ност – јед на од кључ них чи ње-

ни ца кре а тив ног естет ског до жи вља ја.
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∗
По Сен Џон Пер су пе сник и на уч ник из го ва ра ју 

јед но исто пи та ње над истим по но ри ма а „раз ли ка је 
је ди но у на чи ни ма ис тра жи ва ња“.

∗
Чин озна ча ва ња и свест о про це су ал но сти пе-

снич ког тек ста.

∗
Нео д ре ђе ност – су штин ска од ли ка не ви дљи ве 

су ба том ске при ро де.

∗
На у ка се ко ри сти сли ка ма и екс пе ри мен ти ше 

има ги нар ним си ту а ци ја ма на исти на чин као и 
умет ност.

Ј. Бро нов ски

∗
Ка је зи ку ко ји се ота ра сио те ре та соп стве не ма-

те ри јал но сти.

∗
Да ли кри за на чи на ко му ни ка ци је у са вре ме ној 

умет но сти угро жа ва при род не то ко ве пре но ше ња 
естет ске ин фор ма ци је?

∗
У сво јој би ти има ги на ци ја је је дан екс пе ри мен-

тал ни про цес.

∗
Сиг на ли стич ког умет ни ка не ин те ре су је ви ше 

са мо де ло као та кво, већ и по зи ци ја при ма о ца (чи та-
о ца, по сма тра ча) и ње гов евен ту ал ни ин тер ак тив ни 

ути цај на де ло у кон крет ним про сто ри ма, вре мен-
ским усло ви ма и чи ње ни ца ма ствар но сти.

∗
Ко сми зам и сци јен ти зам по е ме Пу то ва ње у Зве-

зда ли ју усло вљен је нај пре ње ним ин спи ра тив ним 
из во ри ма, а он да упо тре бом ре чи, син таг ми и сим-
бо ла из ег закт них (астро фи зич ких, би о ло шких, хе-
миј ских и ма те ма тич ких) во ка бу ла ра.

∗
Екс пе ри мент у умет но сти – са мо стал на ства ра-

лач ка ка те го ри ја.

∗
По што је квант но зби ва ње је ди ни из вор слу ча ја, 

мо ра да ту ле жи сва сло же ност на шег све та.
Х. Фран ке

∗
Књи жев но де ло: про дукт се ман тич ке и естет ске 

ин фор ма ци је, при че му код ино ва тив ног де ла пре-
вла да ва естет ска ин фор ма ци ја.

∗
Жуд ња за от кри ва њем већ за бо ра вље них, одав но 

за пре та них мо гућ но сти је зи ка.

∗
Сто ха стич ка и але а тор на по е зи ја не уки да ју је-

зич ки знак већ са мо раз би ја ју ње го ву зна чењ ску це-
ли ну.

∗
Из про сто ра функ ци о нал не у струк тур ну ком-

плек сност умет нич ког де ла.
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∗
Ослу шки вао сам ди са ње ме та ла
Слич но је ди са њу зве ри

Из по е ме Пла не та

∗
Струк ту ра по е зи је мо же се са свим опи са ти и об-

ја сни ти на осно ву сле до ва ве ро ват но ће.
Ја коб сон

∗
Фе но мен пе снич ке пер цеп ци је и но ве (дру га чи-

је) ди мен зи је у ис тра жи ва њу ко смо са и све та.

∗
Сци јен ти стич ки пе сник је не књи жев не, ег закт не 

еле мен те пре у зи мао и ста вљао у ли те рар ни фо кус, 
да ју ћи им на тај на чин ста тус естет ских еле ме на та.

∗
Да ли је још увек одр жи ва Ајн штај но ва тврд ња: 

„Не ве ру јем да се Бог коц ка с Уни вер зу мом“?

∗
Сам по се би ства ра лач ки по сту пак је кре а ци ја.

∗
Сиг на ли стич ко ис пи си ва ње раз ли ке.

∗
За ак тив но (ства ра лач ко) чи та ње ко је бу ди и ди-

на ми зу је естет ску ин фор ма ци ју.

∗
Бе же ћи од си сте ма ти ке, нор ма тив но сти и кли-

шеа, аван гард на умет ност као не ке од бе ле га свог 

пре по зна ва ња ис ти че не пред ви дљи вост и нео д ре ђе-
ност.

∗
Пре ма Бо ру за опис про це са у ато му тре ба ло би 

ис ко ри сти ти пе снич ки је зик, по што квант на те о ри-
ја, као и пе сма, не опи су је чи ње ни це „већ го во ри о 
сли ка ма ста ња и на шим мен тал ним ре ла ци ја ма пре-
ма њи ма“.

∗
Из оног што фе но ме но ло ги ја од ре ђу је као „пре-

ми са о но ис ку ство све та“.

∗
За Анак си ман дра апе и рон је по че так бив ству ју-

ћих ства ри, и као та кав он је бес кра јан, не са гле див, 
бе смр тан и не ра зо рив.

∗
Те жња да сва ки еле ме нат у сиг на ли стич ком де лу 

тво ри свој зна чењ ски про стор ко ји се за тим укла па 
у це ли ну.

∗
У Пла не ти и Пу то ва њу у Зве зда ли ју су сре ти са 

ре ал ним и не по сто је ћим ства ри ма, би ћи ма и си ту а-
ци ја ма, и пе снич ки по сту пак „оне о би ча ва ња ства ри“.

∗
Ства ра ње но вих об ли ка и њи хо ва уград ња у ква-

ли та тив но дру га чи ји пе снич ки уни вер зум.

∗
Мо же ли је дан фи зич ки за кон би ти „са мо кра так 

пре глед ем пи риј ских ре зул та та“?
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∗
Ме та је зич ки ства ра лач ки по ступ ци уоб ли ча ва-

ња тек ста у сиг на ли зму.

∗
Раз ло жи вост по ет ских сег ме на та ко смо са и све-

та.

∗
За Ум бер та Ека уни вер зум сми сла про стра ни ји је 

од уни вер зу ма ин фор ма ци ја.

∗
Раст не ре да енер ги је ко ја се на су ми це кре ће уну-

тар за тво ре ног си сте ма.

∗
Где су скри ве ни мо сто ви из ме ђу се ми о ти ке и он-

то ло ги је, из ме ђу фи зи ке и ме та фи зи ке?

∗
Град ња јед не по ет ске струк ту ре ко ја ће нам по ка-

за ти уни вер зал но би ће је зи ка.

∗
У ко јој ме ри екс пе ри мент у по е зи ји ни је „екс-

пе ри мент – за се бе“ већ „екс пе ри мент – за бу дућ-
ност“?

∗
От кри ва ње ср жи ре чи у еле мен тар ним на сла га-

ма го во ра као от кри ва ње че сти ца у ма те ри ји. 

ХА ОС И КО СМОС

По е зи ја – мо гућ ност ста па ња са соп стве ним из-
во ром.

∗
По ре дак гру па ре чи у про сто ру.

∗
Ре цеп ци јом и ту ма че њем сиг на ли стич ког де ла 

ни ка ко ни је мо гу ће об у хва ти ти чи та во ње го во би ће.

∗
Ути цај са мих ства ри на ве зу из ме ђу озна чи те ља 

и озна че ног.

∗
Је зич ки на пон и из ра жај на сна га је зи ка у апеј ро-

ни стич кој пе сми.

∗
Страх од ре и фи ко ва не ствар но сти – бек ство у 

не мо гу ћу про шлост.

∗
Пре и спи ти ва ња, ре зо ви, ком би но ва ња, не пре кид-

но тра га ње за дру га чи јим пе снич ким мо гућ но сти ма.

∗
Рас пра вља ти о је зи ку зна чи до ве сти на ме сто 

ње го ве су шти не не то ли ко је зик ко ли ко нас са ме....
Хај де гер
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∗
Ко смос за ми шљен као бес крај но тка ње, tex tum, 

пле ти во, (текст).

∗
Омо гу ћи ти је зи ку да сам ства ра пе сму.

∗
Од па ни ке ума до „гра ма ти ке све та“.

∗
Ла за Ко стић је хар мо ни ју схва тао као ста лан су-

коб уну тра шњих еле ме на та.

∗
Реч што над вла да ва свет чи ње ни ца и ства ри.

∗
Да ли је по вест јед ног пе снич ког де ла, по вест ње-

го вих ства ра лач ких ту ма че ња?

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма: пул си ра ње са мог би ћа у 

рит му са ус ко ви тла ном сли ком све та.

∗
Ту ма че ње ко је ви ше на ги ње ре-кон струк ци ји не-

го ре-про дук ци ји де ла.

∗
О дру штве ној не ко ри сно сти и не по треб но сти 

пе сни ка.

∗
По е зи ја и су бјек тив на про јек ци ја ства ри.

∗

Пој мов но раз у ме ва ње све та као по сле ди ца ње го-
вог пој мов ног устрој ства.

∗
Ма лар меу сти хо ви, без об зи ра од ко ли ко и од ка-

кве вр сте ре чи су са ста вље ни, увек да ју јед ну но ву и 
све о бу хват ну реч.

∗
Го вор сиг на ли стич ке пе сме: ре ин кар на ци ја је зи-

ка и зна ка.

∗
Про тив при род ног ре да ре чи.

∗
У але а тор ној пе сми свет ви ђен као па ро ди ја.

∗
Све ства ри ра ђа ју јед ну и јед на ствар све.

Хе ра клит

∗
Из без број них об ли ка људ ског ми шље ња и по-

сто ја ња.

∗
Од ре ди ти основ но је згро стил ске мор фо ло ги је 

сиг на ли зма.

∗
Пла не та и Пу то ва ње у Зве зда ли ју – по е ме о ко-

смич ком по ста њу и игри све то ва.

∗
Не-све сност је зи ка.

∗

76 77



Упо тре ба уни вер зал них сим бо ла или сим бо ла 
вре ме на у ко ме жи ви: јед на од стал них ди ле ма пе-
сни ка.

∗
Мо же ли се за и ста озбиљ но твр ди ти да смо све-

до ци „кра ја аван гар ди зма као ино ва ци је“ са мо за то 
што је до шло до исто риј ског и на уч ног про ми шља-
ња аван гар де као по кре та?

∗
У але а тор ној и сто ха стич кој пе сми по ку шај да се 

ауто ма ти змом је зи ка ухва ти пул си ра ње не све сног.

∗
О рит му и асо ци ја тив ним ни зо ви ма ко ји отва ра-

ју пу те ве ка су шти ни по ет ског.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја као по ли фо на је зич ко-

зна ков на тво ре ви на.

∗
Ми без пре да ха ску пља мо мед ви дљи вог да би смо 

га го ми ла ли у ве ли кој злат ној ко шни ци Не ви дљи вог.
Рил ке

∗
Вре ме и про стор као не по сред но ис ку ство сиг-

на ли стич ког пе сни ка у тра га њи ма за он то ло шким 
те ме љи ма по е зи је.

∗
Ми кро-је зич ки сми сао за де таљ и екс пло зив ну 

пе снич ку сли ку.

∗
Ви зу ел ни и ге сту ал ни пе сни ци сво јим кре а тив-

ним чи ном ста вља ју свет у по крет.

∗
Да ли се мо же из јед на ча ва ти књи жев на фик ци ја 

и ре ал ност?

∗
Из ства ра лач ке све сти је зи ка.

∗
Још јед ном о пе сни штву као цар ству сло бо де.

∗
Пла не тар ни иза зов сци јен ти стич ке по е зи је.

∗
Са вла да ти искон ску тен зи ју из ме ђу пе снич ког 

чи на и чи на ту ма че ња пе сме. Те две ства ра лач ке де-
лат но сти (у јед ној лич но сти) мо гле би да се про жи-
ма ју и до пу њу ју.

∗
Екс пе ри мент и де ми сти фи ка ци ја умет нич ког 

де ла чи не осно ву про гра ма сва ког аван гард ног по-
крета.

∗
Кре а тив ност умет ни ка из ра же на и по твр ђе на са-

мо кроз ис тра жи вач ки и от кри ва лач ки чин.

∗
На аван гар ду пу ца ју они ко ји су по за ди ње, а ни-

по што они ко ји су ис пред ње.
Пи ка со
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∗
О го во ру као син те зи кри ка и тек ста.

∗
Крај но сти и кон тра сти у апеј ро ни стич кој пе-

сми.

∗
Пој мов на и је зич ка ве за ност пе снич ке сли ке за 

струк ту ру пе сме.

∗
Да ли је бес крај чо ве ко ва там ни ца?

∗
Прин цип то та ли за ци је тек ста.

∗
Ар хе о ло шке на сла ге про шлих по е ти ка.

∗
Сли ков не мо ћи пе снич ког је зи ка.

∗
У жи жи има ги на тив не про јек ци је.

∗
Ка ко утвр ди ти гра ни це из ме ђу је зи ка и оно га 

што ни је је зик?

∗
По ет ски про сто ри они рич ког и има ги на тив ног у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
По сле ди це рас це па све сти, ствар но сти и игре.

∗

За Хе ге ла умет ност је нај ни жа фор ма ап со лут ног 
ду ха, ви ше фа зе чи не ре ли ги ја и фи ло зо фи ја.

∗
Сав у гр чу, у од би ја њу јед но знач но обо је ног го-

во ра и сми сла.

∗
У струк ту ри апеј ро ни стич ке пе сме, као естет ска 

и твор бе на чи ње ни ца, дис пер зив на по ет ска сли ка, 
ме ђу оста лим еле мен ти ма пе снич ке гра ђе, за у зи ма-
ла би вид но ме сто.

∗
Са сва ким но вим умет ни ком по кре нут је још је-

дан ха ос у сме ру ства ра ња но вог зве зда ног не ба...
Мом чи ло На ста си је вић

∗
Кон цеп ту а ли за ци ја они рич ког ис ку ства.

∗
У је зи ку и зна ку сиг на ли стич ка пе сма от кри ва 

сво је би ће, естет ску ти ши ну, он то ло шко зна че ње и 
ан тро по ло шку функ ци ју.

∗
Свет је у игри, у спон та ном про це су на ста ја ња и 

ме ња ња свих ства ри.

∗
У кон крет ној по е зи ји вид но је на сто ја ње да се 

пу тем је зич ких еле ме на та по ка же „естет ско ста-
ње је зи ка не за ви сно од ње го вих ана ли тич ких и син-
те тич ких мо гућ но сти“.

Бен зе
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∗
Скри ве на и не пред ви дљи ва са др жи на ства ри.

∗
Да ли се про ме ном оп штих усло ва ме ња и ка рак-

тер аван гард не умет но сти?

∗
По сте пе но кон сти ту и са ње зна че ња у ви зу ел но-

се ман тич ком по љу сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Ни за ње је зич ких еле ме на та.

∗
Реч и сли ка на раз ме ђи не ствар ног и по сто ја ња.

∗
Ма гич на ви зи ја Ха о са и Ко смо са – нај ин спи ра-

тив ни ји и нај трај ни ји из вор пе сме и пе ва ња.

∗
Раз у ме ва ње из ну тра, не по сред но до хва та ње сиг-

на ли стич ке по ет ске маг ме.

∗
Умет ност као ко му ни ка ци ја по себ не вр сте, не за-

мен љи ва дру гим ко му ни ка тив ним об ли ци ма.

∗
Из пе сме и кроз пе сму ка са мој би ти соп стве ног 

би ћа.

∗
Сци јен ти стич ка по е зи ја ства ра на у озрач ју пла-

не тар ног као су штин ског.

∗

План не ис то риј ских, син хро них, мит ских вред-
но сти.

∗
Мак си мал но ко ри шће ње је зич ких мо гућ но сти у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Су бјек тив ност јед на од основ них прет по став ки 

умет нич ког ства ра ња и ре цеп ци је умет но сти.

∗
Спи ри ту ал ност ин спи ра ци је.

∗
Пред ме ти и про це си те ме љи су струк ту ра фе но-

ме но ло шке по е зи је.

∗
Ри там у ко ме се од ви ја скри ве ни жи вот ства ри.

∗
Пу тем апеј ро ни стич ке пе сме вра ти ти се пр во-

бит ној ма гич но сти до жи вља ја све та.

∗
Књи жев ност као „је зич ка ауто би о гра фи ја“.

∗
Из во ри и жи ви ор га ни зми је зи ка.

∗
Кон фликт сиг на ли стич ког пе сни ка као но си о ца 

аутен тич не ко смич ке све сти и жи во та, и ста тич ког 
ба на ли зо ва ног окруж ја ко је је са мо при вид пра вог 
жи во та.

∗
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Ого ље ност пе снич ких сред ста ва – те ле сност пе-
сни штва.

∗
У по чет ку је зи ка бе ше чин.

Хум болт

∗
По е зи ја: са зна ње бес ко нач ног оби ља.

∗
Уло га кон тек ста за раз у ме ва ње зна че ња је зич ких 

и зна ков них струк ту ра у окви ру сиг на ли стич ког 
дела.

∗
Пе снич ка ви зи ја ап со лут ног Уни вер зу ма.

∗
Све мир и свет као отво ре на књи га.

∗
Об је ди ња ва ју ће деј ство зна ка, зву ка, ге ста, и ре-

чи у ви зу ел ној фо нич кој и ге сту ал ној по е зи ји.

∗
Опа жа ти зна чи кон стру и са ти свет из ви дљи вих 

и не ви дљи вих мо гућ но сти.

∗
Пре ма ру ским фор ма ли сти ма сви еле мен ти умет-

нич ког де ла, без раз ли ке, са став ни су де ло ви фор ме.

∗
Про ме на ства ра лач ког по ступ ка, на рав но, под ра-

зу ме ва и про ме ну пе сни ко вог од но са пре ма је зи ку.

∗

Де ши фро ва ње че сто ве о ма ком плек сних то по ло-
шких од но са у зна ков ном и вер бал ном ма те ри ја лу 
сиг на ли стич ке ви зу ел не пе сме.

∗
У Пла не ти и Зве зда ли ји ин тен зив на жуд ња за 

спа ја њем са уни вер зал ним (ко смич ким) Би ћем.

∗
По е зи ја – огле да ло но ве лин гви стич ке ствар но сти.

∗
Је зич ки ре зо ви и је зич ки пре ли ви у апеј ро ни-

стич кој пе сми.

∗
Па ра диг мат ска и син таг мат ска оса го во ра.

∗
Сва ки при род ни је зик са сто ји се од зна ко ва, за 

ко је је ка рак те ри стич но при су ство из ве сног ван је-
зич ког са др жа ја.

Лот ман

∗
Ши рок је спек тар раз ли чи тих си сте ма зна ко ва 

ко ји ма сиг на ли стич ки пе сник име ну је свет у се би и 
око се бе.

∗
Тра же ћи у је зи ку но ви ри там и но ве фо нич не 

мо гућ но сти.

∗
Да ли се мо гу ја сно од ре ди ти гра ни це пе сме у је-

зи ку и вре ме ну?
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∗
Да ле ко је од исти не тврд ња да сиг на ли сти же ле 

би ти екс цен трич ни и астил ски умет ни ци.

∗
Ме та фо рич ки ко ло плет као основ „по сре до ва не 

се ман ти ке“.

∗
Је зи ком апеј ро ни стич ке пе сме иде се на јед ну 

тра га лач ку ре кон струк ци ју Све ми ра и Све та.

∗
До жи вљај као ко рен опа жа ја а свест као ње гов 

ис ход.

∗
Из не ви но сти и све жи не тек ро ђе ног је зи ка.

∗
Ка но вој ме ри ства ра лач ког би ћа у сиг на ли зму.

∗
От кри ва ти при ро ду ре чи.

∗
Иде ал и жуд ња за све о бу хват но шћу и са вр шен-

ством тек ста (пе сме).

∗
За Вит ген штај на све што је у све ту слу чај но је, а 

оно што ни је слу чај но не мо же би ти у све ту.

∗
Је зик као је ди на ре ал ност.

∗
Пе снич ка ми то ло ги за ци ја ко смо са и све та.

∗
Де ло за тво ре но пре ма се би, али отво ре но за 

тран сцен ден ци ју.

∗
Про би ја ње свих мо гу ћих гра ни ца пе снич ког го-

во ра.

∗
Ка ма гли ча стом сја ју пр во бит но из го во ре не ре чи.

∗
За сле пљен не ис црп ном плод но шћу је зич ког ха о са.

∗
Но ва функ ци ја ре чи и дру гих по ет ских еле ме на-

та у сиг на ли стич кој пе сми.

∗
От кри ва мо ли де ло скри ва ју ћи га?

∗
Је згро ви тост и не сим бо лич ност фе но ме но ло шке 

по е зи је.

∗
Не што је у те би, у тво ме би ћу, у на чи ну на ко ји 

име ну јеш ства ри што се не ме ња, ни ти се мо же про-
ме ни ти.

∗
Сиг на ли зам као ста ње ду ха.

∗
Та мо где су иде је ства ри су бјект пе сме.

∗
Раз дро бље ност и по ли цен трич ност све та.
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∗
О све жи но, о бо дро сти ме ђу из во ри ма је зи ка про-

на ђе на.
Сен Џон Перс

∗
У апеј ро ни стич кој пе сми пе ва ти на на чин на ко-

ји би не све сно мо ра ло да се огла си.

∗
Из отво ре них по е тич ких то ко ва и про це са ко ји 

се раз ви ја ју, по ста ју бо га ти ји и чи ја се сми са о на и 
зна чењ ска дис пер зи ја уве ћа ва.

∗
Кад за тре пе ри про то пла зма и зве зда, за тре пе ри 

и пе сма.
∗

Пе сник – уну тра шње око све ми ра и све та.

∗
Је зик пред ме та и по кре та (ге сто ва) у по је ди ним 

об ли ци ма сиг на ли зма. 

∗
Из са мих по но ра би ћа, с нул те по зи ци је све сти.

∗
Ако не што на зи ва мо или сма тра мо умет но шћу 

он да је то за и ста умет ност.
Кон цеп ту а ли стич ка док три на

∗
Умет ност је је ди ни зах тев умет но сти. Умет-

ност је де фи ни ци ја умет но сти.
Џо зеф Ко шут

∗
Ис пи ти ва ње и де ми сти фи ка ци ја умет нич ког де-

ла до крај њих ана ли тич ких гра ни ца.

∗
Нул та тач ка умет но сти.

∗
За Ка трин Ми ле кон цеп ту ал на умет ност је „се-

ми о ти ка умет но сти“.

∗
Од кон цеп ци је јед ног Ап со лу та до ап со лут не 

сло бо де Ства ра ла штва.

∗
По е зи ја нам омо гу ћа ва да ослух не мо са мо би ло 

све та.

∗
Звуч ни та ла си ре чи.

∗
По ет ска функ ци ја зна ка.

∗
Да ли је „хо ри зонт људ ског ис ку ства“ ви дљив са-

мо у је зи ку.

∗
За Ба шла ра књи жев на ре ал ност има три ни воа: 

оно што се мо же раз у ме ти, оно што се мо же осе ти ти 
и оно што се мо же на пи са ти.

∗
По ку шај са гле да ва ња са да шњег ста ња све та и 

сво је ства ра лач ке уло ге у ње му.
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∗
Ме та фо рич ка су шти на по ет ског је зи ка.

∗
Има ги на ци ја, по Сар тру, не као ви ђе ње мен тал-

них сли ка већ као мо да ли тет све сти.

∗
Сто ха стич ка и але а тор на пе сма: по ет ска ма гич-

ност и игра пре тво ре не у ек ста зу го во ра, у ре чи.

∗
Не за др жа ти се на при ви ду, про ни ца ти у са мо 

ср це ства ри.

∗
По ли зна ков не ком по зи ци је ви зу ел не по е зи је.

∗
Да ли је са мо је зик „искон ски за ви чај чо ве ка“?

∗
Се ман тич ко оп те ре ће ње пе сме.

∗
Је зик, по Хај де ге ру, као „отва ра ње све та“.

∗
Је зик – су штин ски из вор сли ке све та.

∗
О дво стру кој при ро ди игре.

∗
Про стор ност ег зи стен ци је.

∗
Сиг на ли стич ка по е тич ка мре жа.

∗
Згу сну та енер ги ја је зич ког на бо ја.

∗
Гра ни це по ет ског – гра ни це све тло сти.

∗
Са би ра ње пе сни ко вог би ћа у јед ну жа ри шну 

тачку.

∗
Пра во на соп стве ни уни вер зум.

∗
Отва ра ње но ве про стор но-зна ков не про бле ма-

ти ке у сиг на ли стич кој по е зи ји.

∗
Ни си ти тра га лац за из гу бље ним ни ти ма ло го са 

и сми сла.

∗
Нео ства ре ни кон ти ну и тет ме ђу ства ри ма.

∗
Пре ва зи ла зи ти гра ни це ре ал ног, ето јед ног од 

основ них за да та ка сиг на ли стич ке умет но сти.

∗
Хте ње (жуд ња) и не моћ го во ра.

∗
Раз би ја ње око шта лих мо де ла тив них ма три ца.

∗
То по гра фи ја и сти ло гра фи ја пе снич ког тек ста.

∗
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Сиг нал при ме ћен и име но ван нај пре „у усло ви-
ма ха о са“.

∗
Ства ри ма ко је от кри ваш не да руј ко нач ни сми сао.

∗
Про би ја ње је зич ког и зна ков ног хо ри зон та.

∗
Ка но вој тран сцен ден тал но сти, али и отво ре но-

сти „би ћа је зи ка“ сиг на ли стич ке по е зи је.

∗
По јам аван гар ди зма си но ним за естет ску ино-

ва ци ју, про ме ну и пре лом у умет но сти (књи жев но-
сти).

∗
Про стор у ко ме се кре ће сиг на ли стич ки пе сник 

не мо же би ти са мо „ла бо ра то ри ја за ре чи“.

∗
Пре ма Ел Ли сиц ком сло во има две ди мен зи-

је: као звук оно је функ ци ја вре ме на, као лик оно је 
функ ци ја про сто ра.

∗
По е зи ја као не што „ап со лут но ре ал но“.

∗
Ре чи ти про сто ри око ре чи.

∗
У сво јој по след њој по е тич кој фа зи апеј ро ни зму, 

сиг на ли зам пр вен стве ну па жњу по све ћу је је зи ку и 
ње го вим твор бе ним мо ћи ма.

∗
„Ин фор ма ци ја је ле по та“, сли ка све та на ме ђи 

ха о са и ен тро пиј ске рав но те же.

∗
До ве сти сво ју има ги на тив ну свест у сам по че так 

(из вор) до жи вља ја и ми шље ња.

∗
О ко смич ко сти и људ ско сти умет но сти.

∗
Ви де ти и осе ти ти ма те ри јал ност тек ста (је зи ка).

∗
Од лу дич ког до тран сцен ден тал ног у пе сми.

∗
Да ли је ху ма ни зам за ста рео? Да ли смо, за и ста, 

по че ли да гра ди мо свет у ко ме чо век ви ше ни је цен-
трал на вред ност?

∗
Ма те ри ја и енер ги ја ви зу ел не пе сме.

∗
На ме ра да се из два ја њем је зич ких мо ле ку ла и 

ато ма, и њи хо вим рас по ре дом у про сто ру, до сег не 
„аку сти ка ти ши не“.

∗
По е зи ја као ли це (и на лич је) Ха о са и Ко смо са.
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ИГРА И ИМА ГИ НА ЦИ ЈА

У сва ком зна ку од бле сак је не ког би ћа.

∗
Пе снич ка моћ об је ди ња ва ња кон крет ног и ап-

стракт ног.

∗
Свет, сли ка све та као до ди ри ва ње и про жи ма ње, 

игра зна ко ва и зна ков них си ту а ци ја.

∗
По е зи ја: кре а тив но по твр ђи ва ње ег зи стен ци је.

∗
Кри за је зи ка и ње го во бо га ће ње но вим из ра жај-

ним мо гућ но сти ма.

∗
Да ли је пи са ње по е зи је са мо „уве жба ва ње смр-

ти“?

∗
Основ ни про блем: по ло жај чо ве ка и суд би на 

умет но сти у пла не тар ној ци ви ли за ци ји.

∗
Из крх ких (не ствар них) про сто ра го во ра бе ле 

пе сме.

∗

И по ред свих про до ра и от кри ћа не по сум ња ти у 
ми сте ризност је зи ка.

∗
Чи ње ни це и ства ри ко је ре ги стру ју (опа жа ју) на-

ша чу ла ни су уна пред под ре ђе не не кој фор ми, на-
про тив, оне је од ре ђу ју.

∗
Ка пе снич ком раз у ме ва њу и ту ма че њу Ко смо са 

и Све та.

∗
При бли жи ти се бит ном, удах ну ти опо ре ми ри се 

не из ре ци вог.

∗
Мо же ли се за сно ва ни је го во ри ти о не ис то рич-

но сти по ет ског чи на?

∗
Уни вер зал ност ге ста по твр ђу је чи ње ни цу да је у 

те лу по ре кло и из вор го во ра.

∗
Реч, знак, игра и има ги на ци ја су штин ска су ко-

му ни ка тив на чво ри шта сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Убр за ни про це си кри ста ли за ци је по ет ске маг ме 

је зич ке ма те ри је.

∗
Сиг на ли стич ка објект по е зи ја мо ра ла би по-

ста ти нео п ход ни део на шег жи вот ног и кре а тив ног 
миљеа.
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∗
Да ли је ства ра лач ки по сту пак са мо на чин на ко-

ји пе сник из а би ра, ком би ну је и рас по ре ђу је ре чи у 
пе сми?

∗
Ис тра жи ва ти ефек те и естет ске (по ет ске) учин ке 

син так сич ке и зна чењ ске на пе то сти и же сто ких су-
да ра ме ђу ре чи ма и јар ким асо ци ја тив ним сли ка ма 
сто ха стич ке, але а тор не и апеј ро ни стич ке по е зи је.

∗
Оте жа ва ње пер цеп ци је, ком пли ко ва ње об ли ка 

ви ђе ња и ту ма че ња чи ње ни ца и ства ри.

∗
По Пру сту је ди но кроз умет нич ко ства ра ла штво 

чо век мо же да до сег не пра ву ствар ност, соп стве ну 
исти ну и су шти ну.

∗
Пе снич ки чин и „са мо ра зу мљи вост“ је зич ког 

фе но ме на.

∗
Но ви об ли ци про сто ра и по кре та у ви зу ел ној пе-

сми.

∗
Ула зи ти у ства ри, от кри ва ти тај но ви тост ре чи и 

скри ве на зна че ња.

∗
Тра га ње за при ро дом је зич ке ко му ни ка ци је.

∗

По не ким кри ти ча ри ма и те о ре ти ча ри ма ну жно 
је у исто ри о гра фи ји по сле рат не европ ске умет но сти 
го во ри ти о пе ри о ду пре и по сле 1968. го ди не.

∗
По да ци ко ји ма нас за си па ју на ша чу ла су гра ђа 

ко јој тек не ка фор ма (об лик) да ру је сми сао.

∗
Рас тре ше но, има ги на тив но леб де ње чи та о че ве 

све сти кроз вер бал ну маг му сто ха стич ке пе сме.

∗
Ка ко функ ци о ни ше го вор про из во де ћи зна че-

ња?

∗
Ши ре ње про сто ра тек сту ал ног у сиг на ли зму.

∗
Чо век је пот пу но нов је ди но ка да се игра.

Ши лер

∗
Ис тра жи ва ти све мо гућ но сти ко је до пу шта ју да 

се из бег не јед но смер но чи та ње у пра во ли ниј ском 
про стор но-вре мен ском сле ду.

∗
Па ра док сал на је чи ње ни ца да се упра во из су-

бјек тив но сти по е зи је из вла чи по твр да о ње ном уни-
вер за ли зму.

∗
Сна га у је зич кој еле мен тар но сти, не са гле ди вој 

по нор но сти је зи ка.
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∗
Аван гард ност и но ви на сиг на ли стич ких тек сто-

ва зах те ва ла је од мах и но ве кљу че ве за њи хо во ту-
ма че ње.

∗
Ис пи ти ва ње је зич ког би ћа по ет ског тек ста, ње-

го ве са мо све сне ауто ном но сти и има ги на тив не ре-
спр ше но сти.

∗
Ства р ност ко ја не пре ста но уз ми че пред от кри-

ва лач ком сна гом ми сли.

∗
Ка ко жи ве ти исто вре ме но у про шло сти, са да-

шњо сти и бу дућ но сти?

∗
По е зи ја – отва ра ње Би ћа и Ко смо са.

∗
Те ло и реч из ме ђу два ескста тич на тре нут ка.

∗
Геј зир ска рас пр ше ност и из ра жај ност афек тив не 

пе снич ке енер ги је.

∗
Ка да и ка ко ис ку ство, осе ћа ње и ми шље ње об ли-

ку ју јед ну је дин стве ну це ли ну?

∗
За Клин та Брук са и Ро бер та Пен Во ре на „стил је 

у су шти ни исто што и фор ма“.

∗

Кри тич ки и по ле мич ки од нос але а тор не и сто ха-
стич ке по е зи је пре ма чо ве ку и све ту.

∗
Истин ски људ ски про стор: уну тра шњи про стор 

ство рен има ги на ци јом.

∗
Сте пен и деј ство ма гич ног у би ћу пе снич ког је-

зи ка.

∗
Ка по сте пе ном осва ја њу уни вер зу ма по ет ских 

зна че ња.

∗
Де ло на са мој гра ни ци ме та фи зич ких по но ра и 

ег закт ног лу ди зма.

∗
Сиг на ли стич ки пе сник от кри ва се све ту и из се-

бе ну ди кљу че ве Ко смо са и Све та.

∗
Чин озна ча ва ња.

∗
Не ви ност и не по сред ност пе снич ке има ги на-

ције.

∗
За По ла на реч је „пред мет са три ли ка“ од ко јих 

је дан пред ста вља ју са ме ре чи, дру ги ства ри а тре ћи 
ми сли.

∗
Осу ди ти пе сни ка на пе сму.

98 99



∗
И кад спа ва мо ра ди мо на на ста ја њу све та.

Хе ра клит

∗
Ви ше смер на стру ја ња је зи ка але а тор не и сто ха-

стич ке пе сме, на не ко ли ко но воа ре ал ног и има ги-
нар ног.

∗
Кре а тив ни им пул си умет но сти из про сто ра лу-

дич ког са он то ло шким из во ри ма.

∗
По е зи ја као ре зул тат из у зет не ак тив но сти би ћа 

је зи ка.

∗
Плу ра ли зам жан ров ских и стил ских ори јен та-

ци ја уну тар сиг на ли зма не ис кљу чу је, на рав но, мо-
гућ ност ја сног оцр та ва ња ње го вог иден ти те та.

∗
Ка ко са гле да ти це ло куп но би ће пе сме?

∗
Реч и знак као сред ства из вор ног са мо и ска зи-

вања.

∗
Ис пра жње ни, ри ту ал ни је зик иде о ло ги је.

∗
Рит мич ка кре та ња, је зич ки тру со ви и ре зо ви у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗

Не пред ви дљи вост ства ра лач ке игре и има ги на-
ци је.

∗
По не ким те о ре ти ча ри ма не ма го во ра без еле ме-

на та кри ка, од но сно „сам текст без кри ка пре ста је 
би ти го вор“.

∗
Је зик је увек био у цен тру па жње ди на мич ке по-

е ти ке сиг на ли зма.

∗
Ка ко пе сник да са чу ва сво ју из вор ност и не ви-

ност у крај ње ба на ли зо ва ној и пре ма ње му нај че шће 
не при ја тељ ски рас по ло же ној ствар но сти?

∗
Но ви на чи ни ту ма че ња ма те ри јал ног ка рак те ра 

умет нич ког де ла у кон цеп ту а ли зму.

∗
На пу шта ње ли не ар ног вре мен ског то ка у ви зу-

ел ној по е зи ји.

∗
Реч и знак из ко јих све из ви ре и у ко је се све ули ва.

∗
Игра пи са ња.

∗
За Га сто на Ба шла ра „глас пе сни ка је глас све та“.

∗
Ис тра жи ва ње од но са из ме ђу ре чи и ег зи стен ци је.

∗
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Зна чењ ско ту ма че ње сиг на ли стич ког де ла ко је се 
од ви ја на јед ном ду бљем је зич ком и се ми о ло шком 
ни воу.

∗
Ре вер зи бил ност гле да ња и чи та ња ви зу ел не пе сме.

∗
Има ги на ци ја нам по ма же да про дре мо у че твр ту 

ди мен зи ју све та.

∗
Есте тич ка функ ци ја усме ре на на сам је зич ки 

знак, пре ма струк ту ра ли сти ма, нај ва жни ја је функ-
ци ја умет нич ког де ла.

∗
По е зи ја – не пре кид но осло ба ђа ње од роп ства 

кон вен ци ја.

∗
Ка ко и у ко јим си ту а ци ја ма ре чи пре ста ју да бу-

ду но си о ци иде ја и по ру ка?

∗
При каз гра фиј ске осно ви це је зи ка у кон крет ној 

и ви зу ел ној пе сми.

∗
Сви смо ми са мо све тла ци на ше „да ле ке уну тра-

шњо сти“.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја као ши фра и кључ за 

раз у ме ва ње фраг мен ти зо ва не (дис кон ти ну и ра не) 
све сти са вре ме ног чо ве ка.

∗
Је зич ке игре: из он то ло шких из во ра по ет ског.

∗
Тра га ње за ко ре ни ма кре а тив не има ги на ци је.

∗
Пи смо/пи са ње, ка ко твр ди Барт, има дво стру ку 

функ ци о нал ност и дво стру ку ре ал ност.

∗
И пе сма ства ра пе сни ка.

∗
Ка ко уоб ли чи ти пи та ња пи са ња и по сто ја ња?

∗
Да ли је ху ма ни стич ки свет у сво јој осно ви (те-

ме љу) са мо „ло го цен трич ни свет“?

∗
Је зик из ко га је иш чи ле ла основ на функ ци ја ко-

му ни ка тив не спо не из ме ђу ства ра о ца и кон зу мен та.

∗
Ка есте ти ци сиг на ла.

∗
Пе ва ње као из вор но ми шље ње и по сто ја ње.

∗
Уну тар ња, не ви дљи ва син так са (пре ло ми, де ло-

ви, ми сли, сли ка) у але а тор ној и сто ха стич кој пе-
сми.

∗
Пе сма као игра и пи та ње.
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∗
Иза ма ске не кри је се ни ко и ни шта осим игре све-

та.
Ак се лос

∗
Там ни, не ис тра же ни про сто ри из ме ђу би ћа и је-

зи ка.

∗
Сиг на ли стич ка пе сма из све у куп но сти све та 

кроз ње го во то та ли зо ва ње, или још че шће фраг мен-
ти зо ва ње.

∗
Пут ка маг ми ира ци о нал ног, ка чи стој енер ги ји 

је зи ка.

∗
И суд ња ова у ме ни реч.

М. На ста си је вић

∗
Та мо где не по сто ји ви ше „по сред ни штво из ме ђу 

би ћа и ег зи стен ци је“.

∗
Ка по ет ском ис ку ству са мог из во ра Ко смо са и 

Све та.

∗
У сиг на ли зму но во функ ци о ни са ње ре чи у од но-

су на ре ал ни свет чи ње ни ца и ства ри.

∗
По ет ска по тен ци ја.

∗
Бр жа или спо ри ја про ме на је зи ка за ви сна од ње-

го ве упо тре бе.

∗
Апеј ро ни стич ки по ет ски про сто ри из над је зич-

ког жа ра и не у га си ве пе сни ко ве жуд ње.

∗
Има ги на тив на ста ни шта – жи ви из во ри по е-

зије.

∗
Основ на по е тич ка пи та ња без ја сних од го во ра.

∗
Но ви ми са о ни и зна чењ ски то ко ви сто ха стич ке 

пе сме – је зик отво рен за број на и дру га чи ја про ни-
ца ња.

∗
Би ће – је зик – не из ре ци во.

∗
Пре ма Хај де ге ру „исти на бит ка“ се на хо ди и раз-

от кри ва са мо у из вор ном го во ру аутен тич них пе-
сни ка и ми сли о ца.

∗
Функ ци ја рас пр ска ва ју ће зна чењ ске тен зи је у 

але а тор ној по е зи ји.

∗
О мно го стру кој про во ка тив но сти фе но ме но ло-

шке пе сме.

∗
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„Ап со лут на реч“ – јед но од кључ них на че ла ма-
лар ме ов ске по е ти ке.

∗
У сиг на ли стич кој ви зу ел ној по е зи ји: ви зу ел ни 

знак осло њен на зра че ња вер бал ног зна ка.

∗
Пе сник је пе сма.

∗
За ко ни струк тур ног је дин ства де ла.

∗
Да ли је про из вољ ност је зич ког зна ка та ко јед-

но став на и јед но стра на ка ко су нам то пре до чи ли 
лин гви сти?

∗
По ет ска ми сао у ста њу „уни вер зал не кон крет но-

сти“.

∗
Је зик као ак ци ја, ме диј и еле мент у ства ра лач ком 

про це су.

∗
Па ра док сал на ег зи стен ци ја пе сни ко вог уну тар-

њег би ћа.

∗
За Бо дле ра не пре мо стив је јаз из ме ђу умет но сти 

и све та, умет ни ка и дру штва.

∗
Не у хва тљи вост ало гич ног у апеј ро ни стич кој пе-

сми.

∗
Ства ра лач ка син те за: би ће је зи ка и зна ка – про-

сто ри има ги на ци је.

∗
Не пре кид ни на по ри пе сни ка да се от кри ју дру ги 

све то ви и дру га ре ал ност.

∗
От кри ва ње бо гат ства би ћа пу тем игре и има ги-

на ци је.

∗
Све о бу хват ност, му та тив ност и не ис црп ност 

сиг на ли стич ке тек сту ал не про из вод ње.

∗
Раз ло зи ства ра ња ми та ду бо ко уко ре ње ни у сва-

ко днев ној ствар но сти.

∗
Пар ме нид исти ну по и сто ве ћу је с по сто ја њем, а 

ми шље ње са не по сто ја њем, ни шта ви лом.

∗
Да ли про ме не јед ног по ет ског об ли ка за и ста мо-

гу сим бо ли зо ва ти „скри ве не тен ден ци је про ме на 
јед ног дру штва и ње го ве кул тур не све сти“?

∗
Ис тра жи ва ти кре а тив не по тен ци ја ле они рич ког 

ис ку ства.

∗
По е зи ја: не што ви ше од на чи на по сто ја ња.

∗
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Пе снич ко де ло као свет у све ту.

∗
Он то ло шка жуд ња пе сни ка да тка ње сво је има-

ги на ци је фик си ра у је зи ку и ви дљи вој фор ми.

∗
Хај де гер умет нич ку ак тив ност пред ста вља као 

вр хун ску ма ни фе ста ци ју во ље за су прот ста вља ње 
ни шта ви лу.

∗
Од зна че ња ре чи до ње не упо тре бе у пе сми.

∗
От кри ва ње ма ги је ис ки да ног пе снич ког рит ма.

∗
Но ви на чи ни есте тич ке тек сту а ли за ци је је зи ка у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Моћ но кре та ње има ги на тив не ми сли што до ти-

че и про жи ма сва би ћа и све ства ри.

∗
Ор ган ски пе снич ки об лик ко ји по шту је са мо оне 

за ко ни то сти за че те у ње му са мом.

∗
Фе но ме но ло шка и ready-ma de по е зи ја: пре у зи-

ма ње (из два ја ње) пе сме из тек сту ал не струк ту ре не-
по ет ског ка рак те ра.

∗
Ка ме та фи зи ци ства ри.

∗

Сен ка го во ра ко ја све до ди ру је, али у ства ри ни-
шта не до так не.

∗
Мак си мал но осло ба ђа ње, ка ко од при род ног, та-

ко и од стан дард ног пе снич ког је зи ка.

∗
За Кло де ла за да так по е зи је био би да у веч ном 

про на ла зи не ис црп но.

∗
Але а тор на по е зи ја као је зич ка свест о ствар но-

сти и ин стру мент ње ног ис тра жи ва ња.

∗
О мно го стру ко сти све та.

∗
Цен тар сиг на ли стич ког уни вер зу ма – тач ка где 

се су прот но сти је зич ких и зна ков них енер ги ја из ми-
ру ју и до пу њу ју.

∗
Ауто ном ност књи жев не фор ме.

∗
Шта би то мо гло би ти „ор ган ско је дин ство по е-

зи је“?

∗
Сиг на ли стич ка пе сма не са мо као си стем, већ и 

про из вод ни про цес, за тво ре на струк ту ра и отво ре-
но де ло.

∗
Ми са о на ак ци ја – то та ли за ци ја све та.
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∗
По тре ба за дру га чи јим има ги на тив ним, фан та-

зма го рич ним, спон та ним и слу чај ним све то ви ма.

∗
Ка ег зи стен ци јал ним по че ци ма и су штин ском 

зна че њу по сто ја ња.

∗
Јед на од ва жни јих осо би на апеј ро ни стич ког пе-

снич ког је зи ка је сте ње го ва не по тро шљи вост.

∗
Кроз ме та фо ру до су шти не ства ри.

∗
Од игре ре чи ма ка ор ган ској фор ми.

∗
По Мак су Бен зеу ка да умет ник поч не да ана ли-

зи ра ства ра лач ки по сту пак и ма те ри јал ко јим ства-
ра од јед ном се на ђе очи у очи са но вом ре ал но шћу, 
од но сно „са ре ал но шћу умет нич ког де ла“.

∗
У свом рва њу са уни вер зал ним (ко смич ким) по-

е зи ја и по ет ско ис ку ство че сто на ди ла зе ин ди ви ду-
ал но сти и су бјек тив ност.

∗
Сиг на ли зам, не са мо као књи жев ни и умет нич ки 

по крет већ и као ци ви ли за циј ска ме на.

∗
Пе сма што сво јом тен зи јом и сво јим зра че њи ма 

пре о бра жа ва пе сни ка.

∗
За над ре а ли сте по е зи ја је чин а је зик сред ство 

осло ба ђа ња.
∗

Го вор љи ве пра зни не из ме ђу ре чи и ства ри.

∗
Ва жно је да по е зи ју мо же да до гра ди и не ко дру ги.

Ду шан Ма тић

∗
Нео п те ре ће на, лу дич ка свест сиг на ли зма ко ја не 

ува жа ва гра ни це го во ра, је зи ка и све та.

∗
Умет ност као би о ло шка и кул тур на чи ње ни ца у 

ко јој се ве о ма ја сно ис по ља ва екс пре си ја це ло куп не 
чо ве ко ве лич но сти.

Мо рав ски
∗

Двој ност је зич ке ко му ни ка ци је.

∗
Ис ки да ност и из ме ша ност је зич ких, исто риј-

ских, сва ко днев них и мит ских на но са у апеј ро ни-
стич кој по е зи ји.

∗
То по ло шке, ста ти стич ке и се ми от ске струк ту ре 

пе снич ког тек ста.

∗
На ко ји на чин раз ре ши ти спор пе сни ка са ре ал-

ним све том?

∗

110 111



Ћу та ње и иде о ло ги ја – гра нич не ли ни је ег зи-
стент ног про сто ра би ћа пе сме.

∗
За Вик то ра Шклов ског по е зи ја је за ко че ни, из ло-

мље ни го вор. „По ет ски го вор је го вор-кон струк ци-
ја“ за кљу чу је он.

∗
Сли ка по мам не љу ба ви је зи ка и има ги на ци је.

∗
Гра ви та ци о но сре ди ште сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Мо гућ ност не по сред ног до жи вља ја Ко смо са и 

Све та.

∗
За там ње ност ми шље ња – рас цве та ва ње пе сме.

∗
Шта се све мо же ро ди ти из ма ги је све тло сти у 

све ми ру?

∗
Бур на до га ђај на сфе ра у ала тор ној и ша тро вач кој 

пе сми.

∗
Ства ри су нас оп ко ли ле, про др ле у на шу свест и 

по ста ле основ ни из вор у ту ма че њу би ћа и све та.

∗
У ма гли, у ки пу ћој је зич кој ма си сто ха стич ке по-

е зи је: асо ци ја тив ни мла зе ви, ме ша ње и пре пли та ње 
плу та ју ћих на но са зна че ња и сми сла.

∗
Пре ма по зном Хај де ге ру ми ни смо го спо да ри је-

зи ка већ је зик го спо да ри на ма.

∗
Ди ја лек ти ка умет но сти – ди ја лек ти ка аван гар де.

∗
Ко му ни ка ци ја игре отво ре на и не спу та на.

∗
Уну тра шњи су ко би у пе сми – ре чи ис пу ње не на-

пе то шћу.
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ПО Е ТИ КА СА ЖЕ ТО СТИ

Пе сни штво – не пре ста но тра га ње за нео т кри ве-
ним и не ис ка зи вим.

∗
Сто ха стич ки је зич ки знак и ства ра ње но ве ван-

је зич ке ствар но сти.

∗
От кри ва ње пе сме – при бли жа ва ње би ћа.

∗
Чи та ње као ре кон струк ци ја пе снич ког де ла.

∗
Де фи ни са ти основ не прин ци пе по е ти ке са же-

тости.

∗
Крат ка пе снич ка фор ма – кон цен тра ци ја и кри-

ста ли за ци ја кре а тив ног по тен ци ја ла.

∗
Ко ји би би ли про бле ми је зич ке ор га ни за ци је ха-

и куа?

∗
Те жња ка што ве ћем згу шња ва њу а не рас та ка њу 

је зич ког зна ка у крат кој пе сми.

∗

Дух ха и куа тра жи да ви ди ја сно и ду бо ко.
Р. Х. Блајт

∗
Ти ши на из ко је се рас цве та ва го вор.

∗
Је зик стан дард не (кла сич не) ха и ку пе сме углав-

ном је об ли ко ван под ути ца јем „ствар но сно уте ме-
ље не зби ље“.

∗
Бу ди стич ко на че ло „о иден ти те ту раз ли ка или 

не раз ли ко ва њу су прот но сти“.

∗
Чи тав све мир са гле див у ка пи ро се, у јед ном је-

ди ном дрх та ју вла ти тра ве.

∗
Да ли је дан пе снич ки об лик мо же би ти на кон од-

ре ђе ног вре ме на пот пу но ис цр пен?

∗
Че сто је си ро ма ше ње по е зи је уско по ве за но са 

не по сред ном пре вла шћу фор ме и тех нич ког у ства-
ра ла штву.

∗
Мо гућ ност ис тра жи ва ња и екс пе ри мен та у крат-

кој пе снич кој фор ми.

∗
За Де ја на Ра зи ћа „у ха и ку, ин те лек ту ал ни еле ме-

нат ни је из дво јен, на про тив то ли ко је (...) спо јен са 
ин ту и тив но-по ет ским да их ни ка ква ана ли за не мо-
же раз дво ји ти.
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∗
Из ван то ко ва и ру ка ва ца до ми нант ног по ет ског 

зна ка.

∗
У ко јој ме ри је при ро да би ћа и ства ри са ма по 

се би по ет ска?

∗
Чар је зич ких ис кли зну ћа.

∗
На чи ни раз би ја ња кла сич них ха и ку та буа и мо-

гућ но сти ра ди ка ли за ци је овог пе снич ког об ли ка.

∗
Кре а тив на моћ је зи ка и пе сни ко во по нов но ства-

ра ње све та „у рав ни по ет ске ре ал но сти“.

∗
Је сам ли ја чо век ко ји са ња да је леп тир, или сам 

леп тир ко ји са ња да је чо век?
Чу анг це

∗
По ку шај уво ђе ња је зич ке игре у ха и ку.

∗
Ха и ку и пот пу на не по сред ност.

∗
Ка има ги на ци о ном сре ди шту ха и ку пе сме.

∗
У ко јој ме ри се мо же кроз пе сму и у пе сми ап со-

лу ти зо ва ти тре ну так (маг но ве ња)?

∗

Бу ди стич ка свест о про ла зно сти би ћа и ства ри.

∗
Крат ка пе сма и ви шак естет ске ин фор ма ци-

је што на ди ла зи је зич ку фор му у ко јој нам је пе сма 
пред ста вље на.

∗
То ба ца ње ва шег це ло куп ног би ћа на ко ан нео че-

ки ва но отва ра до та да не по зна ту област ума. Ин-
те лек ту ал но то је пре ва зи ла же ње гра ни ца, бу ђе ње 
јед ног уну тра шњег чу ла ко је омо гу ћа ва са гле да ва ње 
ствар ног де ло ва ња ства ри.

Д. Т. Су зу ки

∗
Из во ри, пре пли та ња, зна чењ ски шу мо ви и пул-

си ра ју ћи ри там сто ха стич ке пе сме.

∗
Не на ме тљи ва ви зу ел ност кла сич ног ха и куа.

∗
Кроз сев је зи ка ка из во ри ма би ћа.

∗
Ду бо ка по ве за ност из ме ђу ха и ку пе сме и сли ке 

би ла је са свим нор мал на и уоби ча је на у ста рој ки не-
ској и ја пан ској кул ту ри.

∗
Ве ли ки ха и ку пе сник Бу сон био је исто вре ме но и 

вр стан ха и га сли кар.

∗
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На сто ја ња ха и га сли ка ра би ла су бли ска те жња-
ма ха и ку пе сни ка да из ра зи обич ним је зи ком уну-
тра шњу по ет ску фи ло зо фи ју свих ства ри под сун-
цем и ме се цом.

Бу сон

∗
Вер бал но-ви зу ел ни на бо ји ха и куа и зен има ги-

на тив ност.

∗
Не ма ме ста где мо же мо тра жи ти ум, он је као 

оти сци но гу пти ца на не бу.
Ки не ска по е зи ја

∗
Да ли се крат ка пе сма мо же све сти са мо на сни-

мак тре нут ка или „фраг мен та јед ног ис ку ства“?

∗
Ино ва ци ја и естет ска деј стве ност но вог ха и куа 

за ви си ће, пре све га, од пе сни ко вог од но са пре ма је-
зи ку.

∗
Ре чи што из ви ру из сли ке ко је се је зич ком ча ро-

ли јом пре тва ра ју у ре чи.

∗
Са жи ма ње и сте пен екс пло зив но сти по ет ског 

го во ра.

∗
Осло ба ђа ње и деј ство свих сло је ва и са став ни ца 

сло же ног је зич ког зна ка у но вом ха и куу.

∗
У крат кој пе снич кој фор ми бит ним ре чи ма су ге-

ри са ти су шти ну по ет ског.

∗
Тре ну так у ко ме пе сник и пе сма ожи вља ва ју 

ства ри.
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СВЕ ЈЕ ПУТ КА ПЕ СМИ

Ре ци проч но из ра жа ва ње при ка зи ва ња и зна че-
ња у кон крет ној по е зи ји.

∗
Из ван и из над лин гви стич ких гра ни ца.

∗
Пр ва (ра на) фа за сиг на ли зма по ред на зи ва сци-

јен ти зам рав но прав но би мо гла по не ти и озна ку ко-
сми зам.

∗
По ступ ци име но ва ња ства ри.

∗
Пе снич ки је зик као оте ло тво ре ње све та у игри.

∗
Те жња по е ти ке да за у зме оне про сто ре ко је кон-

тро ли ше кри ти ка.

∗
Ду бо ко про би је не гра ни це ви дљи вог у сто ха-

стич кој по е зи ји.

∗
Кроз уз не ми ре ни је зик и пе снич ку сли ку до те-

ме ља би ћа и све та.

∗

Ево лу ци ја књи жев но сти као ево лу ци ја сти ло ва, 
од но сно ства ра лач ких по сту па ка.

∗
Са по ја вом аван гард ног сиг на ли зма у срп ској 

по е зи ји ра се чен је чвор по сле рат ног сму ше ног мо-
дер ни зма и ње го вог на лич ја ана хро ног нео сим бо ли-
зма.

∗
Фраг мен ти ха о тич ног све та спа ри ва ни у јед ној 

аго нич кој игри и пот пу ној асо ци ја тив ној сло бо ди.

∗
Рад со ци о ло шке има ги на ци је у ша тро вач кој по-

е зи ји.

∗
Пе сни ков је ко рен у жи вом пе ску вре ме на...

Да ви чо

∗
Ка ко што пот пу ни је овла да ти ин стру мен ти ма је-

зи ка и зна ка?

∗
Све се от кри ва и осве шћу је из игре. Све је пут 

ка пе сми.

∗
Од бле сци пла не тар не ми сли ко ја се тек у из ло-

мље ној син так си сти ха оде ва у сво ју асо ци ја тив ну 
про зрач ност.

∗
Из ми ца ње је зи ка, из ми ца ње по е зи је.
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∗
Аван гар да и ње на не мо гу ћа исто ри ја.

∗
Ожи вље не ства ри из ван пост ва ре ног чо ве ка: 

про блем фе но ме но ло шке по е зи је.

∗
То ко ви отво ре них по тен ци јал но ви ше знач них 

ре чи.

∗
Про ши ри ва ње гра ни ца људ ске ин ди ви ду ал но-

сти.

∗
Но ви кон цепт и но ва прак са пи са ња у сиг на ли-

зму.

∗
На ди ру ћа и осло ба ђа ју ћа је зич ка енер ги ја апеј-

ро ни стич ке пе сме.

∗
Умет нич ко де ло – син те за не све сног ми та и све-

сне ви зи је све та.

∗
За Берг со на пе снич ка сли ка је лин гви стич ко 

оли че ње ин ту и ци је.

∗
Не из ра жа ва ње, већ про из во ђе ње и ор га ни зо ва-

ње тек ста.

∗
Енер гет ско по ље по ет ског си сте ма.

∗
Ра зно вр сност ства ра лач ких тех ни ка у сиг на ли-

зму.

∗
Умет нич ки мо де ли пред ста вља ју је дин ствен, у 

сво јој вр сти, спој на уч ног мо де ла и мо де ла игре, ор га-
ни зу ју ћи у исто вре ме ин те лект и по на ша ње.

Лот ман

∗
Из у зет не мо гућ но сти не вер бал не ко му ни ка ци је.

∗
Реч и знак ко ји слу же не спу та ном ис по ља ва њу 

игре и има ги на ци је.

∗
За ча ра ност апеј ро ни зма кре та њем, од но сно мо-

бил но шћу осло бо ђе ног је зи ка.

∗
Кјер ке го ро во по и ма ње па ра док са.

∗
Са знај но упи ја ње Ко смо са и Све та.

∗
У по тра зи за сво јим би ћем, сво јим од ре ди штем.

∗
Има ли ме ра и гра ни ца из ме ђу ра ци о нал ног и 

ира ци о нал ног у пе снич ком тек сту?

∗
Се ман тич ки по тен ци јал ре чи на стао у јед ном 

од ре ће ном вре мен ском сле ду.
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∗
Аго нич ким на по ром сво га ду ха и има ги на ци је 

ми ис пра вља мо не са вр ше ност ре ал ног све та чи ње-
ни ца и ства ри.

∗
Те жња ка објек тив но сти и фе но ме но ло шкој и 

ви зу ел ној по е зи ји.

∗
Од ва се ље не ства ри ка ва се ље ни ре чи.

∗
Сиг на ли стич ки умет ник у не пре кид ном ми љеу 

ства ра ла штва и игре.

∗
Ме сто по е зи је на ле стви ци ду хов них вред но сти 

на ше ци ви ли за ци је?

∗
Сли ка као отво ре ни се ми о ло шки си стем.

∗
Ни шта ви ло и смрт – не по бит не исти не чо ве ко ве 

ег зи стен ци је.

∗
Да ли је пра ви су бјект игре са мо слу чај?

∗
Има ги на ци ја – основ на ме ра на шег уну тра шњег 

про сто ра и вре ме на.

∗
Ода кле из ви ре и до кле до пи ре енер ги ја ства ра ња?

∗

Из над, ис под и иза ви дљи ве ствар но сти.

∗
У по тра зи за из гу бље ном су шти ном све та.

∗
Пи са ње – тран сцен ден тал ност пи са ња: нај сло-

же ни ји об лик ко му ни ка ци је.

∗
Свет апеј ро ни стич ке пе сме у аго нич ком пре ви-

ра њу, по кре ту и не пре ста ној про ме ни.

∗
За Вит ген штај на сви је зич ки си сте ми ко му ни ци-

ра ња су „је зич ке игре“, а је зик пред ста вља скуп број-
них и ве о ма раз ли чи тих „је зич ких ига ра“.

∗
Вр ли не јед ног књи жев ног мо де ла, из ра же не нај-

пре на лин гво сти ли стич ком пла ну. 

∗
Ми сли и иде је ен ко ди ра њем пре то че не у си стем 

ко му ни ка тив них сиг на ла.

∗
У фе но ме но ло шкој по е зи ји сиг на ли стич ки пе-

сник при ла зи пе сни штву као про сто ру јед но став но-
сти са бла гом до зом иро ни је.

∗
Кад је сли ка но ва, свет је нов.

Га стон Ба шлар

∗
Сиг на ли стич ко пе сни штво: ак ци ја и уто пи ја.
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∗
Пе сник за сле пљен бе лом пу сти њом па пи ра.

∗
Има ги на тив на умет ност јед на од основ них из во-

ра кул ту ре.

∗
От кри ва ње су шти не (сми сла) све та чи ње ни ца и 

ства ри у не пре кид ним ме на ма.

∗
По е зи ја је ма ни фест раз ли ко ва ња.

Ми о драг Па вло вић

∗
Ве ра у не ис црп ну сна гу ства ра лач ке во ље.

∗
Тен зи ја ре чи и зна ко ва у про сто ру.

∗
Изо ло ва но и угро же но би ће су прот ста вље но ха-

о тич ном све ту.

∗
Зна ци, ре чи, слов не струк ту ре, сиг на ли у жи жи 

ви зу ел не енер ги је.

∗
Про на ла же ње и ко ри шће ње жи вих еле ме на та је-

зи ка у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Има ги на тив но про ни ца ње ствар но сти.

∗
Ме та мор фо за кре а тив не енер ги је у сиг на ли зму.

∗
У ко јој ме ри је, у но вим ци ви ли за циј ским усло-

ви ма, са знај на ди мен зи ја пе сни штва из гу би ла сво ју 
вред ност?

∗
Пу те ви ду ха у ек ста зи.

∗
Из гло бље ни је зик и го вор ни ре зо ви, пло до ви ра-

ног сиг на ли стич ког пе снич ког ис ку ства.

∗
Пра ва умет ност је она ко ја не ма да ис ка же ни-

шта дру го осим се бе.
М. Ди френ

∗
Ко ри шће ње звуч них и ви зу ел них об ли ка, од но-

сно се ман тич ког на бо ја је зич ке ма те ри је у кон крет-
ној пе сми.

∗
Да ли за и ста „све на ста је и не ста је, без за ко ни то-

сти, без тра га“?

∗
Па кле на игра пост ва ре ног све та.

∗
„Екс пре си ја про сто ра“ у ви зу ел ној пе сми.

∗
Сло бод не и не за ви сне ре чи нео ме ђе не и нео п те-

ре ће не кон тек стом.

∗
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Има ги на тив ни ме ха ни зам је зич ке про из вод ње.

∗
По е зи ја као естет ско тка ње чо ве ко ве „исто риј ске 

суд би не“.

∗
Отво ре ни, кон ти ну и ра ни ни зо ви, лан ци је зич-

ких фраг ме на та: апеј ро ни стич ка пе сма.

∗
Сло бод ни ји и др ски ји од соп стве них сно ва.

∗
Фан та зиј ска функ ци о нал ност апеј ро ни стич ке 

пе сме.

∗
Ап со лу ти зо ва ни иде о ло шки дис курс гроб ства-

ра лач ке сло бо де и кре а ци је.

∗
Из он то ло шких пред ста ва о је дин ству ин те лек-

ту ал ног и чул ног.

∗
Не по ти ски ва ти ма те ри јал ност је зич ког зна ка у 

ко рист ње го вог сми сла.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја као пер ма нент на ства ра-

лач ко-ис тра жи вач ка ак тив ност.

∗
Бо гат ство по ет ске над град ње Ко смо са и Све та.

∗
Крај је зи ка у „ап со лут ној не ис ка зи во сти“.

∗
Да ли кон крет на по е зи ја мо же би ти „не га ци ја дру-

гих књи жев них тво ре ви на што су јој прет хо ди ле“?

∗
Ре чи ко је у се би но се но ве ре чи.

∗
У чи ње ни ци „да све мо же би ти из вор по е зи је“ и 

да се „по е зи ја мо же жи ве ти а не са мо пи са ти“, Ед гар 
Мо рен ви ди „по бе ду естет ског над умет но шћу“.

∗
Срп ски (ју го сло вен ски) сиг на ли зам у об зо ру ис-

ку ства европ ске и свет ске аван гар де.

∗
Про по вед ник про из вољ но сти је зи ка и зна ка.

∗
О при род ној по ве за но сти и мо ти ви са но сти ре чи 

у сиг на ли стич кој пе сми.

∗
Свет ко ји мо же мо још са мо уз по моћ еха ослу-

шки ва ти.

∗
Кроз не ви ну и све жу све тлост по е зи је.

∗
Јед на од ва жних осо би на чо ве ко вог ума: спо соб-

ност да ре ал ност из ра зи на сим бо ли чан на чин.

∗
Пе сма као про из вод је дин стве не ду хов не енер-

ги је.
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∗
Пла не тар на тех ни ка – суд би на чо ве ка и све та.

∗
Уз не ми ра вам са мим тим што ства рам.

∗
Жа ре ре чи апеј ро ни стич ке пе сме, иси ја ва ју сво ју 

плам ну је зич ку енер ги ју.

∗
Ко смич ки про стор, ма гич ни по ет ски из дан пр ве 

фа зе сиг на ли зма.

∗
Ви зу ел на пе сма и фе но мен ме та ко му ни ка ци је.

∗
У ан тич кој Грч кој tec hne из вор но озна ча ва раз-

у ме ва ње и спо соб ност чо ве ка у пра вље њу ору ђа и 
упо треб них до ба ра.

∗
Пе сни ко ва жуд ња за сло бод ним и аутен тич ним 

жи во том без спољ них при ти са ка и огра ни че ња.

∗
Естет ско не мо ра про из и ла зи ти са мо из умет-

нич ког де ла и умет но сти.

∗
Ле по та јед не ства ри у осно ви је тај на те ства ри.

Мом чи ло На ста си је вић

∗
Ка ус по ста вља њу си сте ма по ет ских сиг на ла ви-

ше стру ког кру жног зна че ња.

∗
Апеј ро ни стич ка по е ти ка као по е ти ка игре и 

стал не отво ре но сти са он то ло шким прет по став-
кама.

∗
Ауто ном ност пе снич ког ис ку ства.

∗
Бо дле ров ска че жња за Ни шта ви лом.

∗
Ор фич ка те ма ти за ци ја пе сни штва у сим бо ли зму.

∗
Ре чи у пе сми упо тре бља вај као да си их сам ства-

рао.

∗
Ако се за ле три зам и кон крет ну по е зи ју мо же ре-

ћи да су се по ја ви ли и раз ви ја ли „на прин ци пу ево-
лу ци је, а не не га ци је“ та се тврд ња ни ка ко не би мо-
гла од но си ти и на сиг на ли зам.

∗
Има ли ства ра о ца без де ла и де ла без ства ра о ца?

∗
Људ ска ег зи стен ци ја и кре а тив ност, као би тан 

еле ме нат те ег зи стен ци је, и њи хо ва ко смич ка усло-
вље ност.

∗
Они рич ка ви ше слој ност сто ха стич ке пе снич ке 

сли ке.

∗
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Го вор: из вор има ги на ци је.

∗
Не пре кид но ме ша ју ћи (пре пли ћу ћи) са крал но и 

ефе мер но у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Уки да ње ан тро по цен три зма и по вла че ње су бјек та 

ко ји пре ста је да бу де цен тар и ме ри ло свих ства ри.

∗
Текст као је ди на књи жев на ре ал ност.

∗
Рит мич ка осно ва тво рач ке је зич ке енер ги је.

∗
Мо же ли „пра ви су бјект игре“ би ти са мо слу чај?

∗
Ко смич ка из вор ност и ди мен зи ја сци јен ти стич-

ке по е зи је.

∗
Бри са ње игре је бри са ње са ме кул ту ре.

Ху и зин га

∗
Шо кант ним сли ка ма, у јед ном асо ци ја тив ном 

ни зу, па жљи во се тка тек сту ал на (по ет ска) ма три ца 
апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Мит и ар хе тип – струк ту рал ни еле мен ти ли те-

ра ту ре.

∗
По ет ски мак си мал но упо тре бљен је зик.

∗
Пре но ше ње пе снич ке по ру ке не вер бал ним сред-

стви ма ко му ни ка ци је у ви зу ел ној и ге сту ал ној по е-
зи ји.

∗
Го вор – из раз са мог устрој ства ума.

∗
Апеј ро ни стич ка свест – основ но по е тич ко опре-

де ље ње.

∗
Ка ства ра њу јед не на у ке о пи са њу.

∗
Сиг нал – „услов све га оста лог“.

∗
Да ли је чо век, а ти ме и пе сник (умет ник), у до-

вољ ној ме ри сло бо дан?

∗
По е ти ка не са мо као ко мен тар и ту ма че ње већ и 

као кре а ци ја.

∗
Реч и знак у зе ни ту свог лу дич ког на по на.

∗
Сло же ни то по ло шки од но си у је зич ком ма те ри-

ја лу сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Екс пло зив но осло ба ђа ње има ги на тив них по тен-

ци ја ла.

∗
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Еле мен ти је зич ко-тек сту ал не игре.

∗
За Пје ра Гар ни јеа но ва (кон крет на, се ман тич ка) 

по е зи ја „ви ше ни је он то ло шка“ већ „чи сти се ман-
тизам“.

∗
Ди ја лог пе снич ког је зи ка са дру гим је зи ци ма.

∗
Нео гра ни че на сло бо да ства ра лач ке има ги на ци је.

∗
Реч као ко лек тив на тво ре ви на.

∗
Фе но ме но ло шко ис тра жи ва ње и от кри ва ње зна-

чењ ских сло је ва у пе снич ком тек сту.

∗
Пе сма је ра ђа ње и дах све та.

∗
Апеј ро ни стич ки пе сник – кре а тор уни вер зу ма 

не екс пли ци ра них већ на го ве ште них зна че ња.

∗
У че му се са сто ји „кон крет на ме та фи зи ка“ има-

ги на ци је?

∗
По ет ска свест и гра ни це ства ра лач ког би ћа.

∗
Да ли је мо гу ће сло жи ти се са тврд њом јед ног 

кри ти ча ра да је „је зик крај ње при кри ве на ли цемерна 
агре си ја“?

∗
Рас по ло вље но би ти са ње пе сни ко вог бит ка.

∗
Свет апеј ро ни стич ке по е зи је ни је ство рен на по-

сто је ћим на че ли ма ло ги ке и сми сла.

∗
Игра и има ги на ци ја основ ни из во ри енер ги је 

речи.

∗
Су бјект ни је ни шта дру го до ње гов је зик све ден 

на сво ју спо соб ност да ства ра стил.
Ју ли ја Кри сте ва

∗
При род ност и кон крет ност по је ди них го вор них 

зна ко ва.

∗
По јам вре ме на као еле ме нат умет нич ког де ла.

∗
Ка ко спо зна ти соп стве не гра ни це?

∗
Ви зу е ли за ци ја тек ста у функ ци ји „па ра лел ног 

зна че ња“.

∗
Сло же на игра ре чи и син таг ми, стал на на пе тост 

у пи са њу.

∗
До жи вља ва ње сиг на ли стич ке пе сме у ње ној не-

по сред но сти.
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∗
Из вор ност јед ног умет ни ка сра змер на је ње го вој 

спрем но сти на ри зик и од ри ца ња.
М. Ди френ

∗
Пи са ње од игре до ве шти не и обрат но.

∗
Про на ла зи ти но ве, бит но дру га чи је на чи не тек-

сту а ли за ци је је зи ка.

∗
Ко му ни ка циј ске мо гућ но сти сиг на ли стич ке ви-

зу ел не пе сме ни су ра зо ре не, оне су са мо пре не те са 
јед ног лин гви стич ког на ме та лин гви стич ки и се ми-
о ло шки план.

∗
Сва ка ко има не што не из ре ци во. Оно се по ка зу је. 

Оно је Ми стич но.
Вит ген штајн

∗
По сма тра ти ре чи у ак ци ји.

∗
Спо соб ност по е зи је да осве тли без дан би ћа.

∗
Опред ме ћу ју ћи сво је де ло пе сник из ла зи из све-

та игре и има ги на ци је у свет је зи ка и зна ка.

∗
Пот пу но оса мо ста љи ва ње ре чи и син таг ми у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Кре а тив на има ги на ци ја: кроз пу но ћу све та и бо-

гат ство би ћа.

∗
Пе снич ке сли ке као про из во ди син те зе је зич ке 

игре и јед ног они рич ког ста ња ду ха.

∗
Ве ков но та ло же ње зна чењ ских сло је ва у ре чи ма.

∗
Да ли су пе сник и пе сма за и ста „све до че ње о од-

сут но сти све та“?

∗
Пер ма нент ни на пор да се ствар но и фик тив но 

пре во ди у опреч не има ги на тив не сли ке.

∗
По ћи од чи ње ни це да је свет естет ског знат но 

ши ри и бо га ти ји од све та умет но сти.

∗
Са свим су отво ре не гра ни це пе снич ког ис ка за у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Учи ни ти пе сму зна чењ ски екс пло зив ном.

∗
Је дин стве на ар хи тек тон ска це ли на сло же ног али 

и отво ре ног сиг на ли стич ког пе снич ког си сте ма.

∗
До га ђа ња у ства ра лач кој игри ни су аморф на и 

не за ко ни та.
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∗
Шта за свет мо же учи ни ти по е зи ја?

∗
Ка по нор ни ца ма уз не ми ре ног ду ха.

∗
Ме ра ре ал ног и ван вре ме ног.

∗
По е ти ка сиг на ли зма не са мо као те о ри ја про дук-

ци је књи жев них тек сто ва.

∗
Пи са ње и бри са ње на пи са ног.

∗
Не ис црп ност је зич ких ком би на ци ја.

∗
Фо но ло шка асо ци ја тив ност.

∗
Тран сцен ден тал на ар ти ку ла ци ја је зи ка у апеј ро-

ни стич кој пе сми.

∗
Аван гар да схва ће на као стил ско-вре мен ска ка те-

го ри ја.

∗
Би ће сиг на ли стич ке пе сме за че то у ди ја лек тич-

ком укр шта ју раз ли чи тих, че сто су про ста вље них, 
енер ги ја (си ла) је зи ка и зна ка.

∗
Ста ре тек сто ве чи та ти на нов на чин.

∗
Са же тост као је зич ки дар.

∗
Де фи ни са ти раз ли ку, па жљи во ис пи та ти ме ђе 

пе ва ња и ми шље ња.

∗
Са же љом за те мељ ним пре тре са њем, от кри ва-

њем и раз у ме ва њем Све ми ра и Све та.

∗
Да ли по е зи ја као игра мо же у пот пу но сти да по-

кре не „ме та фи зич ку из вор ност Сми сла“?

∗
Пре вер бал на рит мич ка стре мље ња у пе снич кој 

све сти и рит мич ка ор га ни за ци ја струк ту ре у пе сми 
ко ја се тек ра ђа.

∗
Спо соб ност сиг на ли стич ког пе сни ка да упи је 

ра зно вр сна ис ку ства а за тим да их има ги на тив но 
уоб ли чи у нај не о че ки ва ни јој фор ми.

∗
Је зик ко ји сво ју бит осве тља ва пе ва њем.
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ПРО СТОР – ВРЕ МЕ – ГЕСТ

Да ли су са да шњост, про шлост и бу дућ ност под-
јед на ко при сут не у вре ме ну? 

∗
Кре та ње ства ри у про сто ру и тра ја ње ко је све до-

чи о том кре та њу. 

∗
Жи во би ће као по сто ја ње. из дво је но од ства ри 

као ор ган ска ма те ри ја од нео р ган ске. 

∗
Ства ри мо гу да ег зи сти ра ју је ди но у про сто ру 

ко ји оне об ли ку ју сво јим по сто ја њем. 

∗
За Мер ло-Пон ти ја „вре ме ни је ствар ни про цес“. 

Оно се ра ђа из чо ве ко вог „од но са пре ма ства ри ма“. 

∗
Свој ства не ке ства ри не про ис ти чу из ње не су-

шти не, већ из ње не суп стан це и ње не струк ту ре. 

∗
То уну тра шње ства ри још је за свест чи ста оно-

стра ност, јер у то ме уну тра шњем свест још не на-
ла зи са му се бе...

Хе гел

∗

Сва ка ствар и сва ко би ће су обе ле же ни. 

∗
Бит ност не ке ства ри у са мој је тој ства ри.

∗
Знак ства ри. 

∗
Да кле: пе сник ства ра лац по сто ји из ме ђу ства-

ри.
Ви на вер

∗
Опред ме ће ње ствар но сти. 

∗
Жи вот не ма ни фе ста ци је и сва ко днев ни ге сто ви 

уз диг ну ти на ни во умет но сти. 

∗
Мо гућ ност да се про на ла зи и ства ра по ла зе ћи од 

са мог Ни шта ви ла. 

∗
Те ло го во ри исто та ко убе дљи во као и реч. 

∗
Дух ди на ми зу је ства ри. 

∗
Сва ки во ље ни пред мет сре ди ште је јед ног ра ја.

Но ва лис

∗
Фи зич ко по сто ја ње као по сто ја ње од но са. 

∗
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Да ли се код фе но ме но ло ги је ра ди о ра ди кал ном 
за о кре ту ка пред ме ту или са мо о про ши ри ва њу су-
бјек та са зна ња из уске сфе ре ми шље ња у под руч је 
свих мо гу ћих об ли ка до жи вља ва ња (и од ре ђе ња) 
пред ме та?

∗
Мо гућ но сти и не мо гућ но сти ге сту ал ног пе снич-

ког го во ра.

∗
Су шти ни ства ри су прот ста ви ти он то ло ги ју ко ја 

би ћу обез бе ђу је раз ли чи то од ре ђе ње. 

∗
Пра во устрој ство ства ри во ли да се скри ва.

Хе ра клит

∗
Сми сао ге ста у са мом је ге сту. 

∗
Ис пре пле та не ни ти по ти цај не има ги на тив не сим-

бо ли ке и ствар но сне фик ци је у ки не зич кој пе сми.

∗
Раз у ме ва ње се ман тич ке функ ци је ге сти ке у про-

сто ру. 

∗
Прин ци пи ор га ни за ци је ки не зич ких ко му ни ка-

та у ге сту ал ној ак ци ји. 

∗
Еле мен тар на је ди ни ца ге сту ал ног пе снич ког зна-

ка као из вор ауто ном не естет ске ин фор ма ци је. 

∗
Ка ко уста но ви ти хи је рар хи ју гра див них ки не-

зич ких еле ме на та у ге сту ал ној по е зи ји с об зи ром на 
сте пен у ко ме ти еле мен ти оси гу ра ва ју ње но естет-
ско бо гат ство и пу но ћу из ра за? 

∗
Ин те гра ци ја кар нал ног и спи ри ту ал ног. 

∗
Си мул та ност по ру ка, гу сто ћа зна ко ва и ин фор-

ма циј ска по ли фо ни ја ге сту ал не пе сме. 

∗
Не по сред ност и сме лост ге сту ал ног пе снич ког 

го во ра.

∗
Го вор те ла бли жи је из во ру ре чи. 

∗
Ци це рон уну тар ге ста раз ли ку је de mon stra cio и 

sig ni fi  ca tio. 

∗
Је ди ни цу ге сту ал ног пе снич ког зна ка тво ре сви 

гра див ни де ло ви и еле мен ти ки не зич ке ак ци је ко ји 
са др же ин фор ма циј ску ди на ми ку. 

∗
Ства ра лач ка при ро да ге ста и ак ци је. 

∗
Хе те ро ге ност кре а тив не ма те ри је ко ја уче ству је 

у об ли ко ва њу ге сту ал ног пе снич ког зна ка. 

∗
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Ге сту ал на пе сма – ко му ни кат ис ка зан ки не зич-
ким је зи ком ко ји об у хва та од ре ђе но вре ме и про-
стор. 

∗
Ме сто ге ста и ак ци је у си сте му ван лин гви стич-

ких је зи ка. 

∗
Уну тра шња струк ту ра ге сту ал не на ра ци је. 

∗
Ге сту ал ни пе снич ки знак нај че шће је сло жен од 

раз ли чи тих по је ди нач них ауто ном них зна ко ва са 
ви ше смер ном ди на ми ком. 

∗
Тех ни ке те ла. 

∗
Се ман тич ки аспект и аспект фор ме ге сту ал них 

пе снич ких зна ко ва. 

∗
У ге сту ал ној пе сми По кре ти гла вом (1970) кључ-

ни су еле мен ти бла го на зна че на фа ци јал на екс пре-
си ја са усме ра ва њем по гле да и не ко ли ко пре по зна-
тљи вих по кре та гла вом. 

∗
Раз ли чи ти на чи ни др жа ња те ла иза се бе кри ју 

од ре ђе не емо ци је и не ке осо бе но сти лич но сти. 

∗
Рас по ред у про сто ру као ко му ни ка ци о ни знак. 

∗

Озна че но ра сто ја ње из ме ђу осо ба ко је вер бал но 
ко му ни ци ра ју – про блем прок се ма ти ке. 

∗
Сиг на ли стич ка ки не зич ка ак ци ја – фи зич ки 

про цес у ко ме се про ду ку ју пе снич ки зна ци. 

∗
Чо век (умет ник, пе сник, из во ђач) – те мељ ни и 

ну жни еле ме нат ге сту ал не по е зи је. 

∗
Те ле сни ви зу ел ни зна ци по ка зу ју скло ност ка 

ком би но ва њу са ауди тив ним зна ков ним си сте ми ма: 
ге сто ви ру ка ма и из ра зи (кре та ња) ли ца функ ци о-
ни шу, или као до пун ски зна ци вер бал них по ру ка или 
као њи хо ве за ме не…

Ја коб сон

∗
Уло га објект-пе са ма као еле ме на та ге сту ал не по-

ет ске ко му ни ка ци је. 

∗
Шта би би ли основ ни об ли ци ки не зич ког је зи ка?

∗
Ки не зич ки пе снич ки про јект: ве о ма сло жен (ин-

тер ме ди јал ни) естет ско-зна чењ ски гест. 

∗
У ко јој ме ри сте пен раз вит ка кул ту ре од ре ђу-

је спе ци фич ну фре квен ци ју по је ди них ге сту ал них 
сим бо лич ких зна ко ва? 

∗
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Да ру ју ћи сво је те ло све ту ге сту ал ни пе сник свет 
пре тва ра у пе сму. 

∗
Сва ки пе снич ки ге сту ал ни фе но мен вр ши дво-

стру ку функ ци ју и има дво стру ки зна ков ни ка-
рактер.

∗
Свет као кре та ње и до га ђа ње. 

∗
Од нос ге сту ал ног пе сни ка, или ан га жо ва ног пе-

снич ког ме ди ја, пре ма про сто ру ак ци је. 

∗
Ши ро ка ска ла из ра жај них мо гућ но сти ге сту ал-

ног пе снич ког зна ка. 

∗
Гле да лац ге сту ал не пе сме по ста је део игре. И он 

је укљу чен у сми са о ну мре жу ки не зич ких, вер бал-
них и ви зу ел них зна ко ва ко је та пе сма зра чи. 

∗
Ши ре ње и су жа ва ње пер со нал ног про сто ра из-

во ђа ча ки не зич ке пе снич ке ак ци је у за ви сно сти од 
тре нут не си ту а ци је. 

∗
Кључ на уло га фа ци јал не екс пре си је (по кре ти ли-

ца и де ло ва ли ца) у одр жа ва њу и пра ће њу ко му ни-
ка ци о не ин тер ак ци је. 

∗

У ко јој то ме ри „ак тив ност из гра ђу је вре ме, док 
га па сив ност ра за ра“? 

∗
Гест на зна чу је из ве стан од нос из ме ђу чо ве ка и 

чул ног све та. 

∗
По крет и све тлост – но ви еле мен ти кре а тив ног 

об ли ко ва ња у мо дер ној умет но сти. 

∗
По мо ћу по кре та мо гу ће је ви зу ел но при ка за ти 

ди мен зи ју вре ме на и про сто ра. 

∗
Барт сма тра да по сто ји оно ли ко не лин гви стич-

ких је зи ка са соп стве ном струк ту ром ко ли ко по сто-
ји кул тур них пред ме та, од но сно пред ме та ко ји ма је 
дру штво при да ло спо соб ност да зна че. 

∗
Фу ту ри стич ки по ку шај да се до жи вљај бр зи не, 

по кре та и вре мен ско тра ја ње од сли ка ју и за у ста ве у 
про сто ру. 

∗
По крет – ди на мич ко је дин ство вре ме на и про-

сто ра.

∗
Основ на да да и стич ка кре а тив на сред ства: ап-

сурд, слу чај, иро ни ја и игра. 

∗
Сми сао и ра зу мљи вост при род не ге сти ке. 
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∗
У ге сту ал ној пе сми ра ди кал ни за о крет ка но вим, 

су штин ским об ли ци ма у ко ји ма се по е зи ја и игра 
спа ја ју у јед но. 

∗
Не лин гви стич ки зна ко ви у свом се ман тич ком 

аспек ту бит но се осла ња ју на лин гви стич ке зна-
кове.

∗
По кре тљи вост објект-пе са ма и њи хо ва отво ре-

ност пре ма про сто ру. 

∗
Мо же ли про стор би ти си но ним Ни шта ви ла? 

∗
Ге сту ал ног пе сни ка за о ку пља по крет као есте-

тич ко пре тва ра ње ма се у енер ги ју. 

∗
Ако по ста не мо као огле да ло 
Они ко ји нас гле да ју
Ви де се у на ма
Да кле ми смо не ви дљи ви!

Ив Клајн

∗
У ко јој ме ри сред ства и об лик из ра жа ва ња „не 

би тре ба ло да при ка жу објек те у по кре ту већ са мо 
по крет“? 

∗
Јед на од осо бе них ди мен зи ја објект-по е зи је: фи-

зич ка и кон крет на так тил ност ма те ри ја ла. 

∗
Је зик ге сту ал не пе сме: хо мо ген, ко хе рент ни и 

кон крет ни зна ков ни си стем. 

∗
Чом ски кôд од ре ђу је као „ко нач ни ме ха ни зам 

бес ко нач них мо гућ но сти де ла ња“. 

∗
Скуп раз ли чи тих ки не зич ко-вер бал но-ви зу ел-

них еле ме на та ко ји у јед ној ме та син те тич кој ак ци ји 
ге сту ал не пе сме по ста ју сло жен по ет ски знак. 

∗
У ком сми слу са мо од су ство по је ди них еле ме на-

та по ста је зна чењ ско? 

∗
Ки не зич ки зна ко ви за раз ли ку од прок се мич ких 

под ра зу ме ва ју по кре та ње – би ло по је ди них де ло ва 
те ла, би ло те ла у це ли ни. 

∗
Умет нич ко де ло као мо дел све сти и на чин ко му-

ни ци ра ња. 
∗

Где се кри је пра ва при ро да ре ал но сти, и да ли је 
то ње на је ди на при ро да? 

∗
Гест – ди рект ни и нај јед но став ни ји из раз људ-

ског жи во та. 

∗
Ге сту ал ни и ви зу ел ни је зи ци – нај ста ри ја вр ста 

је зи ка у људ ској ко му ни ка ци ји. 
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∗
Знак као из раз, обе леж је на ме ре да се са оп шти 

сми сао. 

∗
Ви зу ел на ко му ни ка ци ја ста ри ја је од го вор не ко-

му ни ка ци је, по што је чо век пре ви део не го што је 
ар ти ку ли сао свој глас. 

∗
У ма те ри ци при ро де, на из во ру ства ра ња, где 

скри вен ле жи тај ни кључ све га.
Па ул Кле

∗
Фор ма ге ста и њен од нос пре ма соп стве ној функ-

ци ји.

∗
Мо же ли се, за и ста, од умет но сти зах те ва ти та-

ко те шка оба ве за да бу де „пред у слов људ ског по сто-
јања“?

∗
По ку шај да се у сва ком сег мен ту ге сту ал не пе-

сме: по кре ту, све тло сти, објек ту, ухва те они мо мен-
ти (чво ро ви) њи хо вих бес крај но ис пре пле та них, 
ин тер ак тив них од но са и зра че ња. 

∗
Ти по ло ги ја ки не зич ко-је зич ких ге сто ва и струк-

ту ра њи хо ве по ет ске функ ци је. 

∗
У ко јој је ме ри спо на са ре ал ним су штин ска за 

би ће чо ве ка? 

∗
Зна че ње објект-пе сме ко је се ме ша са по ка зи ва-

њем пред ме та у сво јој очи глед но сти. 

∗
Про блем фор ме у су шти ни не по сто ји.

Кан дин ски

∗
Ди на мич ко зна че ње про сти ра ња и ра сто ја ња. 

∗
Се ман тич ки сми сао ки не зич ког зна ка. 

∗
Ге о ме триј ски про стор као ап страк ци ја фи зич ке 

ре ал но сти. 

∗
Би о ло шка уло га и зна чај пер со нал ног про сто ра 

за сва би ћа на ви шем сте пе ну раз во ја. 

∗
Осе тљи вост чо ве ка на по вре ду пер со нал ног про-

сто ра.

∗
Жи ви ор га ни зам – „не ра ста вљи ва струк ту ра по-

на ша ња“. 

∗
Струк ту ра по на ша ња као отво ре на струк ту ра 

ко ја се не мо же све сти ни на ства ри ни на иде је. 

∗
Се ман тич ки вид зна ко ва у ге сту ал ној пе сми и 

фор ми ра ње раз гра на тих то ко ва зна че ња. 
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∗
То раз ла га ње про сто ра и вре ме на, то очи глед но 

лу че ње сно вид ног ко ме ге сту ал ни пе сник ве ру је да 
се пре пу шта је сте, у ства ри, срж ње го ве кре а ци је. 

∗
Мит ски сан о је дин ству ре чи и ства ри, те ла и зе-

мље, чо ве ка и ва се ље не. 

∗
Отва ра ње ге сту ал не пе сме са свим ње ним сми са-

о ним и по врат но зна чењ ским мо гућ но сти ма. 

∗
Шта је то што огра ни ча ва те мат ско-зна чењ ски 

про стор објект-по е зи је? 

∗
Да би смо у пот пу но сти са вла да ли је зик јед не 

умет но сти мо ра мо ући у тај је зик што нам не ће по ћи 
за ру ком ако ту умет ност по сма тра мо из пер спек-
ти ве не ке дру ге умет но сти а по себ но ако њен је зик 
тре ти ра мо као ко пи ју је зи ка умет но сти ко ју бо ље 
по зна је мо и ко јој да је мо пред ност. 

∗
Ка да на пу шта мо се бе ми ства ри вра ћа мо њи ма 

са ми ма. 

∗
Је зик ки не зич ке пе сме ства ра се ак тив ном упо-

тре бом: те ла, објек та, ге ста, го во ра, пи са ног је зи ка, 
све тло сних и звуч них ефе ка та. 

∗

Те ло је ве ли ка пе сма.
Во лас Сти ванс

∗
По и ма ти свет, зна чи ли то са мо ус по ста ви ти ди-

ја лог из ме ђу чо ве ка и ње го вог окру же ња? 

∗
Ка пре он то ло шком раз у ме ва њу. 

∗
Укуп ност суб ко до ва (по крет, гест, звук, пред мет, 

глас, све тлост, итд.) и зна ков них под си сте ма об ли-
ку је сло же ни ге сту ал ни пе снич ки кôд. 

∗
Ге сту ал на по е зи ја – ди на мич ка ак ци ја ко јом се 

по ку ша ва од ре ди ти наш су штин ски од нос пре ма ко-
смо су, ства ри ма и би ћу. 

∗
Го ди не 1913. до шао сам на срећ ну иде ју да учвр-

стим то чак на ку хињ ску сто ли цу и да га по сма трам 
ка ко се окре ће. 

Ди шан

∗
Ин фор ма ци ја као си но ним сте пе на не пред ви-

дљи во сти. 

∗
У окви ру сло же ног ге сту ал ног пе снич ког зна ка 

че сто до ла зи до на пе то сти из ме ђу раз ли чи тих зна-
ко ва, до њи хо вог при вла че ња, од би ја ња и уза јам ног 
про жи ма ња. 
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∗
Сук це сив ни сло је ви и то ко ви пре но са ки не зич-

ких по ру ка. По јам опа жа ња ве зан за по јам фор ме 
(об ли ка). 

∗
У ге сту ал ној по е зи ји ус по ста вља се са свим но ви 

од нос пре ма об ли ци ма пе снич ког де ла, као и пре ма 
ма те ри ја лу од ко га је де ло са чи ње но. 

∗
Ства ри су ни зо ви об ли ка ко ји се пот чи ња ва ју 

фи зич ким за ко ни ма.
Бер тран Ра сел 

∗
Мо да ли те ти ки не зич ког је зи ка у ге сту ал ној пе-

сми и ње го ва вер бо-во ко-ви зу ел на све жи на и ко му-
ни ка тив ност. 

∗
Чо век изо ло ван у јед ној сфе ри фе но ме на на ко ју 

се про јек ту ју по ру ке Ко смо са и Све та. 

∗
Еле мен ти ге сту ал не пе сме – ма те ри јал не чи ње-

ни це ко је се пер ци пи ра ју ви зу ел но, звуч но, про-
стор но и так тил но. 

∗
Ко му ни ка ци ја – спо на из ме ђу про стор но-вре-

мен ских све то ва по ши ља о ца и при ма о ца. 

∗
Се ман те ме што их по ши ља лац упу ћу је при ма о цу 

по сте пе но се угра ђу ју у ње го ву свест ме ња ју ћи га. 

∗
Атом ко му ни ка ци је – нај ма њи акт ко му ни ка ци је 

ко ји се мо же за ми сли ти. 

∗
Пре ма Лајб ни цу је дан атом ко му ни ка ци је „до во-

љан је да из ву че уни вер зум из ни шта ви ла“. 

∗
Зна ко ви ко смо са и све та су да ти: њи хо ве ком би-

на ци је ис пу ња ва ју струк ту ре по ру ка. 

∗
Пот пу но пред ви дљи ва по ру ка не ма ко му ни ка-

циј ску вред ност. 

∗
Ин фор ма ци о на ар хи тек ту ра ге сту ал не пе сме. 

∗
Фун да мен тал ни про блем – од нос би ћа и ства ри. 

∗
На сва ком ни воу ко ли чи на ори ги нал но сти јед не 

по ру ке мо ра да на ди ла зи мо гућ но сти при ма о ца. 

∗
Три ка те го ри је све та ко ји нас окру жу је: свет 

пред ме та, свет си ту а ци ја и свет ак ци ја. 

∗
Из два ја ње и де фи ни са ње ге сту ал но-по ет ског ре-

пер то а ра ко му ни ка тив них еле ме на та и си ту а ци ја. 

∗
У ко јој ме ри је тра јан са мо по крет а не и пред мет 

(објект)? 
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∗
Кон ту ре и гра ни це ства ри у окруж ју до га ђа ња 

ге сту ал не пе сме. 

∗
Ка ко осло бо ди ти го вор из оп не ства ри? 

∗
По врат на спре га у ге сту ал но-по ет ској ак ци ји и 

кру жни то ко ви естет ске ко му ни ка ци је (ин фор ма-
ци је). 

∗
Мо гу ли ге сту ал ни зна ко ви, у по је ди ним слу ча је-

ви ма, офор ми ти пра ве је зич ке (ко му ни ка тив не) си-
сте ме у ко ји ма ће по пут пи са них за ме ни ти вер бал не 
зна ко ве? 

∗
Об је ди ња ва ње про сто ра, све тло сти и по кре та – 

до при нос из ра жај но сти и спек тру зна че ња ки не зич-
ког про јек та. 

∗
На ге сту ал ном и зву ков ном пла ну ис пи та ти пе-

ри о дич на кре та ња мо ле ку ла ин фор ма ци је усло вље-
на од ре ђе ним рит мом ак ци је (пе сме). 

∗
Екс пло зив но, по ли ме ди јал но је згро ки не зич ке 

по е зи је. 

∗
Реч, звук, гест и знак, њи хо во рас пр ска ва ње и 

ши ре ње до са мих гра ни ца појм љи вог. 

∗
На пор да се ми сли о про стор но-вре мен ским ре-

ла ци ја ма пе сме. 

∗
Нит вре ме на је пре кри ве на чво ро ви ма.

Га стон Ба шлар

∗
От кри ва ти вре ме по сма тра њем сле да пред ме та 

ко ји се ме ња ју. 

∗
Тра ја ње је осе ћа ње. 

∗
Сло же ност нер вне мре же омо гу ћу је исто вре ме-

ну тран сми си ју ин фор ма ци ја. 

∗
Ин фор ма ци ја – уни вер зал ни фе но мен ко ји не-

по сред но ути че на све об ли ке жи во та, ка ко на оне 
све сне (ви со ко ра зви је не), та ко и оне не све сне (еле-
мен тар не). 

∗
Про цес де ши фро ва ња по ру ка је сто ха сти чан 

због то га што сми сао по је ди ног ко му ни ка тив ног 
зна ка за ви си од оног ко ји му је прет хо дио. 

∗
Да ли се вре ме ну жно ме ри про сто ром? 

∗
По јам вре ме на сти че мо на осно ву де ла ња на ше 

све сти а не на осно ву објек тив ног тра ја ња ства ри. 
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∗
Из вор на шег вре ме на је у на шем соп стве ном 

тра ја њу. 

∗
Ства ри су ту, са про сто ром и у про сто ру. 

∗
Про стор као „функ ци ја уни вер зу ма“, скуп свих 

мо гу ћих од но са, об ли ка и уза јам них кре та ња. 

∗
Мо же ли про стор ко ји је дат би ти бес ко на чан? 

∗
У ко јој ме ри по ја ве од ре ђу ју про стор? 

∗
Ки не зич ки пе сник от кри ва про стор по ступ но, у 

то ку пе снич ке ак ци је, она ко ка ко по ста је све стан го-
во ра сво га те ла и сво јих по сту па ка.

∗
Мо же ли да по сто ји „пра зан“ про стор? 

∗
Да би би ло про сто ра по треб но је да по сто је бар 

две „ма те ри јал не тач ке“. 

∗
Ор га ни зо ва ње ви ше ди мен зи о нал ног про сто ра 

то ком ге сту ал не пе снич ке ак ци је. 

∗
Про стор – не као суп страт (осно ва) већ као функ-

ци ја. 

∗

Ну жна ко ор ди на ци ја ви зу ел ног, так тил ног и 
ауди тив ног про сто ра у ге сту ал ној пе сми. 

∗
Ко ји иде ал пред ло жи ти љу ди ма да нас, иде ал ко ји 

би био из над и с ону стра ну њих са мих, ако не по-
нов но осва ја ње, по мо ћу са зна ња, ни шта ви ла ко је су 
са ми от кри ли?

Жак Мо но

∗
По ет ска ви зи ја оп штег про сто ра ко ји об у хва та 

пр во бит не по је ди нач не про сто ре са свим ак те ри ма 
и објек ти ма ки не зич ког чи на. 

∗
Ком би но ва ње раз ли чи тих про стор них ори јен та-

ци ја у ге сту ал ној по е зи ји. 

∗
Кре а тив не енер ги је ко је се не мо гу кон кре ти зо-

ва ти у ма те ри јал ном об ли ку. 

∗
Уло га „су шта стве не те ле сно сти“ и ин сти ка та у 

ге сту ал ном де лу. 

∗
Из ме ђу има нен ци је и тран сцен ден ци је.

∗
Иде ал је син те за све га. Ко рак да ље: ‘пе снич ко 

бде ње’.
Ви на вер

∗
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Не по сто ји чи сто тра ја ње као ни ап со лут но вре ме.

∗
Ди на ми ка кре та ња ства ри и уну тра шњи им пул-

си ко ји тим кре та њем упра вља ју и ко ји га ства ра ју. 

∗
Тра ја ње као ,,ква ли тет про жи вље ног вре ме на“. 

∗
Ни је вре ме то ко је про ти че већ ње го ви са др жа ји: 

ак ци је, чи ње ни це, осе ћа ња. 

∗
Очи глед на не по врат ност вре ме на. 

∗
Оно што на зи ва мо вре ме ном је, у ства ри, са мо 

по сто ја ње. 

∗
След ства ри у Ко смо су. 

МЕ РА ЈЕ ЗИ КА – МЕ РА СВЕ ТА

Од че га по чи ње пе сма?
Ју ли јан Пши бош

∗
Пу тем ства ра лач ког по ступ ка от кри ва ти сми сао 

ства ри.

∗
Ме та фо ра – ору ђе за кре и ра ње јед не са свим но ве 

ре ал но сти. 

∗
Ана ли тич ко те ма ти зо ва ње са мог би ћа је зи ка у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји. 

∗
Чо ве ко ва ми стич ка жуд ња за из гу бље ним је дин-

ством са при ро дом. 

∗
Ко ји је основ ни циљ је зи ка? 

∗
До жи вљај све ми ра, ства ри и све та пре то чен у 

ре чи. 

∗
Је дан од че стих на чи на на стан ка ви зу ел не пе сме: 

об ли ко ва ње сли ке пу тем тек ста.
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∗
Сиг на ли стич ки текст као ко нач на је зич ка (вер-

бал но-ви зу ел на) струк ту ра. 

∗
Ис пи ти ва ње асо ци ја тив них мо гућ но сти ви зу ел-

ног го во ра.

∗
Ка да пе сма гу би соп стве ни естет ски иден ти тет?

∗
Ма те ри јал на упо тре бљи вост је зи ка.

∗
Из све су шта стве ни јих об ли ка ствар но сти. 

∗
Сва ка умет ност има сво је осо бе но би ће ко је се 

са мо раз ли чи тим при ла зи ма мо же ис тра жи ва ти и 
от кри ва ти. 

∗
Ка оном не до ступ ном, оном не ис ка зи вом.

∗
Пе сник је све ште ник не ви дљи вог.

Во лас Сти венс

∗
Пе снич ко ис ку ство – до ти цај са са мим Би ћем 

Све та.

∗
Онај ко ји пе ва по ла зе ћи од из во ра. 

∗
 У тран сцен дент ним те ме љи ма је зи ка.

∗
Ка ко пу тем ре чи ства ра ти ти ши ну? 

∗
Не про ход ни про сто ри не из ре ци вог. 

∗
Схва та ју ћи пе сни штво као би тан чи ни лац про-

ме не Ко смо са и Све та. 

∗
Мо же ли се вре ме од ре ди ти као „суп стан ца ко ја 

те че“?

∗
Вра ћа њем то ка ства ри уна зад по ни шти ли би смо 

вре ме. 

∗
Умет ност не по на вља ви дљи во; она чи ни ви дљи-

вим.
Па ул Кле

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма и лу дич ки по ступ ци ком-

би но ва ња ра зно вр сних еле ме на та и ор га ни за ци је је-
зич ког ма те ри ја ла.

∗
Ван је зич ка ствар ност пре не та у жар гон сва ко-

дне ви це. 

∗
Свест о ко ле бљи во сти го во ра. 

∗
Ка да је то реч упу ће на ка не чем из ван се бе са ме?
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∗
Реч је ствар и здру жу је се са дру гим ства ри ма на 

осно ву оп штих струк ту рал них за ко на здру жи ва ња 
ства ри.

Лав Ви гот ски

∗
Пе сма из ра же на пу тем ге сто ва као об ли ка ком-

по зи ци о них струк ту ра. 

∗
Је зик ко ји из ви ре из дру гих је зи ка. 

∗
От пор сиг на ли стич ке пе сме да уђе у про сто ре 

ви ђе ног и пре по зна тљи вог. 

∗
За Ни чеа је ства ра ње „ода би ра ње и до вр ша ва ње 

ода бра ног“. 

∗
У ко јој је ме ри па ра док сал на при ро да пе сни штва?

∗
Ме сто и трен из дво је но сти, по себ но сти би ћа. 

∗
По сто ја ње и кре та ње све та у је зи ку.

∗
Лин гви стич ки или ин тен ци о нал ни лук по ет ског 

(књи жев ног) де ла. 

∗
Пре ма Ху сер лу сен ка ства ри као основ ни ква ли-

тет те ства ри. 

∗
Не из го во ре но и не из го вор љи во. 

∗
Про ме теј ски сми сао пе сни штва. 

∗
Об ли ко твор ни сло је ви је зич ке ор га ни за ци је.

∗
До вр ши ти се са вр шен ством сво га де ла. 

∗
Ка ко да уста но ви мо си сте ме нор ми по мо ћу ко јих 

би се мо гле ме ри ти естет ске (по ет ске) ино ва ци је? 

∗
Је зич ки знак мо же по ста ти ка луп раз ли чи тих 

сми са о них од ред би и, по што пре ра сте у об лик, мо же 
до жи ве ти нео бич не пу сто ло ви не.

Фо си јон

∗
Од са мог по чет ка за ро њен у оке ан је зи ка. 

∗
Де ло у по тра зи за сво јом фор мом. 

∗
С оне стра не го во ра. 

∗
Тра ди ци о нал ни рас цеп из ме ђу ви ђе ња и ми шље-

ња.

∗
Да ли реч као сред ство или као циљ? 
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∗
При ћи што бли же ства ри ма. Про го во ри ти из са-

мих ства ри. 

∗
Пе сник – ус пла хи ре ни сне вач што са ња ју ћи ту-

ма чи свој сан.

∗
Свет је је зи ков текст.

Ви на вер

∗
Ни ко ду бље од пе сни ка ни је све стан ко ли ка је ко-

смич ка сна га Ре чи.
Пјер Ема ну ел

∗
Са би ра ње је зич ких на бо ја ко ји ја сно по ка зу ју ве-

ли ку уну тра шњу тен зи ју лир ског го во ра апеј ро ни-
стич ке пе сме. 

∗
Ка ко раз ли ко ва ти при вид екс пе ри мен та (ма нир) 

од ино ва тив ног (из вор ног) екс пе ри мен тал ног по-
ступ ка у умет но сти (по е зи ји)? 

∗
Са мо је јед на истин ска драж у жи во ту: драж 

Игре.
Бо длер

∗
У ко јој је ме ри сиг на ли зам за ин те ре со ван пр вен-

стве но за ис тра жи ва ње це ли не Би ћа?

∗
Те шко про зир но тка ње апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Фе но ме но ло ги ја по ла зи од то га да пе снич ку сли ку 

за хва ти у ње ном чи стом би ћу, у рас ки ду са би ћем 
ко је јој је прет хо ди ло, као ствар ну по бе ду ре чи.

Ба шлар 

∗
Го вор без ди мен зи ја.

∗
Ди ја лек ти ка скри ва ња и ис тра жи ва ња.

∗
Код Хе ге ла он то ло ги ја се иден ти фи ку је с ло ги-

ком ап со лут ног а иде ја по се би и за се бе као би так 
што уте ме љу је це ло куп но би ће.

∗
Би ти ра ван Би ћу Све та.
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ЈЕ ЗИК – ПЕ СМА – УНИ ВЕР ЗУМ

Аван гард ни пе сник на сто ји да про на ђе дру га-
чи ји је зик и дру га чи ју струк ту ру свих из ра жај них 
сред ста ва. 

∗
Исто ри ја је при ча ори ги нал них ак ци ја“.

Џон Кејџ

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма – об лик пре ко ко га се из-

ра жа ва но во схва та ње би ћа, ко смо са и све та. 

∗
Го вор љи ве пра зни не из ме ђу ре чи и ства ри. 

∗
Да ли је мо гу ће на пи са ти јед ну по вест ег зи стен-

ци јал ног ис ку ша ва ња пе сни ка у свим епо ха ма и 
свим дру штви ма. 

∗
Сиг на ли стич ки пе сник као из ра зи то па ра док-

сал на и дво сми сле на струк ту ра. 

∗
За Мак са Бен зеа не ма бит не раз ли ке из ме ђу на-

уч не и умет нич ке про дук тив но сти. Кла сич на иде ја 
ства ра ња и са вре ме на иде ја про гра ми ра ња, по ње му, 
ве о ма су бли ске. 

∗
Лин гви стич ка струк ту ра у те о ри ји струк ту ра ли-

зма до би ла је он то ло шки ста тус. 

∗
Је зик је основ на пре о ку па ци ја апеј ро ни стич ке 

по е зи је, ње на чвор на и жи жна тач ка. 

∗
Да ли, ко нач но, чи тав свет људ ског ис ку ства ула-

зи у пе сму? 

∗
Бит кон цеп ту ал не умет но сти је у из бе га ва њу 

ре а ли за ци је умет нич ког пред ме та па са мим тим и 
осло ба ђа њу де ла од ма те ри јал не фор ме. 

∗
Де ла кон цеп ту ал них умет ни ка – до ку мен ти од-

ре ђе них ми са о них про це са. 

∗
Лин гви стич ке, фо нич ке и зна ков не струк ту ре 

про жи ма ју ки не зич ки је зик ге сту ал не пе сме и де лу-
ју кроз са му ње го ву осно ву. 

∗
Про блем од но са го во ра и пер цеп ци је. 

∗
Ви зу ел ни је зи ци ус по ста вља ју са дру гим је зи ци-

ма ви ше стру ке и сло же не ве зе. 

∗
Кре та ње је зи ка у прав цу пи сма. 

∗
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Уну тар си сте ма ауди тив них зна ко ва, увек са мо 
вре ме, а ни ка да про стор, деј ству је као струк ту-
рал ни фак тор, и то вре ме у оба сво ја ви да – сле ду и 
исто вре ме но сти.

Ја коб сон

∗
Сиг на ли зам у књи жев но сти от кри ва мо гућ но-

сти и гра ни це го во ра. 

∗
Да ли је бек ство од је зи ка, ка ко то твр ди тра ди-

ци о на ли стич ка кри ти ка, не мо гу ће, „од ри ца ње, ни-
ка кав го вор“? 

∗
Функ ци ја гле да ња и ин спи ра тив ни им пул си што 

ства ра ју но ве се ман тич ке кон фи гу ра ци је је зи ка. 

∗
Знак об ли ку је свој са др жај и од ре ђен је, по Лот ма-

ну, не као, ма те ри јал на да тост, већ као скуп функ ци ја.

∗
Тра ја ње ства ри ко је је ствар но под пре си јом је 

на шег су бјек тив ног вре ме на. 

∗
Ка ко рас пле сти ле лу ја во тка ње има ги на тив ног 

пе снич ког пле ти ва? 

∗
Апеј ро ни стич ки пе сник чу па ре чи и син таг ме из 

стан дард них, те ку ћих го вор них окви ра, ста вља их у 
дру га чи је си сте ме од но са где ће оне из лу чи ти но ве 
по ет ске ин фор ма ци је. 

∗
Из ме ђу два кра ја све та. 

∗
Ин тим ни по ре дак ства ри. 

∗
Ре ду ко ва ње ма те ри јал но сти фор ме умет нич ког 

де ла. 

∗
Се ман ти ка кри ка. 

∗
По е ти ка Пла не те и Пу то ва ња у Зве зда ли ју – не-

пре кид но од ре ђи ва ње пре ма це ли ни ко смич ке ег зи-
стен ци је. 

∗
Из над праг ма тич ких ви зи ја сва ко дне вља. 

∗
Про из вод ња и ка пи та ли за ци ја зна че ња у апеј ро-

ни стич кој пе сми. 

∗
Раст пе снич ке са мо све сти. 

∗
Пре о бли ко ва ње по е зи је и уте ме ље ње но вог би ћа 

је зи ка. 

∗
Пр во бит на про зир ност ре чи. 

∗
Да ли је пе сни ков за да так „чу ва ње све то сти је зи-

ка“, ка ко то В. X. Одн ка же? 
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∗
Сиг на ли стич ки пе сник су прот ста вљен све ту и 

си сте ми ма вред но сти ко ји у том све ту вла да ју. 

∗
Са апеј ро ни стич ком по е зи јом про на ђен је на чин 

ка ко да се при су ству је „из ну тра фи си ји Би ћа“. 

∗
На по крет ност ства ри. 

∗
Ра сап ху ма ни стич ке књи жев но сти и по ја ва но-

вих умет нич ких пра ва ца у кул ту ри ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на. 

∗
За те о ри ју ко му ни ка ци је по ру ка се ја вља као след 

пре по зна тљи вих еле ме на та. 

∗
Ана мор фо за – тран сфор ма ци ја уну тар про сто ра 

ода ши ља ча и про сто ра при јем ни ка. 

∗
Ка нал – фи зич ка под ло га ко му ни ка ци је. 

∗
Ка да сам кôд по ста је из вор ин фор ма ци ја?

∗
Да ли је са зна ње у крај њој ана ли зи са мо „са зна-

ње вред но сти“? 

∗
Сци јен ти стич ка пе снич ка има ги на ци ја лу та 

исто вре ме но и ми кро и ма кро ко смо сом. 

∗
Еле мен ти то ка ко му ни ка ци је као „ато ми по зна-

ва ња“. 
∗

Вр хун ски на пор умет ни ка је сте да ство ри сво ме 
де лу из глед де ви чан ства. 

∗
Да ли је кон крет на по е зи ја нај ек стрем ни ји по ет-

ски екс пе ри мент у је зич кој ма те ри ји? 

∗
Па жљи во ис тра жи ва ње об ли ка из ра за као фи-

зич ког сиг на ла. 

∗
Је зик из ну тра по ме тен соп стве ним про ти ву реч-

ји ма. 

∗
Они ма ко ји се ба ве ана ли зом умет нич ких фор-

ми, пре ма Ум бер ту Еку, те о ри ја ин фор ма ци је мо же 
„по у зда но да ти стро ге ме то до ло шке кри те ри ју ме.“ 

∗
Име но ва ње сне ва них зби ва ња и не пре по зна тљи-

вих ства ри.

∗
Фе но ме но ло ги ја се вра ћа ства ри ма али ства ри ма 

у до жи вља ва њу су бјек та. 

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма од ре ђе на као фан та зма-

го риј ски об лик у је зи ку и је дан об лик сег мен то ва ног 
го во ра. 
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∗
Где би би ле гра ни це те о ри је ин фор ма ци је на 

есте тич ком по љу? 

∗
Ис под по ро зних сло је ва чи тљи во сти. 

∗
Све је умет ност што умет ник ис пљу не.

Шви терс

∗
Шта би мо гла би ти основ на ди мен зи ја го во ра 

ви зу ел не пе сме? 

∗
Се ман тич ки ре ла ти ви зам. 

∗
Дис кур зив ни по тен ци јал ре чи и сли ке. 

∗
Је дин ство фи зич ких си сте ма је ко ре ла тив но 

је дин ство, а је дин ство ор га ни зма зна чењ ско је дин-
ство.

Мер ло-Пон ти

∗
По ру ка – збир се ман тич ких и естет ских ин фор-

ма ци ја. 

∗
Де ли мич на пред ви дљи вост по ру ке уз по моћ ње-

них фор ми (об ли ка). 

∗
Ин фор ма ци ја као ме ра. 

∗
Кон ти ну и ра ни то ко ви ре чи у ни зу лин гви стич-

ког ко ди ра ња. 

∗
След ре чи ус по ста вљен ве ро ват но ћом асо ци ја-

ци је. 

∗
Ве ро ват но ћа си сте ма – гру пи са ње ре чи ве за них 

за сми сао. 

∗
Ре чи и син таг ме у апеј ро ни стич кој по е зи ји са ме 

се до зи ва ју и ода зи ва ју, сје ди њу ју и над гра ђу ју, ве-
што бе же ћи од већ из го во ре ног и сва ки да шњег. 

∗
Раз у ме ва ње – раз ла га ње фор ми. 

∗
Реч – су перз нак по сто је ће ску пи не сло ва. 

∗
Ра зу мљи вост тек ста ме ре на у за ви сно сти од бр-

зи не ре кон струк ци је узор ка тог тек ста из ко га је на-
су ми це из о ста вљен од ре ђен број еле ме на та. 

∗
„Тем пе ра ту ра је зи ка“ – уче ста лост ја вља ња зна-

ко ва у не ком тек сту обр ну то сра змер на њи хо вом 
по ло жа ју. 

∗
По ру ка по се ду је ре дун дан су ко ја јој оси гу ра ва 

од ре ђе ну ра зу мљи вост. 
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∗
У те о ри ји ин фор ма ци је фор ма као ста ти стич ко 

скла па ње јед но став них еле ме на та. 

∗
Ни ве ли са ње ни воа раз го вет но сти. 

∗
Хо мо ген про стор и хо мо ге но вре ме ни су свој ства 

ства ри ни бит ни пред у сло ви на ше спо соб но сти са-
зна ва ња.

Берг сон

∗
Зо на мак си мал не вред но сти по ру ке. 

∗
Из по сто је ће фе но ме но ло ги је ствар ног и има ги-

нар ног све та. 
∗

Не раз лу чив од нос из ме ђу су бјек та и објек та.

∗
Ин тен ци о нал ност све сти је дан од фун да мен тал-

них пој мо ва фе но ме но ло ги је. 

∗
Свест је увек упра вље на на не што из ван се бе, на 

пред мет као да тост. 

∗
Ства ри ко је не ста ју иза зна че ња ко ја им се при-

пи су ју. 
∗

По ру ка ко ју ни је мо гу ће пред ви де ти и у ко јој се 
не мо же ра за зна ти ни ка кав об лик. 

∗
Шкр тост из ра за и је згро ви тост сли ке у фе но ме-

но ло шкој пе сми. 

∗
На ше не по сред но ис ку ство од ре ђе но као „ин ту-

и тив ни про стор“. 

∗
Основ на ди хо то ми ја ди мен зи је по ру ке: на се-

ман тич ку (уни вер зал ну) и естет ску (сен зи бил ну). 

∗
Знак озна ча ва, али, кад по ста не об лик, на сто ји 

да се бе озна чи.
Фо си јон

∗
Гле да ју ћи не ку ствар по ку ша ва мо да до ку чи мо 

шта има „иза ње“. 

∗
Не ве ро ват ност, не у по ре ди вост и оно што је не-

пред ви дљи во, по Мак су Бен зеу, пред ста вља ју ви ши 
сте пен струк ту рал ног ре да. 

∗
Сиг на ли стич ке пе снич ке ма ши не Сиг на твор и 

Зве здо зор: из раз јед ног но вог пла не тар ног и ко смич-
ког осе ћа ња про сто ра и вре ме на. 

∗
Ка ко ће се и у ком мо мен ту сам сми сао ге ста 

офор ми ти пред на шим очи ма? 

∗
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За јед нич ки је зич ки из вор и ње го ва де са кра ли за-
ци ја у але а тор ној по е зи ји. 

∗
Твар ност ре чи и енер ги ја скри ве на у тој твар но-

сти. 

∗
Са да шњост за по сма тра ча увек за ви си од по сма-

тра ног про сто ра. 

∗
Бес крај ност ко смич ких про сто ра уну тар је зи ка 

сци јен ти стич ке и апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Ис тра жи вач у Пла не ти и Пу то ва њу у Зве зда ли-

ју има сна жан осе ћај уну тар њег је дин ства са са мим 
би ћем ко смо са. 

∗
Пре ма Жа ку Мо ноу Уни вер зум ни је у се би са др-

жа вао жи вот, ни ти је би ос фе ра у се би но си ла чо ве-
ка. Они су на ста ли слу чај но, услед не пред ви дљи вих 
до га ђа ја ма ле ве ро ват но ће. 

∗
Је зик на у ке – ме та је зик. 

∗
Мо ле ку лар на би о ло ги ја и по ку шај да се ство ри 

сли ка о хе миј ској осно ви жи во та. 

∗
Еле мен ти ми кро фи зич ког све та ства ра ју про-

стор ко ји је раз ли чит од на шег за то што се њи хо-

ве ре ла ци је и ме ђу деј ства од но се на по ља си ле ко је 
има ју дру гу струк ту ру и, пре ма то ме, дру ги фи зич ки 
сми сао. 

∗
Мо ле ку ли, њи хо ва гра ђа и ор га ни за ци ја – кључ-

ни чи ни о ци ме ђу ди на мич ким те ме љи ма жи во та. 

∗
Са го ми ла њем зна ња, чо век је по стао пр ви про-

ду кат ево лу ци је спо со бан да са вла да ево лу ци ју. Не 
са мо ево лу ци ју дру гих, фа во ри зу ју ћи вр сте за ко је је 
за ин те ре со ва ан, ели ми ни шу ћи оне ко је му сме та ју. 
Већ и соп стве ну.

Фран соа Жа коб

∗
Ка је дин стве ној те о ри ји ко смич ке ево лу ци је, од-

но са ма те ри је и енер ги је без об зи ра да ли се ра ди о 
су ба том ским че сти ца ма или све ми ру, о жи вој или 
не жи вој ма те ри ји. 

∗
Те јар де Шар ден ука зу је на пр во бит ну са крал-

ност при ро де и жи во та и ис ти че из ван ред не вред-
но сти чо ве ко вог би ва ња у све ми ру 

∗
Фе но ме но ло ги ја као на уч но уте ме љен про лог у 

„об ја шње њу све та“. 

∗
Сте пен и про цес са мо ра зво ја ду ха од „ни жих“ ка 

„ви шим“ об ли ци ма. 

∗
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У све ту ато ма пој мо ви ма се и инер ци је не ма ју са-
свим исти сми сао као у не по сред ном про сто ру. 

∗
Ства ри и њи хо ва раз ли чи тост од чул них ин фор-

ма ци ја ко је зра че. 

∗
Да ли сва ка ана ли за уни шта ва свој пред мет и да 

ли ње го во по нов но са ста вља ње ну жно мо ра да се 
вр ши по за ко ни ма ума? 

∗
У апеј ро ни стич кој по е зи ји пот пу но је сру ше на 

она пре гра да ко ја де ли „ло гич ни“ од „ало гич ног“ је-
зи ка. 

∗
Фун да мен тал на раз ли ка из ме ђу фи зи ке и би о ло-

ги је ле жи у при ро ди об ја шње ња фе но ме на и ту ма че-
ња уло га ну жно сти и слу ча ја.

∗
У фе но ме но ло шком су бјек ту по сто је ћи свет гра-

ди се у чи стим до жи вља ји ма све сти с њи хо вим ин-
тен ди ра ним са др жа ји ма. 

∗
Је зик је оно што је ство ри ло чо ве ка, мно го пре не-

го чо век – је зик!
Жак Мо но

∗
Му та ци је, трај не про ме не у жи вој ма те ри ји ну-

жне су, од и гра ва ју се слу чај но и те шко је пред ви де ти 
њи хо во би о ло шко зна че ње. 

∗
Схва та ње Phi sis-а у из вор ном зна че њу као ни ца-

ње, раст, из дан и ток жи во та у уни вер зу му.

∗
Фе но ме но ло ги ја не пра ви раз ли ку из ме ђу ре ал-

них и ире ал них пред ме та. 

∗
У пра ву је је дан од кри ти ча ра ка да су ге ри ше да је 

у Пла не ти, и уоп ште у ли ри ци пр во бит ног сци јен-
ти стич ког пе ри о да, пра ви лир ски су бјект, у ства ри, 
про то пла зма. 

∗
Ви де ти из ну тра, не са мо гле да ти (опа жа ти), већ 

про зре ти пре до чи ти и зна ти. 

∗
Чо ве ков по рив да се бе от кри ва и ту ма чи не са мо 

као би ће Зе мље већ и као ко смич ко би ће. 

∗
С оне стра не ума, с оне стра не уни вер зу ма. 

∗
Ма те ри ја – „ис по ља ва ње енер ги је кроз ма су“. 

∗
Да ли, за и ста, на у ка ка ко то ми сли Кант, чи ни 

чо ве ка стран цем у ко смо су у ко ме за ње га ви ше не-
ма ме ста од ре ђе ног и по треб ног“? 

∗
Бу дућ ност фи зи ке: по ве зи ва ње фе но ме на квант не 

ме ха ни ке са нај зна чај ни јим пи та њи ма ко смо ло ги је.
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∗
Пре ма Те ја ру де Шар де ну ево лу ци ја би о ло шке 

оп не „тач ку по тач ку ме ња ме ха нич ко тки во све ми-
ра“ и из ра жа ва по сте пе но осве шћи ва ње би ћа. 

∗
Про стор, уни вер зум, гра ви та ци ја – три пој ма 

ко ја озна ча ва ју исту ствар, са мо са раз ли чи тих ста-
ја ли шта. 

∗
Основ но пи та ње ко смо ло ги је: да ли је све мир 

отво рен или за тво рен си стем? 

∗
За и ста, сва ко ства ра ње ду ха пре све га је ‘поетско’ 

у пра вом сми слу те ре чи; и код јед на ке вред но сти 
осе ћај них и ду хов них об ли ка, у по чет ку се вр ши иста 
функ ци ја и у на уч ном и у пе снич ком по ду хвату.

Сен Џон Перс

∗
Су шти на на у ке, по Хај де ге ру, је ис тра жи ва ње, а 

ис тра жи ва ње је те жња да се овла да бив ству ју ћим. 

∗
Ни хи ли зам – суд би на европ ске ме та фи зи ке.

∗
Ни че је про гла сио не ви ност по сто ја ња, он је схва-

тио не-то тал ни то та ли тет Би так-Ни шта ви ла, 
јед ном ре чи, свет, као игру, ону игру ко ја у исти на-
блуд њи ве зу је чо ве ка уз оно што му се на ме ће.

Ак се лос

∗

Про стор као свест о од ре ђе ном од но су објект-
су бјект ко ји, као си стем од но са, по сто ји не за ви сно 
од све сти што је о ње му има мо. 

∗
Да ли је ма са све ми ра до вољ но ма ла да мо же на-

ста ви ти стал но да се ши ри, или је гу сти на до вољ но 
ве ли ка да гра ви та ци о не си ле успо ре екс пан зи ју и на 
кра ју за у ста ве ши ре ње, што мо же до ве сти до кон-
трак ци је све ми ра. 

∗
Тра га ње зве зда ра и за зве зда ра (ис тра жи ва ча) 

у Пла не ти и Пу то ва њу у Зве зда ли ју и њи хо ва ко-
смич ка дра ма. 

∗
Мо же ли се по јам тра ја ња из јед на чи ти са пој мом 

вре ме на? 

∗
Сви спољ ни и уну тар њи им пул си кре та ња и ег-

зи сти ра ња жи вих об ли ка мо гу се све сти на ве о ма 
сло жен по јам ин фор ма ци ја.

∗
Мно ге цр те људ ске при ро де мо ра ју се сме сти ти у 

оквир ко ји утвр ђу ју два де сет и три па ра хро мо зо ма, 
ко ји чи не на след ну ба шти ну чо ве ка. Али он да, ка ква 
је кру тост тог окви ра? Ко ја то огра ни че ња на ме ће 
ге не тич ки про грам гип ко сти људ ског ума.

Фран соа Жа коб

∗
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Прин цип пре но са ин фор ма ци је је ана ло ган про-
цес. То исто че ло ва жи и код жи вих би ћа и код ма-
ши на.

∗
Прин цип ана ло ги је је омо гу ћио све стра ни ји 

при ступ те о ри ји ин фор ма ци је, ка ко са ста но ви шта 
ма те ма ти ке (фи зич ки аспект) та ко и са ста но ви шта 
пси хо ло ги је и лин гви сти ке (аспект људ ске ко му ни-
ка ци је). 

∗
Кôд – је дан од бит них усло ва ко му ни ка тив ног 

чи на. 

∗
Ко ли чи на оства ре не ин фор ма ци је на ни воу сиг-

на ла као об ли ка из ра жа ва ња. 

∗
Ме ра „про сеч не ори ги нал но сти“ по ру ке у ко му-

ни ка ци о ном си сте му. 

∗
У је зи ку не по сто је ни иде је ни гла со ви, ко ји би 

прет хо ди ли је зич ком си сте му, већ са мо пој мов не и 
фо нич ке ди фе рен ци ја ци је ко је из то га си сте ма про-
из и ла зе.

Де Со сир

∗
На про це су пре но са (тран сми си је) ин фор ма ци ја 

за сни ва ју се и те мељ не прет по став ке ге не ти ке. 

∗

Основ ни прин цип ге не тич ких про ме на је ци-
клич но пре о бли ко ва ње ин фор ма ци ја у не ген тро пи-
ју и обр ну то. 

∗
Је зи ци по то пље ни у соп стве ну ира ци о нал ну маг-

му у по тра зи за Би ћем Све та. 

∗
Ре чи ко је кру же око још не до вољ но ја сног, ма-

гло ви тог те жи шта зна че ња. 

∗
Апеј ро ни стич ка по е зи ја као про цес, има ги на-

тив ни низ сли ка и зби ва ња. 

∗
Сци је ни стич ка ме та фи зи ка ис пу ње на соп стве-

ним сли ка ма све та. 

∗
У ко јој ме ри мо же мо усме ре ње ви зу ел не по е зи је 

од ре ди ти као „ан ти зна чењ ско“? 

∗
Су о чен с не до вољ но шћу је зи ка и с не мо гућ но-

шћу да се из вор но ис ка же, аван гард ни пе сник за по-
чи ње са ис тра жи ва њем но вих је зи ка и дру га чи јих 
на чи на из ра жа ва ња. 

∗
Ра зно вр сно, по ли ме ди јал но де ло ва ње ге сту ал-

ног (ки не зич ког) пе сни ка у кон крет ним про це су ал-
ним ства ра лач ким ак ци ја ма. 

∗
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Струк ту и ра ње ви зу ел них зна ко ва ну жно укљу-
чу је про стор и мо же би ти из дво је но од вре ме на, као 
код не по крет не сли ке и скулп ту ре, или мо же при до-
да ти вре мен ски фак тор, као код прет ход них сли ка.

Ја коб сон

∗
Го вор ша тро вач ке пе сме где се, у жу строј рит мич-

кој ра зно ли ко сти, сме њу ју сли ке ве ле град ске ја ве.

∗
Фе но ме но ло шки ме то ди су омо гу ћи ли но во ви-

ђе ње и но во са зна ва ње ствар но сти. 

∗
Мо же ли, за и ста, из ме ђу ре чи и ства ри до ћи до 

„не дво сми сле ног, уни вер зал ног сла га ња“?

∗
Тран сфор ми са ти је зик док је у ак ци ји, док тра је 

ње го во деј ство. 

∗
За на ше око пред мет је ис цр пљен ску пом ви зу ел-

них опа жа ја ко ји га ка рак те ри шу. 

∗
Да ли је бо ље ћу та ти „не го из не ве ри ти зна че ње 

ко је се осе ћа“? 

∗
Мак си мал но ак ти ви ра ње под све сти и има ги на-

тив ног пле ти ва у апеј ро ни стич кој пе сми. 

∗
Ре чи су прот ста вље не пред ме ти ма. 

∗
Не са мо опи си ва ње при род ног ис ку ства све та. 

∗
У ства ра лач ком чи ну умет ник иде од на ме ре до 

ре а ли за ци је кроз ла нац са свим су бјек тив них ре ак-
ција.

Ди шан

∗
Огу ли ти ко ру је зи ка. 

∗
Оп тич ко-си мул та ни об ли ци пре но ше ња и из ра-

жа ва ња зна че ња у сиг на ли стич кој ви зу ел ној пе сми. 

∗
Те ме љи те о риј ског кон цеп ту а ли зма: ана ли тич ка 

фи ло зо фи ја и те о ри ја ин фор ма ци је. 

∗
Ка мак си мал ној по е тич кој ре а ли за ци ји соп стве-

ног сен зи би ли те та.

∗
Де ло ме ња ауто ра.

Ва ле ри

∗
Не рас ки ди ва ве за из ме ђу еро ти ке и пи са ња. 

∗
Ре чи раз ба ца не у про сто ру и њи хо ва жуд ња за 

сми слом. 

∗
Жи во би ће за се бе као свест о по сто ја њу. 
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∗
Он то ло ги ја ства ри-по-се би. 

∗
Ни шта ви ло као „од су ство кон крет не ствар но-

сти“.

∗
Ствар-по-се би пре тво ре на у уни вер зал ност фи-

зич ког све та. 

∗
За Фо си јо на ства ра ње фор ми је основ на ак тив-

ност људ ског ду ха и све сти. 

∗
Тех но ло шка, але а тор на и ша тро вач ка по е зи ја – 

пе снич ко при сва ја ње ствар но сти. 

∗
По тра га за жи вом ма ги јом ре чи. 

∗
Бри са ње гра ни ца из ме ђу ду ха и све та. 

∗
За Но ва ли са по е зи ја је оно што је ап со лут но ре-

ал но. „Што по ет ски је то исти ни ти је“, ка же он. 

∗
Из пли ме уза вре лог је зи ка не у хва тљи во ли це пе-

сме. 

∗
Зна чењ ске је ди ни це (мо не ме) мо гу се ре а ли зо ва-

ти уз по моћ раз ли чи тих озна чи те ља. 

∗

Струк ту рал на лин гви сти ка сма тра да се је зич ка 
ево лу ци ја у пот пу но сти укла па у струк ту рал но по-
и ма ње је зи ка. 

∗
Је дан је ис точ ник свих би ћа. 

∗
Фи зич ка и ду хов на (ми шље на) ре ал ност ко је се 

ма ни фе сту ју у је зич ким ко му ни ка ци ја ма. 

∗
Пре ма Ма лар меу пе сник мо ра да про на ђе са-

звуч је из ме ђу рас по ре ђе них ре чи и пра зног про сто-
ра у ко ме су ре чи сме ште не. 

∗
Фе но ме но ло шка по е зи ја – по ку шај да се ства ри 

са гле да ју (ви де) не спо ља, већ из њих са мих, из ну-
тра.

∗
Пре но ше ње ис ку ста ва, пре ма функ ци о на ли сти-

ма, био би основ ни раз лог по сто ја ња људ ског је зи ка.

∗
Да ли је за и ста, раз у ме ва ње све та „нај ви ши ин-

те рес ду ха“? 

∗
По е зи ја ко ја је ус пе ла да не бу де ви ђе на са мо као 

по е зи ја јед ног од ре ђе ног вре ме на, од ре ђе ног тре-
нут ка. 

∗
Све тла ци има ги на ци је и је зич ки пре о бра жа ји.
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∗
Зву ков на пре на дра же ност по је ди них ша тро вач-

ких пе са ма.

∗
Агре гат на ста ња по ет ског го во ра.

∗
Зна ли пе сник шта је пе сни штво? 

∗
У бес крај ној вре ви и пре пли та њу тра го ва, зна че-

ња и ства ри. 

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма на ру бу се ман тич ке не-

про зир но сти. 

∗
Пе сник – би ће ва се љен ске жуд ње. 

∗
Ди на ми за ци ја је зич ких сред ста ва ка ко би се што 

ви ше осло бо ди ла вер бал на енер ги ја у апеј ро ни стич-
кој по е зи ји. 

∗
Да ли се за у ста ви ти он де где ста је је зик?

∗
Раз ли ко ва ње ме та је зич ких ни воа сиг на ли стич ке 

пе сме. 

∗
У ан тич кој Грч кој Анак си ман дров апе и рон схва-

тан је и ту ма чен као твар од ко је по ста ју све то ви и у 
ко ју се по но во вра ћа ју. 

∗
Ка ко јед ном реч ју, или ре че ни цом, из ра зи ти чи-

тав уни вер зум зна че ња? 

∗
Зна чај пи сма и ње гов ути цај на је зик. 

∗
Те ло – ре зо на тор све ми ра. 

∗
По ли се ми ја ре чи. 

∗
Про стор на и вре мен ска пу та ња ства ри, ње на ки-

не ма ти ка. 

∗
Апеј ро ни стич ка се ман тич ка ко смо го ни ја. 

∗
Ма гич ни свет за тво рен у ре чи – пе сма. 

∗
Ка не че му што не би би ло са мо је дан од оп штих 

на чи на из ра жа ва ња би ћа. 

∗
Да ли је је зик са мо твор ба сми сла и усме ре ност 

ка ко му ни ка тив ном зна че њу? 

∗
Пе сма су прот ста вље на ме ри је зи ка. 

∗
За Но ва ли са пе сма је не ис црп на као чо век. 

∗
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Из ме ђу све сти и опа жа ња по сто ји раз ли ка је ди-
но у сте пе ну. вест је до вр ше но опа жа ње ко је се од ра-
зи ло са мо на се би. 

∗
Без гра нич ност ства ра ла штва. 

∗
Ре чи и ства ри из ме ђу жуд ње и не мо ћи. 

∗
Кре а тив но про чи шћа ва ње све та. 

∗
Ми сте ри ја умет нич ке де струк тив но сти. 

∗
Не ма ре ше ња јер ви ше не по сто је по у зда на зна-

че ња и ап со лут на исти на. 

∗
Соп стве на уну тар ња ди мен зи ја ре чи. 

∗
По че так ства ра ња но ве је зич ке ти по ло ги је. 

∗
Да ли су до жи вљај, ис ку ство, има ги на ци ја у пот-

пу но сти пре но си ви пу тем је зи ка и зна ка? 

∗
Кан тов чу ве ни ко пер ни кан ски обрт: „не рав на се 

спо зна ја пре ма пред ме ти ма, већ обрат но, пред ме ти 
се рав на ју пре ма спо зна ји“. 

∗
Сиг на ли зам и осло ба ђа ње са мог про це са ми-

шље ња. 

∗
На пе тост из ме ђу из го вор љи вог и не из го вор љи-

вог.

∗
Ме та фо рич ки пре ско ци. 

∗
Ства ра лач ка моћ вла да ња ре чи ма. 

∗
Пре ћу та но: са мо на дру га чи ји на чин из го во ре но.

∗
Но ва ор га ни за ци ја пе сме и кон цеп ци ја пе снич-

ког је зи ка у сиг на ли зму. 

∗
Раз ли чи ти из во ри он то ло шких од ре ђе ња је зи ка 

и ви зу ел но сти. 

∗
Пе сма ко ја пре би ва с оне стра не ре чи. 

∗
Рас тво ре ни је зик. 

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма у не у хва тљи вој раз и гра-

но сти је зи ка и по сто ја ња. 

∗
Мо же ли јед на реч да за ме ни чи тав је зик? 

∗
Име но ва ње – про цес са зна ва ња све та. 

∗

192 193



Си ла зе ћи у ети мо ло шке про ва ли је, ра за ра ју ћи 
мор фо ло ги ју ре чи. 

∗
Ка ко се људ ско би ће от кри ва као по ет ско? 

∗
По се до ва ти је зик зна чи по се до ва ти свет. 

∗
Мо бил ност би ћа и ства ри у апеј ро ни стич кој пе-

сми.

∗
Де ком по зи ци ја кључ них дог мат ско-ре пре сив-

них про сто ра тра ди ци о на ли стич ке по е зи је. 

∗
Про жи ма ње ре чи и њи ма озна че них пред ме та. 

∗
На ико нич кој рав ни је зи ка. 

∗
Упро сто ре ње се ман тич ки на би је ног зна ка у кон-

крет ној по е зи ји. 

∗
Пе сни ков до дир са све том је до дир ње го вог је зи-

ка са је зи ком све та. 

∗
Ко му ни ка ци ја је зи ком по бољ ша ва се стал ним 

ства ра њем но вих је зич ких зна ко ва. 

∗
Ре чи-пред ме ти, ре чи-об ли ци и ре чи-функ ци је у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји. 

∗
Ка кве су мо гућ но сти пре ци зних ме ре ња умет-

нич ке (пе снич ке) ин фор ма ци је? 

∗
Ми шље ње ка зу је Свет. Оно је ми шље ње све та.

Ак се лос

∗
Реч се у са мој се би об на вља. 

∗
Звуч ност, иако ни је бит на за вер бал ни је зик, и ни-

је са мо ње му свој стве на, пред ста вља нај ста ри ји и нај-
ра ши ре ни ји об лик пре зен та ци је је зич ких зна кова.

∗
Сиг на ли стич ко де ло: ства ра лач ка по твр да има-

ги на тив ног и лу дич ког ду ха. 

∗
Оно што је бит но ни је са мо пи са ње већ игра у 

све ту и са све том. 

∗
По сто ја ње ства ра лач ких еле ме на та и кре а тив не 

енер ги је у са мом је зи ку. 

∗
По е зи ја је је дан уну тар њи глас ко јем ни је дан дру-

ги људ ски глас ни је на лик.
Кро че

∗
От кри ће ег зи стен ци је. 

∗
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Ја ка зна чењ ска тен зи ја из ме ђу по ет ских је ди ни-
ца, је зич ких фраг ме на та и сли ка у раз гло бље ним се-
ман тич ким це ли на ма апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Вер бал не сли ке: тра го ви ко ји су у на ма оста ли од 

слу ша них или из го во ре них ре чи. 

∗
За Но а ма Чом ског је зик је не што ор ган ско, а не 

ин те лек ту ал но. 

∗
Од ба ци ва ње по јав них сло је ва је зи ка. 

∗
Од нос кон крет не и ла тент не енер ги је по ет ског 

го во ра. 

∗
Са мо ра за ра ју ћа свест апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Са ма реч ни је ак ци ја, али го вор иза зи ва ак ци ју. 

∗
Сми сао ре чи ту ма чи мо за јед но са ста њи ма све-

сти ко је тре ба име но ва ти. 

∗
Про зрач ност го вор ног је зи ка. 

∗
Не пот ку пљи во пи смо. 

∗
Сво јим основ ним ка рак те ром на ше ми шље ње је 

је зич ко. 

∗
Реч је гест а ње но зна че ње је свет. 

∗
Мо же ли умет ник да го во ри све ту са мо „кроз це-

ли ну“? 
∗

Фе но ме но ло шка пе сма и ин вен тар та јан стве них 
ве за ме ђу ства ри ма. 

∗
Енер ги ја сиг ни фи ка ци је у људ ском је зи ку ве за на 

је за при ро ду зна че ња ре чи. 

∗
Кра љев ство го во ра. 

∗
Из о кре ну та ме та фи зич ка ствар ност у але а тор-

ној пе сми. 
∗

Од ри ца ње од го во ра и не моћ го во ра. 

∗
Мо же ли по е зи ја до во ди ти у пи та ње свет? 

∗
Га ше ње ре чи. 

∗
Је зик ко ји се не раз би ја о не про зир ност ства ри. 

∗
Над је зич ка струк ту ра ре чи у апеј ро ни стич кој 

пе сми. 

∗
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От кри ва ње зна чењ ских од но са у се ми о тич ким 
ком плек си ма. 

∗
Не под ле ћи ја ло во сти го во ра. 

∗
Ме ђу пр ви ма ко ји је ис та као зна чај игре као јед не 

од тво рач ких енер ги ја у ства ра ла штву био је Кант. 

∗
Ка ко от кри ва ти прин цип је дин ства и це ли ну 

ства ри? 

∗
Опле ме њи ва ње ре чи у апеј ро ни стич кој пе сми 

но вим вред но сти ма и кон тек сту ал ном ши ри ном. 

∗
Да ли је књи жев ност, ка ко то ка же Пол Де Ман, 

за и ста „нај не по у зда ни ји је зик по мо ћу ко га се чо век 
име ну је и ме ња“? 

∗
Мук – те жи и из ра зи ти ји од ре чи. 

∗
Тај на ко ја да је ме ру сва кој ства ри. 

∗
Го вор ти ши не са ста вљен од пре ћу та них ве за и 

зна че ња. 

∗
Јед ном син те тич ком ме то дом спа ја ња не спо ји-

вог, је зик але а тор не пе сме по диг нут је из над ни воа 
те ку ћег је зи ка. 

∗
За Ге теа „умет ност је нај пре ства ра лач ка а он да 

ле па“. 

∗
Ка ко се при бли жи ти из во ру ства ри, ого ле лој 

исти ни би ћа.

∗
Пре ма Ху сер лу кон сти ту ци ја пред ме та мо гу ћа је 

под прет по став ком јед не чи сте све сти, ко ја је за су-
бјект са зна ња из вор це ло куп ног би ћа. 

∗
Ре чи оте ло вљу ју дух го во ра. 

∗
Тра ди ци о на ли стич ка про бле ма ти ка и ма ни ри-

стич ки сег мен ти по тро ше них по е ти ка у нео сим бо-
ли стич кој по е зи ји. 

∗
Ка да ак ти ви ра ње са ме струк ту ре је зи ка по ста је 

из вор по ет ског зна че ња? 

∗
Сви узро ци ко ји иза зи ва ју за бо рав не мо гу да уни-

ште јед ну истин ску чвр сту фор му.
Ва ле ри

∗
У кон крет ној по е зи ји ре чи као зна ци а не но си о-

ци од ре ђе ног зна че ња. 

∗
Су коб са ства ри ма. 
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∗
Пре ма фе но ме но ло шком уче њу су шти на је из-

вор но да та у са мом до жи вља ју, па је тре ба не по сред-
но „гле да ти“ или „уви ђа ти“. 

∗
Ек ста тич ко ста ње је зич ке рит мич но сти и сли-

ков не има ги на тив но сти у апеј ро ни стич кој пе сми. 

∗
Де струк ци ја (ра за ра ње) је зи ка у пе сми – пред у-

слов ино ва ци је и но ве по ет ске ко му ни ка ци је. 

∗
Ка ко про го во ри ти из сре ди шта ства ри? 

∗
Ан ти ме та фо рич ка и ан ти су бјек ти ви стич ка ре а-

ли за ци ја је зи ка у фе но ме но ло шкој по е зи ји. 

∗
Свест о не мо гућ но сти го во ра. 

∗
Је зик уто нуо у не мост ства ри. 

∗
Фраг мент као но си лац и гра ди тељ ком плек сне 

ар хи тек ту ре апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Да ли је је зик сли ка ствар но сти или „сли ка од ре-

ђе них кон вен ци ја“? 

∗
Ша тро вач ки је зик – је зик де ла ња (ак ци је). 

∗

По е зи ја ли ше на ари сто те лов ског оп те ре ће ња у 
он то ло шком и ло гич ком сми слу. 

∗
У ко јој ме ри са ма кул ту ра има ка рак тер игре? 

∗
Свет је ду ху дат кроз знак и је зик. 

∗
Фе но ме но ло шко опи си ва ње не по сред ног ис ку-

ства уз ис кљу че ње ре ал не да то сти. 

∗
Лин гви стич ки ни вои од но са је зи ка и про сто ра у 

кон крет ној пе сми. 

∗
Жуд ња за ко нач ним име но ва њем ства ри.

∗
Све тлост сми сла. 

∗
У са мом чи ну ства ра ња књи жев ног де ла исто-

вре ме но се ства ра и је зик. 

∗
Ви зу ел но опа жа ње као са знај на ак тив ност. 

∗
Ствар но сна ди мен зи ја ре чи-пред ме та у сиг на ли-

стич кој пе сми. 

∗
Је зич ки пре вла дан свет. 

∗
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На тра гу још јед не ди мен зи је соп стве ног по сто-
ја ња. 

∗
Фре квен ци ја из ме ђу ни шта ви ла и пу но ће. 

∗
Он то ло шко при бли жа ва ње са вре ме ном пост ме-

та фи зич ком ис ку ству.

∗
Хај де ге ро во бит но ми шље ње – бри га о суд би ни 

би ћа, от кри ва ње гра ни ца бив ству ју ћег. 

∗
Да ли су, за и ста, ре чи по ста ле „јед на ке ства ри-

ма“ и да ли су „не ствар не ре чи су ви шне“? 

∗
Су штин ски део ства ра ла штва ис ка зу је се као 

„сло бод на игра“. 

∗
Је зич ка флук ту а ци ја и нео д ре дљи вост. 

∗
Раз ли чи тост гла сов не ин стру мен та ци је у фо нич-

кој и апеј ро ни стич кој пе сми. 

∗
Умет ност је на чин да се над жи ви пра вље ње 

ства ри.
Шклов ски

∗
Ства ра лач ки по сту пак као но си лац „ви шка ин-

фор ма ци је“. 

∗
Ви ше слој на струк ту ра ре чи. 

∗
Хо ри зонт ко му ни ка ци је. 

∗
Фо но ло шки, мор фо ло шки, син так сич ко-ин то-

на циј ски и лек сич ки ни во по ет ског го во ра. 

∗
Фик си ра ње не ста бил них зна чењ ских чво ри шта 

(сре ди шта) по мо ћу гла сов них ком би на ци ја. 

∗
Еро ти зам ре чи. 

∗
Мо же ли то тал на ме та фо ра да се ухва ти са це ли-

ном све та? 

∗
Про це су ал ност је зи ка и све ми ра, ре чи и пе сме.

∗
Пе сни ци су са у че сни ци бо жан ства ко је је свет 

на пра ви ло, ко је је свет учи ни ло до брим и злим, ве-
дрим и тмур ним, крај ним и бес крај ним.

Ви на вер

∗
Он то ло шка ве за пред ме та и сли ке ко ја при ка зу је 

пред мет. 

∗
Еле мен тар ни чин кон сти ту и са ња зна че ња у на-

ђе ној пе сми. 
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∗
Упра вља ти се ман тич ким по тен ци ја лом је зич ке 

ма се. 

∗
Уну тра шњи је зич ки про стор отво рен за рад ре-

чи. 

∗
За фе но ме но ло ги ју чи ње ни це су слу чај не и пот-

па да ју под не ку су шти ну, док су су шти не ну жне и 
не за ви сне од чи ње ни ца. 

∗
По ли функ ци о нал ност по ет ског из ра за. 

∗
Але а тор на и сто ха стич ка по е зи ја без оста та ка 

окре ну те пре ма све ту фе но ме на и ства ри. 

∗
Је зик упо тре бља ва чо ве ка а не чо век је зик.

Нор троп Фрај

∗
Свет је она кав ка квим га ви дим, или ка квим га 

име ну јем. 

∗
Ва ри ра ње дру шта ва и кул ту ра за сни ва се на 

ево лу ци ји ко ја је слич на ево лу ци ји вр ста. Тре ба још 
са мо де фи ни са ти кри те ри ју ме се лек ци је. Не во ља је 
са мо што још ни ко ни је у то ме ус пео.

Фран соа Жа коб

∗

Умет ност као „ап со лут ни је зик“. 

∗
Тран сцен ден тал на су бјек тив ност. 

∗
Фе но ме но ло шко по сма тра ње: не по сред но и ин-

ту и тив но без огра ни ча ва ња уна пред од ре ђе ним ци-
љем.

∗
Укљу чи ва ње је зич ког сло ја у књи жев но струк ту-

и ра ње. 

∗
У ко јој ме ри се го вор су прот ста вља ра ци о нал-

ном ми шље њу? 

∗
Је зич ка ор га ни за ци ја тек ста с ко му ни ка циј ском 

функ ци јом је зи ка. 

∗
Но во схва та ње и ту ма че ње ре чи у апеј ро ни стич-

кој по е зи ји. 

∗
Пост ме та фи зич ки про стор. 

∗
Свест о гра ни ци из го вор љи вог. 

∗
Пе сма – бит ка про тив за бо ра ва би ћа. 

∗
Раз ла га ње пој мов ног је згра ре чи. 
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∗
Ме та фи зич ко до шап та ва ње с не из ре ци вим. 

∗
Текст као уни вер зум ко ји са др жи све што је по-

треб но за ње го во функ ци о ни са ње. 

∗
Ка да чо век јед ном схва ти да ни је цен тар ва си о-

не, би ће у мо гућ но сти, а мо жда ће чак би ти во љан да 
жр тву је сво ју фор му, да се од рек не сво је лич но сти, 
да пре ва зи ђе са мог се бе.

Ихаб Ха сан

∗
Исти на је зи ка је у ње го вом от кри ва њу и раз об-

ли ча ва њу соп стве них тај ни. 

∗
Не про зир ност го во ра и отва ра ње мо гућ но сти 

да ва ња но вих зна че ња. 

∗
До ка зу ју ћи по сто ја ње ства ри ти до ка зу јеш са мог 

се бе. 

∗
Дух, свет и је зик не рас ки ди во по ве за ни ен ти те ти.

∗
Је дин ство де ла – ди на мич ка це ли на ко ја се раз-

ви ја.

∗
По ступ ци ства ра ња зна че ња и пре но ше ња зна-

че ња у сиг на ли стич кој ви зу ел ној пе сми. 

∗
Тра га ње за он то ло шком осно вом је зи ка и зна ка. 

∗
У је зи ку, у си сте му је зи ка, не по сто ји дру го осим 

раз ли ка.
Жак Де ри да

∗
Где су кљу че ви је зич ке игре у сто ха стич кој по е-

зи ји?

∗
Ис тра жи ва ње и от кри ва ње уни вер зал них пра-

ви ла је зи ка. 

∗
Пе сник – би ће упу ће но ка оно стра ном и не појм-

љи вом, ка не чем што је из ван и из над ње га. 

∗
Ме та мор фо зе има ги нар ног у сиг на ли стич кој ви-

зу ел ној пе сми. 

∗
Еро тич ки на бо ји у Пла не ти и Пу то ва њу у Зве-

зда ли ју као илу зи ја спа се ња. 

∗
Да би био ору ђе ства ра лач ког ду ха је зи ка мо раш 

би ти и сам тво рач ки оства рен. 

∗
За го нет ност су шти не ства ра ла штва. 

∗
Од нос је зи ка и ми шље ња. 
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∗
Је е зич ки об лик – на чин на ко ји по и ма мо свет. 

∗
Се ман тич ка ам би ва лент ност – от кри ва ње и 

скри ва ње апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Пе сник це ли не би ћа, чи ње ни ца и ства ри. 

∗
Уну тар њи рас цеп из ме ђу фи зич ког, зна ков ног и 

зна чењ ског у је зи ку. 

∗
Реч вра ће на сво ме из во ру: гла су, кри ку. 

∗
Ур ба ни ко смос, ве ле град ска то по гра фи ја у ша-

тро вач кој по е зи ји. 

∗
За бе ле жи ти тре ну так рас па да ња је зи ка. 

∗
У че му се огле да је дин ство бит ка и ми шље ња? 

∗
Пр ви фи ло зо фи и тра га ње за иско ном, те ме љом, 

узро ком и по че лом свих ства ри. 

∗
Тек ка да се ми сле ћи окре не мо пре ма ми шље ном, 

по ста ће мо спо соб ни за оно што се још има ми сли ти.
Хај де гер

∗

Рас пр ска ва ју ћа зна че ња плу та ју ћих син таг ми и 
ре чи апеј ро ни стич ке пе сме. 

∗
Пе сни ко во би ће на гра ни ци по сто ја ња. 

∗
Мо же мо ли са гле да ти уну тар њи и спољ ни циљ 

је зи ка? 

∗
Ви зу ел на по е зи ја и тра га ње за уни вер зал ним ко-

до ви ма ко му ни ка ци је. 

∗
За Хе ра кли та Ло гос је скуп су прот но сти у бор би.

∗
Да ли би исти на о чо ве ку и све ту мо гла ста ти „у 

јед ну је ди ну реч“? 

∗
Не из го ва ра ти са мо оно из го вор љи во. 

∗
Не по му ће на бли скост из ме ђу ре чи и ства ри у 

фе но ме но ло шкој пе сми. 

∗
Је зик и пе сма: пут ка они рич кој над ствар но сти. 

∗
Са мо по ни шта ва ње је зи ка у пер му та ци о ној пе-

сми.

∗
Ко зна не го во ри; ко го во ри не зна.

Лао Це
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∗
Де ло и не мо гућ ност ње го вог оства ре ња. 

∗
Дру гар ство го во ра и ћу та ња. 

∗
Пе сма у ко јој се пре пли ћу ре чи и ти ши на. 

∗
До жи вљај на го ве ште ног и пе снич ка моћ на го ве-

шта ја. 

∗
Те жња је зи ка у пе сми да по ста не са мо свој на 

ствар ност. 

∗
Све мир и свет не за мен љи ви окви ри апеј ро ни-

стич ке пе сме. 

∗
Ку му ла тив ни ка рак тер ства ра ла штва. 

∗
Ка пе сми ко ја од би ја да зна чи. 

∗
Реч – прет ход ни ца ока и ду ха. 

∗
Од слу же ња је зи ку ка слу же њу је зи ком. 

∗
Утвр ђи ва ње он то ло шког ста ту са зна ка и је зи ка у 

сиг на ли стич кој по е зи ји. 

∗

Свет тек сво јом од сут но шћу за па жен у пе сми. 

∗
Је зик у ша тро вач кој по е зи ји: ствар ност за се бе. 

∗
Упо тре бља ва ти ре чи у пе сми та ко као да их не ма.

∗
Су жа ва ње про сто ра пи са ња. 

∗
Ин вер зив ни об лик. 

∗
То по ло гиј ска и се ми о тич ка струк ту ра ви зу ел не 

пе сме. 

∗
Исто знач ност ре чи и об ли ка. 

∗
Да ли је пра ви го вор у ћу та њу? 

∗
Озву че на ти ши на фо нич ке пе сме. 

∗
Не тр пе љи вост је зи ка. 

∗
Ства ри-зна ци без зна че ња из ван сво је ма те ри-

јал но сти. 

∗
Реч је би ће ума. 

∗
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Да би се са мо пи та ње обе ло да ни ло – тре ба да по-
сто ји го вор.

Ла кан

∗
Ме та фо ра – глав но спре ми ште пе снич ке сна ге и 

ви зи је. 

∗
На бли скост лин гви сти ке и по е ти ке упу ћу ју и 

објек ти њи хо вог про у ча ва ња. Док је пред мет лин-
гви сти ке сам је зик, пред мет по е ти ке је го вор. 

∗
Ко му ни ка ци о на функ ци ја сиг на ли стич ке пе сме. 

∗
Без ства ра ња но ве зна ков не функ ци је не мо же 

би ти но вог зна ка, па, сто га, ни но вог је зи ка. 

∗
Го вор је це ли на. 

∗
Дво сми сле ност – ге не ра тор по ет ске функ ци је је-

зи ка.

∗
Од нос ми сли и по јав ног. 

∗
Раз у ме ва ње го во ра усло вље но ме ђу соб ном ак ци-

јом зна ко ва. 

∗
Ауди о ви зу ел ни ре а ли тет је зи ка у кон крет ној по-

е зи ји. 

∗
Из ло жи ти по ступ ке гра ђе ња све та и пе сме. 

∗
Дик тат сми сла – основ на од ли ка тра ди ци о на ли-

стич ке пе сме. 

∗
Он то ло шка пред ста ва о це ло ви то сти ин те лек ту-

ал ног и чул ног, пој ма и ства ри, су бјек та и објек та. 

∗
Цен три фу гал но и цен три пе тал но деј ство је зи ка. 

∗
Ме та фи зич ка ба ри је ра из ме ђу има нент ног и 

тран сцен ден тал ног, су штин ског и слу чај ног. 

∗
Би ти при ро дан као са ма при ро да. 

∗
Сиг на ли зам и но ва ду хов на суп стан ца све та. 

∗
Тра га ње за пр вим има ги на тив ним од бле сци ма, 

за нај ду бљим по че ли ма по е зи је. 

∗
Од но си из ме ђу по ет ских по сту па ка и је зич ких 

мо гућ но сти. 

∗
Апеј ро ни стич ка по е зи ја и ње но су штин ско уте-

ме ље ње у је зи ку. 

∗
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Не ја сност у са мим ре чи ма као лин гви стич кој 
чи ње ни ци. 

∗

Де ви чан ски је зи ци цве та ју ис под по вр ши не те-
ку ћег го во ра. 

∗
Пу сти те да вас упо тре ба ре чи на у чи ње ном зна-

че њу.
Вит ген штајн

∗
Пе снич ка жуд ња за но вом ин кар на ци јом у дру го 

би ће.

∗
Ка да пре су шу је ко смич ка енер ги ја ре чи? 

∗
Му ка из го ва ра ња не из го вор љи вог. 

ЗНА ЧИ ТИ И БИ ТИ
(На гон за пе смом)

Чо век је зи ком одво јен од „при род не не по сред-
но сти“, од оп ште рав но ду шно сти ства ри.

∗
Им пул си јед не ра ди ка ли зо ва не сен зи бил но сти.

∗
Реч, сли ка и пе сма ство ре ни у не пре ста ној за ва-

ди са све том.

∗
Иза зов ни укр шта ји вер бал них и ви зу ел них су-

прот но сти.

∗
Раз ли чи те вр сте пре но са зна че ња ре чи.

∗
Го вор не слу жи за из ра жа ва ње го то ве ми сли. Пре-

тва ра ју ћи се у го вор, ми сао се пре о бра жа ва и ме ња.
Лав Ви гот ски

∗
Сна га асо ци ја ци ја, ла ви не је зи ка, пут ка сто ха-

стич кој пе сми.

∗
Ис тра жи ва ње ин те грал но сти и то та ли те та аван-

гард ног пе сни штва ше зде се тих и се дам де се тих го ди на.
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∗
Се ми о ло ги ја сли ке на ста ла и раз ви је на уну тар 

си сте ма оп ште се ми о ло ги је.

∗
Сто ха стич ка, але а тор на и апеј ро ни стич ка по е-

зи ја: ра ди кал ни об ли ци кон кре ти за ци је пе снич ког 
је зи ка у сиг на ли зму.

∗
О при ро ди и деј ству има ги на ци је као ва жног ин-

стру мен та по ет ског ис ку ства.

∗
Ску пља ли се сви јет све, игра ју ћи се? Све се по ја-

вљу је и раз би ја уну тра игре чо вјек – сви јет.
Ак се лос

∗
Иде је и по ри ви аскет ског и ано ним ног ства ра ла-

штва.

∗
Жи вот ко ји у це ли ни и уна пред при па да умет но-

сти (ли те ра ту ри).

∗
Тво ре ви не по ет ске има ги на ци је исти ни ти је од 

са ме ствар но сти.

∗
Ка пот пу ном рас па ду је зич ког зна ка у ви зу ел ној 

пе сми.

∗
Са мо ра зу ме ва ње и ту ма че ње све та.

∗
Пре ма Ја коб со ну ор га ни за ци о но на че ло по ет-

ског је зи ка је „па ра ле ли зам фо нич ких струк ту ра“.

∗
Ми сао и ње на те жња ка то та ли за ци ји исти не у 

ко јој се уте ме љу је.

∗
Пе снич ке сли ке из там ног је згра је зич ке ви до ви-

то сти.

∗
Ко ин ци ди ра ње об ли ка и зна че ња пе сме у кон-

крет ној по е зи ји.

∗
Књи жев ност као „ме та фи зич ки та лог“.

Бен зе

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја и по тре ба ства ра о ца за 

но вим и ком плек сни јим из ра жај ним сред стви ма.

∗
Не при ста ја ње да се пе сма све де на јед но о бра зни 

ли не ар ни ток.

∗
Сло бо да и не за ви сност ре чи пре тво ре на у екс-

пло зив ну ла ви ну пе снич ких сли ка и рит ма.

∗
Пев на и је зич ка ис тро ше ност тра ди ци о на ли-

стич ке по е зи је.

∗
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Ствар ност све де на на свет ства ри и те ло.

∗
Не ма ми сле не ди сци пли не ко ја се не мо же до ве-

сти у ве зу са по е зи јом, не ма ме тра ко ји се на њу не 
мо же при ме ни ти. Не ма иде је ко јој се она од у пи ре, 
не ма за блу де ко ју по е зи ја не ће под не ти, по ред оних 
ко је са ма ства ра.

Ми о драг Па вло вић

∗
Гра нич на пе сма.

∗
Сиг на ли стич ки умет ник: ства ра лац у чи јем се 

ду ху и де лу не пре кид но ме ша ју (пре пли ћу) фан та-
зи ја и иро ни ја.

∗
Из ме ђу ре чи и са зна ња о ко нач но сти. 

∗
Де ло ко је из ра жа ва су шти ну јед не кул ту ре.

∗
Да ли је мо гу ће да ти објек тив ну де фи ни ци ју 

естет ског пред ме та?

∗
Пе сма је бри жљи во бе ле же ње пул са не у ро тич-

но ра за пе тог уну тра шњег пе сни ко вог би ћа ко је има 
свој иден ти тет у ко смич ком ни шта ви лу.

∗
Де ма те ри ја ли за ци ја умет нич ког објек та.

∗

„Суд бо но сна ствар ност“ апеј ро ни стич ке игре у 
је зи ку и са је зи ком.

∗
И на ше ми сли су де лат ни фак то ри уни вер зу ма.

Но ва лис

∗
По ру ка ко ја ни је на шла од мах при ма о ца и окре-

ну ла се по но во свом из во ру.

∗
Чо век и ње гов агон по тро ше ни у пе сми.

∗
У се ман тич кој кон крет ној по е зи ји ре чи, син таг-

ме и ве ће је зич ке це ли не још за др жа ва ју сво је ко но-
та тив но зна че ње.

∗
Ка но вој те о ри ји књи жев ног вред но ва ња.

∗
У маг но ве њу му ње ви тог бле ска: (ха о тич на) сли-

ка, реч, звук и – пе сма.

∗
Жуд ња за уни вер зал ном и ап со лут ном по е ти-

ком.

∗
Дис кон ти ну и тет го во ра и отво ре ност сми сла.

∗
Звуч ни об ли ци и ри там је зи ка фо нич ке по е зи је.

∗
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Нај и зра зи ти ји от клон од тра ди ци је и тра ди ци-
о на ли зма у сиг на ли зму је, по ред уво ђе ња ег закт них 
је зи ка у по е зи ју, из ра жен још кроз игру и лу дич ко.

∗
При вре ме ност и услов ност зна че ња ре чи и отва-

ра ње но вих пе снич ких про сто ра.

∗
Исти на као са мо пре по зна ва ње.

∗
Он то ло шко при бли жа ва ње са вре ме ном пост ме-

та фи зич ком ис ку ству.

∗
По е ти ка сиг на ли зма – по бу на про тив Ко смо са и 

Све та.

∗
Пе сник у кон крет ној опе ра тив ној ак ци ји са је зи-

ком и у је зи ку.

∗
Ка ствар ној пред мет но сти.

∗
Свест о ха о су.

∗
По Ва ле ри ју је зик „ства ра пам ће ње јед не но ве 

вр сте“.

∗
На чи ни по сто ја ња умет нич ког де ла.

∗

Чо век је умет ник са мо по ту це ну што оно што 
сви не у мет ни ци зо ву ‘об ли ком’ – осе ћа као са др жи ну, 
као ‘са му ствар’.

Ни че

∗
Не ис тра же не се ман тич ке ду би не је зи ка.

∗
И по ред бо га те тра ди ци је исто риј ске аван гар де 

ве ли ка је уса мље ност сиг на ли зма у срп ској кул ту ри 
и ли те ра ту ри.

∗
По ет ски об ли ци са мо и зра жа ва ња.

∗
По е зи ја же ли да буде чи ста, али пе сма не.

Ро берт Пен Во рен

∗
Пред мет пе сме у фо нич кој по е зи ји ни је из ван ње 

са ме.

∗
Ра за пет из ме ђу соп стве не аван гард не из вор но-

сти и не а у тен тич ног ли ца ба на ли зо ва не ствар но сти.

∗
У сто ха стич кој пе сми екс пло зи ја је зи ка.

∗
Шта се још мо же до да ти а шта од у зе ти од де фи-

ни ци је да је књи жев но ства ра ла штво „ак тив ност 
ко јом чо век ху ма ни зу је ре ал ност и да је јој сми сао“?

∗
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Сиг на ли сти – ис тра жи ва чи ма те ри јал но сти пи-
сма и је зи ка.

∗
У че му се раз ли ку је ре ал на од по ет ске исти не?

∗
По е зи ја ко ја си сте мат ски де стру и ра исто ри ју.

∗
Ка фе но ме но ло ги ји има ги нар ног.

∗
Син так сич ки и лек сич ки ни вои пе снич ких про-

ме на.

∗
Из жар них чво ри шта је зи ка апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Су бјек тив ност екс пре си је.

∗
Јед но исто пре би ва у на ма: жи во и мр тво, буд но 

и спа ва ју ће, мла до и ста ро. Јер је то кад се про ме ни, 
оно, а оно, кад се про ме ни, то.

Хе ра клит

∗
О хи брид но сти са вре ме не умет но сти и све ве ћем 

и че шћем про би ја њу ме ђа и бри са њу гра ни ца из ме-
ђу по је ди них умет нич ких ди сци пли на.

∗
Не пре кид но ус та ла са ни, про мен љи ви то ко ви 

ре чи и сли ка.

∗

На слу ћу ју ћи кроз пе сму ства ра лач ку тен зи ју 
вас ко ли ког Уни вер зу ма.

∗
Ис тра жи ва ње и ино ви ра ње ма те ри ја ла, пе снич-

ких сред ста ва и тех но ло ги је пи са ња у сиг на ли зму.

∗
Пе сни штво као из ри ца ње све та.

∗
Ру ше ње функ ци о нал не при ро де је зи ка.

∗
Фе но ме но ло шка кон сти ту ци ја об у хва та, по ред 

кон сти ту ци је са мих пред ме та и све та у це ли ни још и 
кон сти ту и са ње тран сцен ден тал не су бјек тив но сти.

∗
Де ми јур шка ства ра лач ка по зи ци ја из ко је пе сник 

цр пе ре чи и ства ри.

∗
Шта је свет, а шта реч?

∗
По ми шље њу Ми о дра га Па вло ви ћа не по сто ји 

„мо гућ ност не га тив не ана ли зе по е зи је“.

∗
Ства ра ње но ве ре ал но сти у је зич кој ма те ри ји.

∗
Из за ча ра ног кру га ло го са, ми та и иде о ло ги је.

∗
Уну тар екс пло зив них про сто ра сиг на ли стич ке 

тек сту ал не прак се.
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∗
Је дин ство зву ча ња и зна че ња.

∗
У фе но ме но ло шкој пе сми отво ре ни су но ви про-

сто ри и уста но вље ни дру га чи ји на чи ни за ис тра жи-
ва ње и евен ту ал но раз ре ше ње очи глед них апо ри ја 
из ме ђу су бјек та и пред ме та.

∗
Ко је су „до ми нан те по е зи је“?

∗
Ди ја лек тич ка син те за пе ва ња и ми шље ња.

∗
Тран сфор ма ци ја и рас пр ска ва ње је зич ке маг ме у 

але а тор ној и сто ха стич кој по е зи ји.

∗
На гра ни ци сми сла, на гра ни ци све та: пе сма раз-

ли ке.

∗
Из ства ра лач ко-де струк тив не енер ги је је зи ка.

∗
По ста вља се пи та ње да ли су у на шу умет ност но-

ве по ступ ке ко лаж и асам блаж уве ли над ре а листи, 
ка ко твр де не ки кри ти ча ри, или, мо жда, њи хо ви 
прет ход ни ци зе ни ти сти.

∗
Вас кр са ва ње је зич ког зна ка.

∗

Свест о има ги на тив ним и лу дич ким те ме љи ма 
тво рач ког про сто ра апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Из ме ђу су шти не би ћа и су шти не ег зи стен ци је.

∗
Да ли се по јам вре ме на ис цр пљу је у вре мен ској 

ап страк ци ји?

∗
Ле по је увек би зар но.

Бо длер

∗
Ин ту и ци ја као крај ња гра ни ца све сти.

∗
Пе сник по но во вра ћен исти ни ко смич ког ни-

шта ви ла.

∗
Ра за ра ње тра ди ци о нал них ми са о них и об ли ков-

них си сте ма у сиг на ли зму.

∗
Про стор тек сту ал ног не са мо у књи жев но сти већ 

и у дру гим умет но сти ма.

∗
Апеј ро ни стич ка ор га ни за ци ја пе снич ке гра ђе.

∗
По ми шље њу Сар тра мо дер ни пе сни ци упо тре-

бља ва ју ре чи као ства ри, а не као зна ко ве.

∗

224 225



Пе снич ки је зик у стал ном про жи ма њу са дру гим 
се ми о тич ким си сте ми ма.

∗
Да ли про из вод њу тек ста увек мо же мо од ре ди ти 

са мо као про из вод њу зна че ња и сми сла?

∗
Ис тра жи ва ње и от кри ва ње: пут ка би ћу пе сме.

∗
Чи ни ми се ве о ма ди ску та бил ном тврд ња да 

аван гар да не ства ра це ло ви то струк ту ри ра не тек-
сто ве, па са мим тим „не те жи ни ства ра њу цје ло ви те 
стил ске фор ма ци је као струк ту ре струк ту ра“.

∗
Ис пљу ни реч из се бе.

∗
Свет и је зик основ ни су узро ци син так сич ке и 

ло гич ке де струк ци је та ко ви дљи ве у але а тор ној по-
е зи ји. Што ду бље про ди ре мо у то ко ве са вре мене 
ци ви ли за ци је сли ка све та по ста је из об ли че на и 
фраг мен ти зо ва на а је зик му цав и ис ки дан тек нас 
до ди ру је сво јим не му штим ре стло ви ма.

∗
Ре чи фе но ме но ло шке пе сме кри ста ли зо ва не у 

пред ме те.

∗
Ме та фи зич ки од се ви: на гон за пе смом, на гон за 

ми шље њем.

∗

Основ на по е тич ка пи та ња без ја сних од го во ра.

∗
Умет ност ко ја се пре тво ри ла у иде о ло ги ју де лу ју-

ћи са ан ти и де о ло шких по зи ци ја.

∗
Из гло бље на је зич ка ор га ни за ци ја апеј ро ни стич-

ког по ет ског тек ста.

∗
По нов но вра ћа ње сли ке у круг раз ли чи тих вр ста 

го вор них чи ње ни ца.

∗
Сиг на ли стич ка ге сту ал на по е зи ја и мо гућ но сти 

от кри ва ња и ко ди фи ко ва ња јед не ду бље ки не зич ке 
син так се.

∗
Ерос – вер ни пра ти лац Та на то са.

∗
Игре кре а тив них и је зич ких енер ги ја и моћ тран-

сфор ма ци је у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Кр хо ти не је зи ка и сми сла из ра сло је ног све та 

ску пље не у сто ха стич кој пе сми.

∗
Је ли игра са мо јед на од за го нет ки све та, или је 

свет са мо је дан об лик игре?
Ак се лос

∗
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Шта је то естет ска функ ци ја пе снич ког тек ста и 
ка ко је де фи ни са ти?

∗
По Ба шла ру има ги нар но не као по себ на свест 

пред ме та већ као по себ на свест је зи ка.

∗
Вра ћа ње ве ре у по е зи ју, у ње ну ху ма ну и ко смич-

ку ми си ју.

∗
Ка он то ло шкој ме та фо ри.

∗
Тре ба ра зо ри ти син так су рас по ре ђу ју ћи име ни-

це она ко ка ко се по ја вљу ју, слу чај но.
Ма ри не ти

∗
Пе сник по жде ран од по ди вља лих ре чи.

∗
Сиг на ли стич ко де ло про ши ру је на шу пер цеп ци-

ју све та ства ра ју ћи исто вре ме но јед ну но ву сен зи-
бил ност.

∗
Раз ли ко ва ње ства ра лач ких по сту па ка по њи хо-

вој уну тра шњој струк ту ри.

∗
Свет чи ње ни ца и ства ри око нас, ре ал на ствар-

ност, иза зов но су прот ста вље на ли те рар ној ствар но-
сти.

∗

Из не над на по ми сао на све оно што од ла зи у та му 
за бо ра ва, што оста је за у век не ис ка за но и не за бе ле-
же но.

∗
Хе ге ло во по ри ца ње бу дућ но сти умет но сти.

∗
Оме ђе ни про сто ри кре а тив не сло бо де у тра ди-

ци о нал ној по е зи ји. 

∗
Је зич ка ра ван и рад у је зи ку.

∗
Од ре ди ти по е тич ке ка те го ри је апеј ро ни зма.

∗
Да ли је уоп ште мо гу ће про ник ну ти у за там ње не 

зна чењ ске про сто ре би ћа пе снич ког де ла и ту ма чи-
ти их?

∗
Раз би ја ње сва ке јед но знач не це ли не у сиг на ли-

стич ком тек сту.

∗
Ан ти у мет ност, ипак, не раз лу чи ви део умет но-

сти два де се тог ве ка.

∗
Уоча ва ти раз ли ке из ме ђу два је зич ка ни воа.

∗
Фе но ме но ло шка ме то да отва ра ди мен зи је у при-

сту пу и ре ша ва њу про бле ма са зна ва ња и до жи вља-
ва ња све та.
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∗
По сто ји ли де ло без же ље да ус по ста ви ди ја лог 

са све том?

∗
У јед ној је ди ној ре чи, у јед ном је ди ном зна ку ви-

де ти ја сно сли ку це ло куп ног кре та ња људ ског ду ха.

∗
За Хај де ге ра фи ло зоф ски про блем тех ни ке по-

ста вља се у осно ви као он то ло шки, ме та фи зич ки и 
пост ме та фи зич ки.

∗
Пе сни штво – по не ким ми шље њи ма – осо бит 

об лик „раз у ме ва ња и ту ма че ња људ ског ис ку ства“.

∗
Сиг на ли стич ки кон цепт пер цеп ци је све та као 

игре и ис тра жи ва ња.

∗
У ко јој ме ри мо же не ког умет ни ка да уз не ми ри и 

спу та, а дру гог, пак, да ин спи ри ше и кре а тив но под-
стак не иде ја о нео гра ни че но сти ства ра лач ке (умет-
нич ке) сло бо де?

∗
Он тич ки про сто ри би ћа у сиг на ли стич кој пе-

сми.

∗
Ис цр пљу је ли се за и ста су шти на књи жев но сти у 

бес ко нач ном са мо ра за ра њу?

∗

Но ви се ми о тич ки си сте ми као ме ди ји естет ског 
из ра жа ва ња.

∗
Је зич ки знак све ден на сво ју уну тар њу гра ма тич-

ку ар ти ку ла ци ју.

∗
Пе сни ци – ту ма чи не чи тљи во сти све та.

∗
За Ви на ве ра је по е зи ја рад, ства ра ње а жи вот си-

ро ви на, „ко ју по е тич ност ме ња као ал хе ми ја“.

∗
Ди са ти по „ло ги ци“ вла сти те има ги на ци је.

∗
Да ли је ди но пи са ње (ли те ра ту ра) омо гу ћа ва да 

се тра га за пра вом при ро дом соп стве ног би ћа?

∗
Спа ја ње ре чи и син таг ми без гра ма тич ког од но-

са у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Ан тип си хо ло шко ис пи си ва ње ствар но сти.

∗
Пе снич ка кон кре ти за ци ја до жи вља ја ма те ри јал-

ног све та.

∗
За Ајн штај на умет ност је из вор мо рал них под-

сти ца ја.

∗
Да ли ти пе ваш или те пе сма пе ва?
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∗
Гра ни це по јав ног и ви дљи вост ства ри.

∗
Из ме ђу ми сли ти и из ра зи ти сво ју ми сао по сто ји 

са мо је дан пре лив је зи ка. У том пре ли ву сва фи ло зо-
фи ја, сва књи жев ност је са др жа на и мо гу ћа.

Пол Ва ле ри

∗
Ис ки да не ре чи апеј ро ни стич ке пе сме ис пу ње не 

жи вом зна чењ ском на прег ну то шћу.

∗
Фан та сти ка у функ ци ји ме та фи зич ког ис тра жи-

ва ња ствар но сти.

∗
О по де ље но сти, не це ло ви то сти, па чак и не ис то-

рич но сти све та са вре ме не ли те ра ту ре.

∗
Су коб из ме ђу две ме ђу соб но не са гла сне ви зи је 

при ро де и пе сни ков од нос пре ма њи ма.

∗
Су бјек тив ност, ак ту ел ност, не-кон тек сту ал ност 

и шо кант ност апеј ро ни стич ког сти ха.

∗
Ка по сте пе ном је зич ком осва ја њу ствар но сти.

∗
Сиг на ли зам и пре вред но ва ње те мељ них ка те го-

ри ја тра ди ци о нал не (те ку ће) књи жев но сти.

∗

Ре чи и њи хов од нос пре ма би ћу.

∗
Дво стру ка при ро да ре цеп ци је.

∗
Је зик из ства ри, ства ри у је зи ку.

∗
Осе ћај на ви ру ће, екс пло зив не вер бал не енер ги је 

у сто ха стич кој по е зи ји.

∗
Чи та лац/гле да лац сиг на ли стич ке по е зи је ак ти-

ван је уче сник у от кри ва њу и спа ја њу ра зно вр сних 
асо ци ја тив них ни зо ва и са ства ра њу зна че ња у по ет-
ском тек сту.

∗
Се ман тич ки слој го во ра је са мо по чет ни и пр ви 

од свих уну тра шњих сло је ва. По сле ње га пред ис тра-
жи ва чем се ука зу је слој уну тра шњег го во ра.

Лав Ви гот ски

∗
Бек ство из ра ја срећ не це ло ви то сти и свр хо ви-

то сти.

∗
Ка бит ном ши ре њу гра ни ца по сто је ћих се ман-

тич ких по ља те ку ћег је зи ка.

∗
Пе снич ка те ма ти за ци ја чо ве ко ве ра за пе то сти 

из ме ђу свог уну тар њег би ћа и ни шта ви ла.

∗
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Би ти зна чи вре ме но ва ти.
Ак се лос

∗
Про цес са ку пља ња и кон цен тра ци је по ет ске је-

зич ке маг ме.

∗
Пре ма јед ној од те за из ра не (пр во бит не) фа зе 

сиг на ли зма, сиг на ли стич ка умет ност је на у ка умет-
но сти.

∗
Да ли се за и ста са све том чи ње ни ца и ства ри 

„ни шта не мо же учи ни ти“?

∗
Ин тер ди сци пли нар ност струк ту рал не по е ти ке.

∗
Свест о по сто ја њу и ства ра лач ки по ти ца ји игре 

и слу ча ја.

∗
Ша тро вач ки го вор (је зик) као ме диј по ет ске суб-

вер зи је.

∗
Ап сурд – „суд бин ски оквир ег зи стен ци јал не ви-

зи је“.

∗
Ху серл свест од ре ђу је као пер ма нент ни до жи-

вљај ни ток у ко ме се обра зу ју по је ди ни пред ме ти, 
док је је зик ме диј што омо гу ћу је ства ра ње тих пред-
ме та у на шој све сти.

∗
Сиг на ли стич ка по е ти ка и ду бљи про до ри у бит 

ства ра лач ког ис ку ства.

∗
Чо век, реч и знак: зве зда ни уни вер зум.

∗
Од ди ме ни зи ја све та ка струк ту ри пе сме.

∗
Ис пу ни ти до кра ја сво ју суд би ну пе сни ка.

∗
Ја сам чо век фраг мен та, а фраг мен ти са со бом 

тре ба да раз го ва ра ју.
Ду шан Ма тић

∗
У пе снич ком го во ру (за раз ли ку од те ку ћег го-

во ра), ин тен зив на кре а тив ност би ћа је зи ка ма ни фе-
сту је се кроз стал ну над град њу је зич ких те ме ља.

∗
Фе но ме но ло ги ја књи жев не про из вод ње.

∗
Да ли је јед на од основ них од ли ка кон крет не пе-

сме од су ство озна че ног, од но сно ван је зич ке ин тен-
ци је?

∗
По е зи ја је по че ло пе сме и пе сни ка.

∗
Из сна жних, по нор них ду би на ми та и је зи ка, у 

пе сму.
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∗
Свет и све мир гле да ни из ну тра као не раз лу чи ви 

део на шег соп стве ног би ћа.

∗
Прег нант ност апеј ро ни стич ке пе снич ке фор ме.

∗
Је зич ка, зна ков на и фо нич ка ар ти ку ла ци ја по ет-

ске ма те ри је за у ма.

∗
Сиг на ли стич ка пе сма рас пе та из ме ђу сво је Сци-

ле и Ха риб де: зна чи ти и би ти.

∗
Пе ва ти, чак, и уз по моћ ре чи ко је не по сто је.

∗
Слу чај ност и спон та ност – ко му ни ка тив ни ка на-

ли са објек тив ном ствар но шћу ко јом смо окру же ни.

∗
Реч про ла зи кроз осо бу, де фи ни ше не ко ста ње, 

осве тли се квен цу ма те ри јал ног све та; та ко ђе пред-
ла же дру го не ко ста ње.

Ре не Шар

∗
Стих, чак део сти ха, у сто ха стич кој и апеј ро ни-

стич кој пе сми као за о кру же на (на гло пре ки ну та), 
али ини ци јал на фор ма.

∗
Ства ра лач ки по сту пак је дан од пр вих и нај у оч-

љи ви јих зна ко ва умет нич ке ори ги нал но сти.

∗
По е зи ја ко ја ис ку ша ва соп стве но би ће, ње го ве 

мо ћи и гра ни це.

∗
По че ци ло ма је зи ка у сиг на ли зму: ком пју тер ска, 

але а тор на и сто ха стич ка по е зи ја.

∗
На пор да про дре мо у по ет ску струк ту ру и от-

кри ће го во ра.

∗
Пре ма Мак су Бен зеу „си мул та ност се ман тич ке 

и естет ске функ ци је ре чи“ у кон крет ној по е зи ји, за-
сно ва на је на исто вре ме ном ко ри шће њу ма те ри јал-
них ди мен зи ја је зи ка.

∗
Ду бин ска ди на ми ка пе снич ке има ги на ци је.

∗
При ме на од ре ђе ног ства ра лач ког ме то да за ви-

сна од кре а тив ног им пул са.

∗
Пр во бит на, са мо ни кла, ор ган ска пе сма.

∗
Од у ми ра ње иде о ло ги је књи жев ног го во ра.

∗
У ко јој ме ри је из дво је на ствар ност пе сни штва?

∗
Сла по ви ис ки да них сли ка све та у апеј ро ни стич-

кој пе сми.
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∗
У јед ном не ли не ар ном сле ду ре чи и зна ко ва: 

про стор сиг на ли стич ке по е зи је.

∗
Но ве пе снич ке сли ке и сим бо ли што са свим при-

род но из ра ста ју из но вих до жи вљај них про сто ра и 
дру га чи је упо тре бе је зи ка.

∗
Раз ли чи ти на чи ни схва та ња и при хва та ња ци ви-

ли за ци је.

∗
Але а тор на, сто ха стич ка и апеј ро ни стич ка по е-

зи ја по ка зу ју нам ко ли ко је ду бо ка и из не на ђу ју ћа 
ко му ни ка тив ност из ме ђу ве о ма раз ли чи тих ре чи и 
пој мо ва.

∗
У нај ра ни јој исто ри ји људ ског ро да тех ни ка је 

не што што се не раз ли ку је од при ро де.

∗
Кри тич ка и вред но сна на че ла сиг на ли стич ке по-

е ти ке на су прот ста во ва тра ди ци о на ли зма и нео тра-
ди ци о на ли зма.

∗
Из скри ве ног, уну тар њег ло го са пе сме?

∗
Сва ко днев но упи си ва ње се бе у про стор, вре ме и 

те ло све та.

∗

Ну жно је про ми шља ње це ло куп ног аван гард ног 
пе сни штва са но вих по ла зи шта.

∗
Из се ман тич ке гу сти не сти ха.

∗
Ужи ва ње и ства ра лач ке не во ље ко је ну ди за во-

дљи вост је зи ка.

∗
Осе ти ти чул ност пред ме та.

∗
Ви дљи ви иро ниј ски на бо ји у але а тор ној и ша-

тро вач кој по е зи ји.

∗
За Мак са Бен зеа пи са ње је чин фа бри ко ва ња је-

зи ка а не ње го ве при ме не.

∗
Ка сиг на ли стич ким об ли ци ма чи та ња све ми ра и 

све та.
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НЕ ПРО ЗИР НОСТ ГО ВО РА

Ве ра у не ис црп но има ги на тив но ме ња ње об ли-
ка (фор ми) умет но сти а са мим тим и спек тра ње ног 
естет ског зра че ња и де ло ва ња.

∗
По сто ји са мо фор ма, твр ди пе сник Ми страл, је-

ди но она одр жа ва ду хов но ства ра ла штво.

∗
Да ли се и на ко ји на чин, мо же са свим ра зо ри ти 

би ће пе сме?

∗
За Вит ген штај на је дан од глав них учи на ка је зич-

ких ига ра је сте ства ра ње је зи ка.

∗
Сло бо да је услов, али и циљ пе сме.

Да ви чо

∗
У сиг на ли зму по сто ји стал на те жња да се про ме-

ни те мељ на зна ков на функ ци ја је зи ка.

∗
У ко јој ме ри је зик има по вла шће ни ји по ло жај од 

оста лих се ми о тич ких си сте ма?

∗

Мо же ли се по е зи ја као про дук ци ја је зи ка у је зи-
ку у сва ком слу ча ју од ре ђи ва ти као про звод ња зна-
че ња и сми сла?

∗
Ка по е зи ји де стру и ра не се ман тич но сти.

∗
Су прот ста вља ју ћи се ту ма че њи ма да су ре чи са мо 

не ка вр ста зна ко ва Хај де гер сма тра да је је зик јед на 
од ко ре ни тих струк ту ра са мог људ ског по сто ја ња.

∗
По е зи јом као осо бе ним об ли ком кре а тив ног из-

ра за чо век (пе сник) из вор но од го не та, про ни че и 
ту ма чи ка ко се бе та ко и свет.

∗
У ко јој ме ри по ет ска (естет ска) убе дљи вост апеј-

ро ни стич ке пе сме за ви си од ја чи не или сла бо сти 
ње ног гра ви та ци о ног по ља у ко ме леб де је зич ки еле-
мен ти?

∗
Нео п ход ност су штин ског од ре ђе ња је зи ка.

∗
Пре но ше ње се бе, де ла свог би ћа и сли ке све та у 

је зик.
∗

Сва ка сиг на ли стич ка пе сма мо ра ла би би ти на-
пи са на у но вом, не по зна том, крај ње из не на ђу ју ћем 
ко ду, ко ји ће од чи та о ца зах те ва ти мак си ма лан лу-
дич ко-има ги на тив ни на пор.

∗
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Је зик – је дан од основ них еле ме на та и струк ту-
ра чо ве ко вог од но са са све том, ње го вог ту ма че ња и 
раз у ме ва ња.

∗
Ка ко от кри ва ти скри ве ну при ро ду је зи ка?

∗
Исто вет ни ис точ ник је зи ка и пе сни штва.

∗
За Ба шла ра пе снич ка сли ка је пси хич ки ре а ли тет 

ко ји има „соп стве но би ће, соп стве ни ди на ми зам“.

∗
Ства ра ју ћи је зич ке кон струк ци је пе сник ства ра 

свет.

∗
Апеј ро ни стич ко пе снич ко ис ку ство об ли ко ва но 

лу дич ком упо тре бом је зи ка.

∗
Уну тра шња мо ти ва ци ја – јед на од бит них од ли ка 

ства ра ла штва.

∗
По ет ско ис ка зи ва ње ег зи стен ци је.

∗
Пе снич ка сли ка – ства ра лач ко ору ђе не спу та них 

мо гућ но сти.

∗
Про ме на те мељ не функ ци је је зи ка.

∗
Шта зна чи ства ра ти но ви је зик?

∗
Лин гви стич ко мо де ло ва ње је зи ка.

∗
Ве ли ки пе сник, пи шу ћи се бе, пи ше сво је вре ме.

Т. С. Ели от
∗

Ка ко осло бо ди ти ства ра лач ки рад сва ке функ-
ци о нал но сти?

∗
Се лек ци ја је зич ких је ди ни ца у апеј ро ни стич кој 

пе сми.
∗

Ко је би би ле има нент не функ ци је сиг на ли стич-
ког кре а тив ног си сте ма.

∗
Сми сао је у ре чи, а реч је спо ља шње по сто ја ње 

сми сла.

∗
Реч ни је са мо знак већ и чво ри ште зна че ња.

Ла кан
∗

Кон стру и са ње лин гви стич ког мо де ла по ло жа ја и 
уло ге је зи ка у пе снич ком де лу.

∗
Од нос је зич ког об ли ка пре ма зна че њу ре чи у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Оп шта и по је ди нач не ко му ни ка тив не функ ци је 

је зи ка.
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∗
Где све и ка ко от кри ва ти по е зи ју?

∗
Ме та фо ра је за кон жи во та је зи ка.

Су за на Лан гер

∗
Ис ко ри сти ти чул ну енер ги ју ду бо ко скри ве ну у 

ма те ри јал ним свој стви ма је зи ка (ре чи).

∗
Ге не рич ка по ве за ност пе снич ке за го нет но сти са 

са мим би ћем по е зи је.

∗
Опа жај но ми шље ње.

∗
Да ли је, и ка ко мер љи ва опе ра тив ност је зи ка?

∗
Сло ва и зна ци као функ ци ја про сто ра у кон крет-

ној пе сми.

∗
Ка ле и до скоп ска ра су тост але а тор не сто ха стич ке 

пе сме. 

∗
Тек сту а ла на ак ци ја.

∗
Ис тра жи ва ти од нос при род ног и ве штач ког је зи ка.

∗
Пе сма ко ја у соп стве ном од ре ђе њу но си кли цу 

са мо у ни ште ња.

∗
Но ви је зич ки ин стинк ти у сто ха стич кој пе сми.

∗
Ка ко спре чи ти пој мов но за тва ра ње?

∗
Из сег ме на та на та ло же ног ис ку ства сиг на ли-

стич ке по е зи је.

∗
Од ре ди ти основ не еле мен те пе снич ког је зи ка.

∗
Тек у је зи ку и кроз је зик свет до ла зи до сво је 

исти не.

∗
За Хум бол та за че так је зи ка је за че так ума.

∗
Че ти ри кон сти ту тив на еле мен та књи жев ног 

про це са: аутор де ло, чи та лац и свет.

∗
Функ ци о на ла на ег зи стен ци ја ре чи у ме та фо ри.

∗
Три ви јал но, ци нич но и ху мор но, на су прот ме ди-

та тив ном у ша тро вач кој по е зи ји.

∗
Лин гви сти ка и по е ти ка да те су у истом се ман-

тич ком окви ру.

∗
Ка ко ћут ња чу ва не ре че но и ну ди га од го не та-

њу?
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∗
Пре плет звуч них и гла сов них асо ци ја ци ја у фо-

нич кој пе сми.

∗
Ка озна чи тељ ској стра ни је зич ког зна ка.

∗
По но во ус по ста вље на ин тен зив на ко му ни ка ци-

о на ве за из ме ђу ре чи и ства ри у фе но ме но ло шкој 
по е зи ји.

∗
Да ли је ме ра аван гард но сти за ви сна од ме ре де-

струк ци је тра ди ци о на ли зма?

∗
Раз ви је на свест о сиг на ли стич ком род ном (тво-

рач ком) ма те ри ја лу (је зи ку, зна ку, ге сту и зву ку) и 
њи хо вој кре а тив ној ре а ли за ци ји (зна чењ ској струк-
ту ри).

∗
Овла да ти озна чи тељ ским про це си ма.

∗
Пре ма Ин гар де ну књи жев но де ло се од ли ку је 

по себ ном тран сцен ден ци јом.

∗
Ка ко ис тра жи ва ти са му тек сту ал ну про из вод-

ност?

∗
Сиг на ли стич ки пе сник – тво рац но вих је зич ких 

зна ко ва.

∗
Озна ча ва ње јед но став них, ви дљи вих по ја ва и 

ства ри у фе но ме но ло шкој пе сми.

∗
Од по е ти ке по сто је ћег ка по е ти ци не/мо гу ћег.

∗
Из вр тло га ус па ни че ног је зи ка.

∗
Да ли је са мо гра ма ти ка јед но од тво рач ких на че-

ла у об ли ко ва њу је зи ка?

∗
Ре чи апеј ро ни стич ке пе сме на пу ту ка оно стра-

ном.

∗
У че му би би ла бит на сиг на ли стич ка ства ра лач-

ка тран сфор ма ци ја и ис ко рак из по сто је ћег пе снич-
ког прак си са?

∗
Ши ре ње са знај ног ви до кру га уно ше њем но во на-

ста лог је зич ког зна ка у ко му ни ка ци о ни оп ти цај.

∗
Про на ћи нов кре а тив ни мо дел у при сту пу је зи ку 

и тек сту.

∗
Пу тем ре чи и зна ка ства ра ти но ви ен ти тет.

∗
На сла ге број них ци ви ли за циј ских кр хо ти на у 

але а тор ној и сто ха стич кој по е зи ји.
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∗
Лек сич ке и син так сич ке ди вер зи је у апеј ро ни-

стич кој пе сми.

∗
Из ме ње ни од нос је зич ког зна ка пре ма ван је зич-

кој зби љи.

∗
Пе сма ко ја хо ће са му се бе.

∗
По е ма Гов на ри ја за че та у ка ми јев ском све ми ру 

по бу не (ре вол та).

∗
По на вља ње ис пра жње них зна чењ ских и са др-

жај них скло по ва у тра ди о ци о на ли стич кој по е зи ји.

∗
Те мат ска и је зич ка мо ди фи ка ци ја пе снич ког 

уни вер зу ма у сци јен ти стич кој пе сми.

∗
На чи ни ого ља ва ња ства ра лач ког по ступ ка у у 

сиг на ли зму.

∗
У ша тро вач кој по е зи ји: ур ба ни ко шмар и аутен-

тич но осе ћа ње по ме ре ног све та.

∗
У ко јој ме ри се раз ли ку је свет и је зич ки свет?

∗
По Со ло му ну Мар ку су пе снич ка ме та фо ра, за 

раз ли ку од ма те ма тич ке ме та фо ре, по ја ча ва „не про-

зир ност је зи ка“ и ње го ву „спо соб ност да сам за се бе 
по ста не вред ност“.

∗
Не раз лу чи вост сми сла од фор ме.

∗
За раз ли ку од ста ре он то ло ги је, ко ја бит (es sen-

tia) ви ди као не што скри ве но и не у хва тљи во, но ва 
он то ло ги ја бит ви ди не по сред но у ве зи са по јав ним.

∗
Мо же мо ли сми сле ност озна чи ти као „су штин-

ско свој ство“ ства ра ла штва?

∗
Сто ха стич ка, але а тор на и апеј ро ни стич ка пе сма 

као ха о тич ни кре а тив ни си сте ми.

∗
Аван гард на умет ност – умет ност про во ка ци је.

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма – из ван праг ма тич них 

ви зи ја сва ко дне ви це.

∗
Иза шав ши из хо ри зон та ме та фи зич ких ап со лу ти-

за ци ја ми се окре ће мо ка сиг на ли стич ком апеј ро ну.

∗
Пе сник ис тра жи вач наг нут над ко лев ком је зи ка 

тра га ју ћи за искон ским, пр во род ним зна че њи ма ре чи.

∗
Сиг на ли стич ко де ло (у про це су) отво ре но ка да-

љем уоб ли ча ва њу.
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∗
Ка ко по бе ћи од „ра зло жно сти и сми сле но сти“ 

те ку ћег го во ра.

∗
Раз ли чи ти на чи ни пре но са зна че ња ре чи об ли-

ку ју ње го ву сли ко ви тост и фи гу ра тив ност.

∗
Ис тра жи ва ти ви ше на чи на ка ко да се по ре ме ти 

по ре дак ко ји за ти че мо у стан дард ном је зи ку.

∗
Сиг на ли зам је от крио да вер бал ни је зик ни је „је-

ди ни за ви чај по е зи је“.

∗
Да ли ви зу ел на по е зи ја за и ста ре ду ку је соп стве-

но би ће са мо на ње гов „не по сред ни чул ни те мељ“.

∗
Сми са о на про стор ност је зи ка и зна ка у сиг на ли-

стич ком тек сту.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја пре ко он тич но сти зна ка 

и је зи ка су де лу је у он тич но сти све та.

∗
По е ма Пу то ва ње у зве зда ли ју као ор ган ска тво-

ре ви на.

∗
Вол шеб на моћ пе снич ке ре чи да ства ра но ве не-

по јам не и ма гич не све то ве.

∗

Иза ин ди ви ду ал ног, по себ ног је зи ка јед ног пе-
сни ка сто ји за јед нич ки је зик чи та вог ње го вог на-
рода.

∗
Ка ко ис тра жи ти уну тра шње об ли ке је зи ка и 

знака?

∗
Пе сни штво је у нај стро жем сми слу ре чи је зик ко-

ји је об ли ко ван као за го нет ни пред мет.
Гон го ра

∗
Је дан од за да та ка сиг на ли стич ке по е ти ке: пре ци-

зно де фи ни са ње сиг на ли стич ког кре а тив ног го во ра 
у од но су на дру ге об ли ке го во ра.

∗
Мо же мо ли од ре ди ти зна чењ ско сре ди ште пе-

сме?

∗
Сим бол не мо же мо из јед на ча ва ти са пе снич ком 

сли ком јер на чин на ко ји сим бол ука зу је на не ку 
ствар раз ли ку је се од на чи на на ко ји то чи ни сли ка.

∗
Ма да се ме та фо ра и пе снич ка сли ка у по је ди ним 

слу ча је ви ма мо гу по ду да ра ти ми их ге не рал но, ипак, 
не мо же мо из јед на ча ва ти.

∗
Ре чи као но си о ци пе снич ке сли ке исто вре ме но 

на гла ша ва ју чул ни ква ли тет пред ста ве и у све сти је 
до слов но тво ре.
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∗
Од схва та ња пе снич ке сли ке као „чи сте ин ту и-

ци је“ или „чи сте чул но сти“ до ње ног ту ма че ња као 
„ору ђа за са зна ва ња све та“.

∗
Ра си па ње апеј ро ни стич ке пе сме у ви ше асо ци ја-

тив них пра ва ца из ко јих из ви ру но ве сли ке.

∗
Ка ко на ста је но ва зна ков на функ ци ја, но ви је-

зич ки знак?

∗
Игра фан та зма го ри је и ствар но сти у але а тор ној, 

сто ха стич кој и апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Фор ма: у њој је да љи на, у њој је тра ја ње.

Гот фрид Бен

∗
Ко но та тив ном је зи ку је де но та тив ни из раз а ме-

та је зи ку са др жај.

∗
Ко је би би ле из вор не од ред бе сиг на ли зма?

∗
Ка апеј ро ни стич кој он то ло ги ји о би ћу, је зи ку и 

њи хо вом иско ну.

∗
Спе ци фич на об ли ков ност је зи ка у по ет ском го-

во ру.

∗

За Га ро ди ја умет ност је „из раз фор ме чо ве ко вог 
при су ства у све ту“.

∗
У кон крет ној по е зи ји мо же мо се су о чи ти и са 

ин тер пунк циј ским зна ком по диг ну тим на ни во лек-
се ма.

∗
Апеј ро ни стич ко пе сни штво и је зич ка са мо-

свест.

∗
Раз ли ке у је зич кој ор га ни за ци ји не књи жев них и 

књи жев них тек сто ва.

∗
Ме та фо рич ка за сно ва ност пе снич ког го во ра.

∗
Еле мен ти раз гра ни че ња пе снич ке сли ке од мен-

тал не сли ке. Пе снич ка сли ка не мо же се све сти на 
знак, ни на сим бол, ни на ме та фо ру.

∗
Да ли за и ста по е зи ја „не мо же а да не ства ра сми-

сао“?

∗
Не по но вљи ви на чин је зич ког об ли ко ва ња апеј-

ро ни стич ке пе сме.

∗
Пе сни ков циљ оно стра но по кло пио се са ње го-

вом жуд њом.

∗
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Иро ниј ско-па ра док сна игра але а тор не и ша тро-
вач ке пе сме.

∗
У ки не тич кој по е зи ји по ку шај ди на мич ког спо ја: 

по кре та, бо је, об ли ка и све тло сти.

∗
Да ли је пе сма са мо сни мак пе сни ко вог уну тра-

шњег и спо ља шњег све та?

∗
Сиг на ли стич ка по е ти ка у на ме ри да са гле да и 

осве тли те мељ не ин тен ци је но ве тек сту ал не прак се.

∗
Пре стан ком ства ра лач ког у је зи ку на ста је ње го ва 

кон вен ци о на ли за ци ја и ко му ни ка ци о ни ауто ма ти зам.

∗
Го вор тра ди ци о на ли стич ке по е зи је не по ка зу је 

ни шта дру го до соп стве ну не спо соб ност да не што 
ство ри.

∗
Је зич ки и са др жај ни ино ва циј ски по тен ци јал 

и ре дук ци ја тра ди ци о на ли стич ког и нео сим бо ли-
стич ког пи сма у сци јен ти стич кој по е зи ји.

∗
Аван гард ни пе сник ра за ра те ку ћи је зик ства ра-

ју ћи га.

∗
Сло же ни од нос из ме ђу ре чи и ства ри у фе но ме-

но ло шкој пе сми.

∗
Са апеј ро ни стич ком по е зи јом оства рен је пра ви 

на чин и про на ђе но ду бо ко ин тим но осе ћа ње, (схва-
та ње и по и ма ње), је зи ка, ко смо са и све та.

∗
Вред ност по е зи је не од ре ђу је сми сао (јер би у том 

слу ча ју она би ла му дрост, уче ност) већ фор ма...
Ште фан Ге ор ге

∗
У ша тро вач кој пе сми сли ка ствар но сти не по-

сред на и из вор на.

∗
Екс пре сив ни до жи вљај је зи ка.

∗
Пе сма и од је ци рит мич ких скло по ва ко је пе сник 

от кри ва у ства ри ма и све ту.

∗
Сиг на ли стич ка по е ти ка и не ги ра ње не ких вред-

но сних си сте ма ко ји оста ју за тво ре ни за но ве кре а-
тив не мо гућ но сти.

∗
Ка да се то у пе сми ни шта не до га ђа ме ђу ре чи ма?

∗
Мер ло-Пон ти раз ли ку је реч као ин стру мент ак-

ци је и као сред ство дез ин те ре со ва ног име но ва ња.

∗
Да ли по сто ји истин ско ства ра ње без тај не?

∗
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Је зич ка об ја ва чи сте тран сцен ден ци је.

∗
Шта се кри је иза „не про вод но сти“ тек ста?

∗
Свет као из вор и оквир где се од ви ја фе но ме но-

ло шка кон сти ту ци ја пред ме та.

∗
Док тра гаш за из во ри штем по е зи је.

∗
До зи ва ју ћи ре чи.

∗
Чо век се игра са мо та да ка да је чо век у пу ном сми-

слу те ре чи, а он је пот пу но чо век са мо ка да се игра.
Ши лер

∗
Уисти ну, пе сник до и ста по се ду је не ку вр сту ду-

хов не енер ги је осо бе не при ро де: она се ис по ља ва у ње-
му и от кри ва га ње му са мом у из ве сним тре ну ци ма 
од не про це њи ве вред но сти.

Ва ле ри

∗
Нео б у хват но про стран ство су бјек та.

∗
Из ме ђу оно га што је си и оно га што ћеш би ти.

∗
Је зич ка ствар ност и иден ти тет пред ме та.

∗

Пе сма ко ја су шта стве но по чи ње тек на кон сво га 
за вр шет ка.

∗
Бри са ње тра ди ци о нал ног под ва ја ња из ме ђу пи-

сма и чи та ња.

∗
Ка да то го вор ћу ти а ћут ња го во ри?

∗
Пре ма Пла то ну пи смо је у од но су на сам знак не-

што спо ља шње јер је оно озна чи тељ, знак зна ка.

∗
Ка ко до спе ти до обри са ства ри?

∗
Ја коб сон упо зо ра ва да се чи та лац у књи жев ном 

де лу не су о ча ва са ми сли ма већ са је зич ким чи ње-
ни ца ма.

∗
Је зик појм љен (схва ћен) у укуп но сти сво јих 

функ ци ја.

∗
Скри ве ни Ло гос као прин цип је дин ства и це лис-

ход но сти ства ри.
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ОСЛО БО ЂЕ НИ ЈЕ ЗИК

Не у хва тљи во би ће пе сме.

∗
Сна га асо ци ја тив не гра ђе – там ни сјај има ги на-

ци је.
∗

Шта је све про ис те кло из про це са це па ња го во ра?

∗
Свет, сли ка све та као не раз мр си ви ха ос.

∗
Пре ма Бо дле ру из по е зи је тре ба од стра ни ти сва-

ки об лик про зо диј ске сло бо де, сли ка мо ра да бу де 
тач на а пе сни ко ва ма шта пре ци зна. По што лу цид-
но сти очи то да је пред ност над ин стинк том код овог 
пе сни ка ин те ли ген ци ја до би ја пре вас ход ну ства ра-
лач ку уло гу.

∗
Пре и спи та ти и до пу ни ти гло бал не по е тич ке од-

ред ни це апеј ро ни зма.

∗
Из дво ја ке су шти не је зич ког зна ка.

∗
Иако се фе но ме но ло шка пе сма углав ном осла ња 

на јед ну вр сту де скрип ци је, ње на зна чењ ска струк-
ту ра ни је пот пу но за тво ре на и јед но знач на.

∗
Ра ди кал на транс-ми ме тич ка фа за умет но сти и 

ли те ра ту ре у аван гард ним кре та њи ма ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на.

∗
За Но ва ли са све ме ђе по сто је са мо да би се пре-

ко ра чи ва ле.

∗
Основ на ин тен ци ја сиг на ли стич ког пе сни штва, 

бар она ко ка ко га ја ви дим, би ла би ис тра жи ва ње су-
шти не по е зи је и пе снич ке умет но сти.

∗
Иза зо ви ко смич ког (и је зич ког) Ни шта ви ла.

∗
Пла не тар на жуд ња за све је дин ством све та.

∗
Стра те ги ја асо ци ја тив не ико нич но сти сиг на ли-

стич ког по ет ског тек ста.

∗
Где су из во ри, а где ушћа осло бо ђе ног је зи ка?

∗
Са зна ње као ира ци о на лан чин на кон че га сле ди 

ра ци о нал на ак ци ја.

∗
Сиг на ли стич ки сан о ап со лут ној кре а тив ној сло-

бо ди.

∗
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Гра ни ца вре ме на је та ко ни штав на да се не осе ћа 
као гра ни ца.

Ви на вер

∗
Моћ је зич ке ка тар зе. 

∗
Бек ство од спо кој ства, сле ђе но сти ду ха и са бра-

ног те ла.

∗
Ис пи ти ва ње пе снич ких мо гућ но сти не је зи ка.

∗
Ду бо ки от по ри пре ма тврд њи да је чо век „пре 

све га и из над све га по ли тич ко и со ци јал но би ће“.

∗
Те шко раз мр си ве па у ко ве мре же не ве ро ват них 

је зич ких спо је ва и сло бод них, има ги на тив них асо-
ци ја ци ја у але а тор ној, сто ха стич кој и апеј ро ни стич-
кој пе сми.

∗
Ре ла ти ви за ци ја основ них вред но сти у јед ном де-

ми сти фи ко ва ном све ту.

∗
Отва ра ју ћи де ли мич но вра та књи жев не ла бо ра-

то ри је има нент на по е ти ка из ви ре не по сред но из са-
мог де ла ауто ра.

∗
Пе сни штво – про из вод ња је зи ка у је зи ку.

∗

За Со лер са пи са ње ни је ин стру мент го во ра већ 
де лат ност ста ри ја и раз у ђе ни ја од ње га.

∗
Ду бин ска пар ти ци па ци ја.

∗
Опло ђу ју ћа пре пли та ња раз ли чи тих је зи ка у 

сиг на ли стич ком тек сту.

∗
Де ло кон цеп ту ал ног умет ни ка као про цес „на 

гра ни ци ма те ри јал не ре ал но сти и је зи ка“.
Б. Ној ман

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја и по е ти ка у пер ма нент-

ном на по ру да из ра зе то та ли тет људ ског би ћа.

∗
Фе но ме ни: ре флек си ко ји на ја вљу ју да се у на шој 

све сти ра ђа естет ски или по ет ски пред мет.

∗
Пе сни штво ко је ви ше ни је осу ђе но са мо на ре чи.

∗
Сва ка ми сао ко ја од ба цу је је дин ство ве ли ча ра-

зно вр сност. А ра зно вр сност је ме сто умет но сти.
Ка ми

∗
Да ли је су шти на умет нич ког де ла уоп ште пре во-

ди ва на је зик ло гич ких пој мо ва?

∗

260 261



Игра је бу ђе ње је зи ка и зна ка – ње го во уто чи ше 
у пе сми.

∗
Про би ја ње за тво ре них, „веч них“ струк ту ра тра-

ди ци о нал не по е зи је.

∗
Пут на ко ме би ли те ра ту ра про на шла са му се бе.

∗
Про ме на он то ло шког ста ту са по е зи је.

∗
Но ве ди мен зи је пе снич ког тек ста у сиг на ли зму.

∗
Да ли тра ја ње или са го ре ва ње би ћа?

∗
Про стор нео ме ђе не ре чи: апеј ро ни стич ка пе сма.

∗
Фе но ме но ло шка, сто ха стич ка, але а тор на и ком-

пју тер ска по е зи ја и њи хо ва уло га у осло ба ђа њу од 
„ме та фор ске ле пљи во сти“ ко јој је, ина че, по не ким 
те о ре ти ча ри ма, склон срп ски је зик.

∗
Пе снич ка сло бо да про ис те кла из прин ци па ап-

со лут ног (не спу та ног) ин ди ви ду а ли зма.

∗
За Вит ген штај на је зик ни је са мо ин стру мент 

људ ске ко му ни ка ци је већ пре и из над све га „жи вот-
на фор ма“.

∗

По ста нар хи стич ки ста во ви у де ли ма и ак ци ја ма 
број них умет ни ка, су де о ни ка аван гард них кре та ња 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на.

∗
Гра ни це и огра ни че ња је зи ка ко је сиг на ли стич ки 

пе сник осе ћа као те рет што га оне мо гу ћа ва у ње го-
вом са мо о ства ре њу.

∗
Да ли је мо гу ће јед ну од ре ђе ну кри тич ку ме то ду 

от кри ва ња по ет ских вред но сти при ме ни ти (при ме-
њи ва ти) на ра зно вр сну ле пе зу пе снич ких тек сто ва 
од тра ди ци о нал них до аван гард них (екс пе ри мен-
тал них)?

∗
Из ду бин ских ме та мор фо за пе сни ко вог би ћа.

∗
По ку шај кри тич ког од ре ђе ња ди на мич ке по ет-

ске има ги на ци је.

∗
Те жња сиг на ли стич ког де ла ка соп стве ној не за-

ви сно сти.

∗
У не мо гућ но сти да из ме ни ствар ност пе сник је 

че сто пре тва ра у не ку вр сту де ли рич ног сна.

∗
Умет ност – де ши фро ва ње зна че ња је зи ка ко смо-

са и све та.

∗
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Истин ска и ду бо ка по е зи ја мо гу ћа је тек ка да се 
пе сник осло бо ди спољ них и уну тар њих ре пре си ја.

∗
Људ ско је у су шти ни је зич ко.

Хај де гер

∗
Пе снич ки је зик и сли ке об ли ко ва не као пре ва зи-

ла же ње су бјек тив ног ис ку ства.

∗
Ства ра лач ки ме тод је от кри ва ње све та, на чин 

ис по ља ва ња су штин ских свој ста ва би ћа умет но сти.

∗
Па жљи во ис пи ти ва ње и ме ре ње ре чи и син таг-

мат ских це ли на у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Ра ђа ње, раз ви ја ње и од у ми ра ње јед ног пе снич-

ког об ли ка.

∗
Ре чи ко је нас упу ћу ју дру гим ре чи ма.

∗
Асо ци ја тив не зо не пе сме.

∗
Хај де ге ро во осло ба ђа ње хо ри зон та за но во пи-

та ње о бит ку. За ње га би так ви ше ни је ве чан, већ ко-
на чан и исто риј ски.

∗
Чо ве ку не до сту пан сми сао по сто ја ња.

∗

Апеј ро ни стич ки пе сник, пу тем је зи ка, у ло ву на 
са мог се бе, на фраг мен те ко смо са и све та као кр хо-
ти не свог уну тра шњег би ћа.

∗
Раз ли ка из ме ђу чи ње нич ног и по ет ског у је зи ку.

∗
Са кра ли за ци ја ег зи стен ци је.

∗
За Мо ри са Блан шоа су шти на књи жев но сти је у 

про це су са мо ра за ра ња.

∗
Зра че ње пе сме у јед ном де ста би ли зо ва ном је зич-

ком си сте му.

∗
Текст раз дро бљен до син таг ми, до оса мље них 

ре чи. Ис под грч уне зве ре ног је зи ка.

∗
Уста но ви ти основ не кри те ри ју ме за раз ли ко ва-

ње аван гар де од мо дер ни зма.

∗
Реч би ло ког пе сни ка упу ће на би ло ком чо ве ку 

на овој пла не ти.

∗
Уро бо рос, зми ја ко ја гу та свој соп стве ни реп, код 

Ше ли ја озна че на као сим бол веч но сти.

∗
Пе сма – чин са мо пре ва зи ла же ња је зи ка и све та.

∗
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Ис под ег закт ног омо та сци јен ти стич ке пе сме 
ира ци о нал но је згро.

∗
Је зик ко ји се опи ре без лич ном без мер ју: пе сма 

што при зи ва са му се бе.
∗

За Ге теа и Ши ле ра умет нич ка пред ста ва при ро де 
и ствар но сти нај ни жи је сте пен умет но сти.

∗
По вре ме но ка из во ри шти ма по е зи је из не по-

сред не сен за ци је.

∗
Спа љу ју ћи ви дљи ви свет, пре тва ра ју ћи свест у 

пе сму.
∗

Ис тра жи ти те мељ, ука за ти на хо ри зон те сиг на-
ли стич ке по е тич ке прак се.

∗
Од ко смич ког Ха о са ка пе снич ком Апеј ро ну.

∗
У кон цеп ту ал ној умет но сти иде ја по ста је основ-

на по кре тач ка мо ти ва ци ја де ло ва ња умет ни ка.

∗
Фе но ме но ло шка по е зи ја и по е ти ка под ра зу ме ва-

ју не по сред но, објек тив но и не ме та фо рич ко по сма-
тра ње, до жи вља ва ње и опи си ва ње би ћа и ства ри.

∗
Пси хич ки и пси хо ло шки из во ри пе снич ке упо-

тре бе је зи ка.

∗
Пра во на ре чи и игру са њи ма, пра во на ни чим 

угро же ну ства ра лач ку са бра ност и уса мље ност.

∗
Но ва има ги на тив на све жи на и сна жни спек три 

је зич ког зра че ња у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Де ло као сло же на це ли на са гле да но про стор но у 

јед ном вре мен ском тре нут ку.

∗
Гла сов но оби ље са др жа но у во кал ним ор га ни ма 

чо ве ка из вор фо нич ке по е зи је.

∗
Осло ба ђа ти је зик оту ђе них ко му ни ка ци о них 

фор ми.

∗
Же сто ке сли ке апеј ро ни стич ке по е зи је слич не 

оним што по ти чу из рем бо ов ског „ра строј ства свих 
чу ла“.

∗
Пу тем сиг на ли стич ке умет но сти тра жи ти и про-

на ла зи ти су штин ске об ли ке ис по ља ва ња свог кре а-
тив ног би ћа.

∗
Из раз у ђе не и ин спи ра тив не дис хар мо ни је све та.

∗
Но вим кре а тив ним по ступ ци ма у сиг на ли стич-

кој вер бал ној по е зи ји омо гу ће но је ства ра ње дру-
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га чи јих од но са из ме ђу је зич ких чи ње ни ца, за пра во 
дру га чи је функ ци о ни са ње је зи ка у пе сми.

∗
Да ли по сто је објек тив ни кри те ри ју ми раз ли ко-

ва ња по ет ског од не по ет ског?

∗
Из о штри ти слух за кре та ња по ру бо ви ма је зи ка.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја као пер ма нент но ис тра-

жи ва ње, стал ни иза зов по ет ским за ко ни ма и за ко-
ни ма све та, лу дич ка ино ва ци ја, за го нет на и не пред-
ви дљи ва у пла не тар ној игри би ћа, је зи ка и зна ка.

∗
Чак и за Ва ле ри ја „не ред пред ста вља су шти ну 

ства ра ња“.

∗
Екс пре сив на стра на тек ста.

∗
Але а тор на и ша тро вач ка по е зи ја у свом на по ру 

за обе све ћи ва њем са крал них про сто ра све та.

∗
Осе ти ти не ре ал ност јед не умет нич ке фор ме.

∗
Од је зи ка као ма те ри јал не чи ње ни це, до је зи ка 

као кре а тив ног чи на чи ји је ис ход де ло.

∗
Да ли је у кри зи умет ност или на чин ко му ни ка-

ци је?

∗
Хел дер ли нов ски осе ћај ан та го ни зма из ме ђу све-

сти и ствар но сти.

∗
Пр ве гро зни це у тра же њу ре чи, у ис ку ша ва њу 

пе сме.

∗
Жуд ња сиг на ли стич ког пе сни ка да до пре до су-

шти на Ко смо са и Све та, осво ји их и пре тво ри у део 
соп стве ног би ћа.

∗
Кон цеп ци ја умет нич ког де ла као жи вог ор га ни-

зма.

∗
Опо зи ци је су прот них пој мо ва и зна че ња у апеј-

ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Ре чи у бор би за сво је ви лин ско кра љев ство: ни-

чим огра ни че ни про стор пе сме.

∗
Успон и за ми ра ње умет нич ких аван гар ди.

∗
Но ва, не нор ма тив на зна че ња и зра че ња ре чи у 

сиг на ли стич кој пе сми.

∗
Је зик ко ји се не „пост ва ру је“.

∗
Апеј ро ни стич ки пе сник: пло дан про из во ђач ре чи.
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∗
До је дин ства би ћа кроз син те зу рас це пље ног 

Уни вер зу ма.

∗
До во ди ти у пи та ње оп ште при хва ће не умет нич-

ке (пе снич ке) кри те ри ју ме ука зи ва њем на њи хо ву 
ну жну ре ла тив ност.

∗
Ло гос сиг на ли стич ке умет но сти.

∗
Кре и ра ти та кве ства ра лач ке ме то де ко ји ма ће се 

не пре ста но пре о бра жа ва ти и об на вља ти је зик по е-
зи је.

∗
За тво ре ност и за ма гље ни го вор чи ње ни ца и 

ства ри.

∗
За Га да ме ра са ма игра је су бјект.

∗
Сиг на ли стич ки пе сник на ђе се по не кад у си ту а-

ци ји да му не до ста ју је зик, ме та фо ре и пој мо ви ка ко 
би ис ка зао све оне ло мо ве и сли ке на ста ле у там ним 
ду би на ма уз не ми ре ног би ћа.

∗
Ви зу ел на фор ма је зи ка.

∗
Пи та ње од но са из ме ђу све сти и све та.

∗

Ди на ми за ци ја пе снич ких сред ста ва у сиг на ли-
зму.

∗
Тро стру ка функ ци ја ре чи.

∗
Пе ћин ске сли ке и цр те жи пре и сто риј ског чо ве ка 

као те мељ ни део ње го вог ма гиј ског и ани ми стич ког 
на чи на ми шље ња.

∗
Ка жи вом зву ку је зи ка и по е зи је.

∗
По ет ско те ма ти зо ва ње соп стве не али и пла не-

тар не ег зи стен ци је.

∗
Бу ду ћи свет је ра зум ни ха ос; ха ос ко ји је сам се бе 

про жео, ко ји је у се би и ван се бе.
Но ва лис

∗
Вре мен ска дис тан ца као ме ри ло вред но сти умет-

нич ког де ла.

∗
Ко ре спон ден ци ја ви зу ел не фор ме и зна че ња.

∗
Апеј ро ни стич ки пе сник но вим ства ри ма и но-

вим ре чи ма по но во об ли ку је и на се ља ва свет.

∗
По ка за ти те ско бу соп стве ног је зи ка.

∗
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При род на по ли функ ци о нал ност књи жев ног де ла.

∗
Раз ја шње ни свет гу би чар та јан ства.

∗
Сиг на ли стич ке по ру ке ни су не ко му ни ка тив не 

већ се са оп шта ва ју на је дан дру га чи ји на чин.

∗
Од ко ри шће ња ре чи ка ства ра њу је зи ка.

∗
Но ви чи тач ки по ступ ци у ре цеп ци ји ви зу ел не 

по е зи је.

∗
Де фи ни са ти еле мен те ко ји са чи ња ва ју по ет ски 

пред мет у на шој све сти.

∗
Пи са ње као „био-гра фи ја“.

∗
Од нос ме та фи зи ке, иро ни је и игре у сиг на ли-

стич кој по е ти ци.

∗
У јед ном тре нут ку Кр ле жа се па те тич но пи та: 

„Пје сни ци бу дућ но сти чо вје чан ства гдје сте“?

∗
По је ди ни од но вих те о ре ти ча ра умет но сти по-

сма тра ју мо дер ну умет ност као „хо мо ге ну иде о ло-
шку чи ње ни цу“ ту ма че ћи је нај че шће со ци о ло шким 
и пси хо ло шким ме то да ма.

∗

Сна га апеј ро ни стич ке по е зи је – из ван то та ли те-
та ра ци о нал но уре ђе ног све та.

∗
Ре чи – кре со ви из ме ђу ре чи, син таг ми, де ло ва 

ре че ни ца – ши ре од на ше уобра зи ље.

∗
Мо же ли се пе ва ти са мо оно што је мо гу ће има-

ги ни ра ти?

∗
Из ла ви не је зи ка у екс пло зи ју пе сме. 

∗
Реч и знак у про сто ру без гра ни ца.

∗
Ри там – уну тра шњи об лик упе смље ног је зи ка.

∗
Уза јам но де ло ва ње и пре пли та ње вер бал них и 

ви зу ел них зна ко ва у сиг на ли стич кој по е зи ји.

∗
Не-ра ци о нал ни (пе снич ки) уни вер зум чи је је та-

јан ство до ступ но је ди но осло бо ђе ним енер ги ја ма 
кре а тив не има ги на ци је.

∗
У ср цу ки бер нет ски ор га ни зо ва ног све та сев 

игре, сев све ми ра.

∗
По е зи ја са ма гич ним пла не тар ним оре о лом.

∗
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О фе но ме ну па да ња у за бо рав пе снич ког де ла и 
ње го вог по нов ног вас кр са ва ња и вра ћа ња у жи жу 
књи жев ног ин те ре со ва ња.

∗
За Ан дре ја Бе лог фор ма је „са мо ме со ис ка зи ва-

ња ми сли, ре чи, по ве зи ва ња ре чи“.

∗
Из сло же них пре пле та вер бал но-зна ков не струк-

ту ре сиг на ли стич ког по ет ског ко смо са.

∗
Циљ лин гво сти ли сти ке: про ту ма чи ти уло гу је-

зи ка у ства ра њу књи жев ног де ла.

∗
Пе сма као из раз, се ман тич ка кри ста ли за ци ја од-

ре ђе не по е ти ке.

∗
Пе сник: све док пред ствар ним ли цем вре ме на.

∗
Из на дра же не род ни це је зи ка.

∗
Чин сиг на ли стич ког пе ва ња је до га ђај ко ји не за-

бо ра вља игру.

∗
Ди ја лог пе сме са дру гим пе сма ма и чи та ње пе сме 

кроз тај њен ди ја лог са дру гим пе снич ким тек сто ви ма.

∗
Но во схва та ње и пре до ча ва ње зна ко ва.

∗

Про блем на чел не мо гућ но сти ег зи стен ци је ви зу-
ел ног пе сни штва у срп ској по е зи ји.

∗
Кре а тив ном син те зом уки да ти гра ни це из ме ђу 

ду ха и све та, чи ње ни ца и ства ри.

∗
Све тло сни ми сти ци зам је зи ка.

∗
Жуд ња за пра-из во ром, пр во бит ним је дин ством 

чо ве ка и све та.

∗
Окре та ње ка суп стан ци јал но сти у фе но ме но ло-

шкој пе сми.

∗
Из вор ни не ред као из вор на игра.

∗
Да ли је за сиг на ли зам до вољ но ре ћи да је из ра-

стао из са вре ме ног ре а ли те та, од но сно жи вот ног и 
ду хов ног про сто ра на ше ци ви ли за ци је?

∗
„Гра ни ца ре чи“ и ње на уло га у кон струк ци ји по-

ет ског де ла.

∗
Ка ко оства ри ти хар мо ни ју из ме ђу би ћа и ства ри, 

уни вер зу ма и чо ве ка?

∗
Ви зу ел но ми шље ње.

∗
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Пре ма Ба шла ру по сто ји по ет ски ди ја грам ко ји 
код сва ког пе сни ка по ка зу је „осе ћа ње и си ме три ју 
ње го вих ме та фо рич ких ко ор ди на та“.

∗
Од го не та ње ин тен ци о нал не струк ту ре пе снич-

ког де ла.

∗
Но ви има ги на тив ни и они рич ки про сто ри сиг-

на ли стич ке пе сме.

∗
Не са вла ди ва (и не у хва тљи ва) по тре ба за про ме-

ном, за дру га чи јим го во ром.

∗
Ег зи стен ци јал ни об ли ци на ше ре ал но сти у але а-

тор ној и ша тро вач кој по е зи ји.

∗
Чо век је у тра га њу за но вим је зи ком.

Апо ли нер

∗
По е зи ја осам де се тих го ди на као од јек пе снич ких 

то ко ва и кре а тив но-ис тра жи вач ких про до ра у де се-
тле ћи ма ко ја су јој не по сред но прет хо ди ла.

∗
Уло га и сми сао струк ту рал не ме та фо ре.

∗
Пи са ње ко је у пр ви план ста вља на чин про из-

вод ње тек ста.

∗

Ствар ност је увек бу дућ ност.

∗
От кри ва ње ар хе тип ских обра за ца чо ве ко вих ду-

хов них тво ре ви на.

∗
Вер бал на маг ма из ства ра лач ки про дук тив не, 

свих сте га осло бо ђе не све сти.

∗
Да ли са мо пе сни штво упи та но сти и ин те лек ту-

ал не дра ма тич но сти?

∗
Кри тич ко ми шље ње раз ли ку је зва нич ни фу ту-

ри зам, ко ји се од мах по при хва та њу дог ма ти зо вао, 
и „окулт ни“ фу ту ри зам ко ји је на ста вио са екс пе ри-
мен тал ном и ис тра жи вач ком прак сом.

∗
Пре и спи ти ва ње струк ту ре и ста ту са умет нич ког 

је зи ка у кон цеп ту ал ној умет но сти.

∗
Свет ре чи пред не про зир ним све том ства ри.

∗
Оно што је слу чај, чи ње ни ца, је сте по сто ја ње 

ста ња ства ри.
Вит ген штајн

∗
У сиг на ли стич кој по е зи ји рас тва ра се би ће пе-

сме, рас то ча ва уста ље на сли ка све та.

∗
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Ме та фи зич ки не мир са вре ме ног умет ни ка ма-
ни фе сто ван кроз стал но тра га ње за но вим умет нич-
ким об ли ци ма, а по том и кроз њи хо ву бес по штед ну 
де струк ци ју.

∗
По ет ско пре о бли ко ва ње су бјек тив не и објек тив-

не ствар но сти.

∗
О пе сми и не у хва тљи вим флу и ди ма ње не зна-

чењ ске енер ги је.

∗
Спи ри ту а ли зо ва ни ди ја лог са ства ри ма и све том.

∗
По нов но ус по ста вља ње из гу бље не ауто ном но-

сти по е зи је.

∗
Ре ком би на ци ја, али и над град ња и ра ди ка ли зо-

ва ње по је ди них ства ра лач ких им пул са и по сту па ка 
исто риј ске аван гар де.

∗
Он то ло ги ја и фе но ме но ло ги ја апеј ро ни стич ке 

пе снич ке сли ке.

∗
За ко ни што вла да ју иде о ло шким си сте ми ма ни-

ка ко ни су при ме ре ни за ко ни ма умет но сти.

∗
Ме та фи зич ка ана ли за прет ход ни ца есте тич ком 

ту ма че њу.

∗
Фраг мент – екви ва лент пе снич ке фор ме.

∗
Исто ри ја по е зи је као исто ри ја по ет ског.

∗
Ин тер ак ци ја из ме ђу ре чи и ли ков них об ли ка у 

је дин стве ном про сто ру ви зу ел не пе сме.

∗
Ка да се на ђеш у но вом све ми ру мо раш по но во да 

име ну јеш свет.

∗
Јед на реч као по ти цај, као из вор – мо гућ ност пе-

сме.

∗
Са ша тро вач ком по е зи јом пре ва зи ла же ње гра-

ни ца ли те рар но сти.

∗
Све оно што из ви ре из Ха о са и ута па се у Ха ос.

∗
Из те ме ља про ме ње ни об ли ци по е зи је у сиг на-

ли зму.

∗
Уоча ва ти бит не раз ли ке из ме ђу ства ри, ору ђа и 

умет нич ког де ла.

∗
Раз град ња је зи ка – раз град ња исто ри је.

∗
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Ка спо зна ји ауто но ми је и не у ни шти во сти пе-
снич ког го во ра.

∗
Шта из дво ји ти као по себ но и из у зет но из спек-

тра сиг на ли стич ких ства ра лач ких по сту па ка?

∗
Пе снич ки мо но ло зи за ме ње ни пе снич ким ди ја-

ло зи ма.

∗
Те ле сност је зи ка – грч уз не ми ре ног зна ка.

∗
Раз два ја ње го вор не гра ђе од не је зич ког ма те ри-

ја ла (еле ме на та).

∗
Спој ства ра лач ког на дах ну ћа, има ги на ци је са 

ин вен тив но шћу ег закт ног лу ди зма (кван ти фи ка ци-
ја, але а то ри ка, пер му та ци ја).

∗
Иде ал сло бод ног леб де ња над ства ри ма и њи хо-

вим зна че њи ма.

∗
Ка пла не тар ној фор му ли ду ха, је зи ка и све та.

∗
Шта се кри је иза жуд ње за не чи тљи во шћу? 

∗
Апеј ро ни стич ка по е ти ка чу де сног.

ЈЕ ЗИК И НЕ ИЗ РЕ ЦИ ВО

Сег мен то ва ње (ре за ње) сти хов ног лан ца у сиг-
на ли зму (але а тор на, сто ха стич ка, ком пју тер ска, 
апеј ро ни стич ка по е зи ја), на је зич ке мо ле ку ле ре чи, 
син таг ме и дру ге ре ла тив но са мо стал не ре че нич не 
це ли не.

∗
Ма ни фе сто ва ње ко смич ке енер ги је у ства ри ма, 

би ћи ма и по себ но у умет ни ку (ства ра о цу) ко ји их 
до ди ру је и от кри ва.

∗
Ово је до ба да сва ко отво ри сво ју ал тер на ти ву 

пре ма Не за ми сли вом.
Ихаб Ха сан

∗
Спо соб ност да се све ап сор бу је и пре тво ри у пе-

сму.

∗
При та је ност пра ве при ро де је зи ка.

∗
Пе ва ти из вор (бит) и об ли ке у ко ји ма се он об-

ја вљу је.

∗
Истин ска кон кре ти за ци ја је зич ког чи на.
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∗
Ек ста тич но ста ње је зи ка у сто ха стич кој пе сми.

∗
Не ис црп на су обе леж ја ства ри.

∗
Ства ра лач ка свест схва ће на као скуп не пре кид-

них, па ра лел них али и ис пре пле та них има ги на тив-
них то ко ва и про це са у ко ји ма се оцр та ва маг ма тич-
на сли ка Ко смо са и Све та.

∗
Ни смо још спрем ни да се отво ри мо пре ма вре ме-

ну ко је нас мр ви.
Ак се лос

∗
На ко ји на чин, у окруж ју и под пре си јом дру гог и 

дру гих, оства ри ти сво је пра во би ће?

∗
Ха о тич ност ре чи и сли ка: ира ци о нал но оп ште-

ње са ствар но шћу.

∗
Ка он то ло шким те ме љи ма сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Да ли је ле по из гу би ло свој не ка да шњи ме та фи-

зич ки сјај?

∗
Ис тра жи ва ње фе но ме но ло ги је пе снич ких фор ми.

∗
Реч и сли ка ухва ће ни у мре жу игре зна че ња.

∗
Пре на прег ну та сим бо лич ност и ме та фо рич ка 

пре за си ће ност вер бал них син таг ми и ре че нич них 
со ли ло кви ја у над ре а ли стич ком ауто мат ском тек-
сту.

∗
О го во ру као ин ди ви ду ал ној (пси хич кој) а је зи ку 

као оп штој (дру штве ној) по ја ви.

∗
Ки не зи ка: се ми о ло ги ја ге ста (ак ци је).

∗
Ре чи але а тор не пе сме из сва ко днев не, уз бур ка не, 

ег зи стен ци јал не ко смо го ни је.

∗
Од се ми о тич ког по но во ка сим бо лич ком.

∗
Ком би но ва ни и ком би на то рич ки мо де ли пер-

цеп ци је.

∗
Текст као ин стру мент за тран сцен ден ци ју је зи ка.

∗
Моћ фраг мен ти зо ва ња - моћ ис кли зну ћа. 

∗
Уза луд ни по ку ша ји кри тич ке ре кон струк ци је 

тек ста и пу те ва ства ра лач ке има ги на ци је.

∗
Фе но ме но ло шка ме то да као ме то да про у ча ва ња 

бит но сти.
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∗
Да ли је „је зик са мо спољ на кри ста ли за ци ја уну-

тра шње фор ме“?

∗
Не чи тљи вост не као из раз вољ ног већ спон та-

ног, екс пре сив ног чи на.

∗
Ка ко не из ре ци во до дир ну ти је зи ком?

∗
Пе сме о ко смич кој и људ ској по ме те но сти.

∗
Пи са ње као са мо а на ли за.

∗
Ус по ста ви ти кре а ти ван од нос из ме ђу уну тра-

шњих на по на и спо ља шњих огра ни че ња.

∗
Сиг на ли стич ки текст не са мо као знак већ и 

упут ство за са ста вља ње и ис тра жи ва ње зна ко ва.

∗
Све је број. Број је у све му. Број је у је дин ки. Пи-

јан ство је број.
Бо длер

∗
Мо же ли по е зи ја раз ре ши ти су коб из ме ђу веч-

но сти и ефе мер но сти?

∗
Ка ко се вра ћа ти ства ри ма?

∗

Из ла ви не ре чи сва ко дне вља на пу ту ка име но-
ва њу би ћа: пе сма.

∗
Над ме та фи зич ким из во ри ма по е зи је.

∗
Еле мен ти за јед нич ки пе ва њу и ми шље њу. При-

бли жи ти се су шти ни пе ва ња.

∗
Све у куп ност сиг на ли стич ког ства ра лач ког ис-

ку ства.

∗
Сан о пла не тар ном и пла не та ри зо ва ном би ћу.

∗
Пе сни штво као чин су про ста вља ња хе ге ли јан-

ском ра ци о на ли зму.

∗
По е ти ка ко ја са му се бе про ве ра ва, соп стве не по-

но ре и про сто ре.

∗
Пре ма Ли о та ру „све се мо же чи та ти“ и то „на би-

ло ко ји на чин“.

∗
Сиг на ли стич ка по е тич ка прак са као узроч ник 

тек тон ских по ре ме ћа ја у срп ској по е зи ји кра јем ше-
зде се тих и по чет ком се дам де се тих го ди на.

∗
Од зна ка ка ми шље њу.

∗
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За тво ре ни све то ви фе но ме но ло шке пе сме.

∗
Но ви по ступ ци је зич ког осва ја ња ствар но сти.

∗
Укло ни ти све из ства ра лач ких по сту па ка што 

спу та ва кре а тив ну сло бо ду и има ги на ци ју.

∗
Мо гао бих де фи ни са ти сво је де ло упра во као кон-

тра дик ци ју из ме ђу би ћа и по сто ја ња.
Че слав Ми лош

∗
Пе сма као ства ра лач ка ре зул тан та вр хун ског на-

по на (ра да) је зи ка.

∗
По ти ру ћи ло гос, по ка зу ју ћи еле мен те јед ног 

фраг мен ти зо ва ног и рас па да ју ћег све та.

∗
Сиг на ли стич ко де ло од из ра зи те ин фор ма тив-

но сти до не про зир не хер ме тич но сти.

∗
По тро шљи вост по е ти ка.

∗
Аго ни зам и ан та го ни зам, ва жни мо мен ти за де-

фи ни са ње аван гард ног умет ни ка и ње го вог де ла.

∗
Кад ми сао раз ми шља о са мој се би, оно што нај-

пре от кри ва – то је про ти ву реч ност.
Ка ми

∗
Са ег зи стен ци јал не не при ла го дљи во сти пре ла-

зак на ко смич ку ди на мич ност.

∗
Ели ми на ци ја умет нич ког објек та и по ку шај „ви-

зу е ли зо ва ња ми са о них на сто ја ња“ у раз ли чи тим ви-
до ви ма кон цеп ту ал не умет но сти.

∗
Моћ пер ма нент ног има ги ни ра ња као по се бан 

об лик ства ра лач ке ка тар зе.

∗
Но ви про сто ри осво је них пе снич ких сло бо да у 

сиг на ли зму.

∗
Пе сме ко је ме ис пи су ју.

∗
Бе ли на па пи ра, бе ла пе сма, пе сма ни о че му, основ-

ни знак, мо гућ ност из ко је про ис ти че све оста ло.

∗
Сиг на ли стич ка по е зи ја као ши фра и кључ за 

раз у ме ва ње фраг мен ти зо ва не (дис кон ти ну и ра не) 
све сти са вре ме ног чо ве ка.

∗
На гра ни ци ја ве и при ви ђе ња: Реч и Знак.

∗
Го вор (је зик) је дан је од основ них еле ме на та чо-

ве ко ве из у зет не по зи ци је у пла не тар ном (ко смич-
ком) пле ти ву (тка њу, tex tum).
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∗
Хе ге ло ва иден ти фи ка ци ја су бјек та и суп стан це.

∗
Свест о пе сми: не по сред на и кон ти ну и ра на са-

мо ре флек си ја.

∗
Та мо где го вор ис ти че из се бе са мог.

∗
Ак тив на уло га по сма тра ча у про це су об ли ко ва-

ња умет нич ког де ла.

∗
Сиг на ли стич ка свест о пер ма нент ном по ве зи ва-

њу се бе (свог би ћа) и све та (ко смо са), са да шњег са 
бу ду ћим.

∗
Реч осло бо ђе на ма ги је при вид но сти.

∗
Ка из во ри шту (по че лу) је зи ка у ко ме се до га ђа 

би ће.

∗
Пој мов ни су да ри и ме та фо рич ка пре ли ва ња у 

апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Пе сма као об ра чун са све шћу и је дин ство све-

сти.

∗
Да да и стич ко на че ло си мул та но сти ис ку ства.

∗

Су коб из ме ђу ства ра о ца и све та пре тво рен у 
уну тар њи су коб.

∗
По ста нак ства ри обич но оста је скри вен.

Хе ра клит

∗
Пре ко ди фи ко ва ње ко му ни ка ци је пу тем сли ке и 

пи сма.

∗
Сиг на ли стич ка пла кат-пе сма је дан је од пр вих 

об ли ка пре вла да ва ња књи ге као ко му ни ка тив ног 
ме ди ја у ли те ра ту ри.

∗
Усме ре ње кон цеп ту а ли зма ка лин гви стич кој 

суп стан ци умет но сти.

∗
Но ва свест о ми ту у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Умет ност пи са ња: от кри ва ти се бе као не ког дру-

гог.

∗
Есте тич ке пре ми се сиг на ли зма ис пре пле та не и 

нео дво ји ве од сиг на ли стич ке пе снич ке прак се.

∗
Ма ни фе ста ци ја по ет ске мо ћи осло бо ђе ног зна ка 

и ре чи.

∗
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Чин пи са ња и чин ре цеп ци је тек ста као исто род-
ни про цес.

∗
Пу тем апеј ро ни стич ке пе сме тра га ти за из гу бље-

ном та јан стве но шћу све та.

∗
Од ре ђе ње аван гард но сти, по не ким кри ти ча ри ма 

и те о ре ти ча ри ма, вр ши ло би се, углав ном, на осно ву 
не га тив них есте тич ких ка те го ри ја као што су: ди со-
нант ност, гро теск но, ру жно, ха о тич ност, итд.

∗
Ку ша ње зна чењ ске енер ги је и деј ства ре чи уса-

мље них у про сто ру. Он да упо ре ђи ва ње зра че ња и 
асо ци ја тив них пре пле та оних ре чи окру же них ре-
чи ма и дру гим је зич ким је ди ни ца ма (еле мен ти ма).

∗
Из ван мит ског је дин ства фе но ме на и зби ље.

∗
Пе ва ти та ко као да ни ко пре те бе ни је пе вао.

∗
Да ли са мо ствар ност мо же би ти „нај ду бљи из-

вор ин спи ра ци је“?
∗

Су шти на лич но сти умет ни ка из ра же на кроз пре-
по зна тљи ви ства ра лач ки по сту пак.

∗
Свест о лу дич ком али и про из вод ном ка рак те ру 

пи са ња у сиг на ли зму.

∗
Деј ство бе лих и цр них по вр ши на и ин те зи тет 

зра че ња сло ва у ви зу ел ној пе сми.

∗
Не мо гућ ност од ре ђи ва ња чвр стих гра ни ца из-

ме ђу чи ње ни ца и фик ци је.

∗
Фи гу ра тив ност је зи ка.

∗
Фе но ме но ло шке пе сме као про дук ти „са ме при-

ро де ства ри“.
∗

Са деј ство по е то ло шких од ред ни ца и пе снич ке 
прак се.

∗
Око ко јим ја гле дам Бо га је сте око ко јим Бог гле да 

ме не.
Мај стор Ек харт

∗
Де ми јур шки пе снич ки плес по так нут асо ци ја-

тив но шћу ме та фо ра и јар ких ало гич них сли ка.

∗
Ко ли ко књи жев ник за и ста мо же да из ра жа ва 

свест јед не епо хе и да пред ста вља ње ну са вест?

∗
Још у Пла не ти љу бав као ко смич ка енер ги ја.

∗
У са мим из во ри ма пе сме пи та ња о сми слу пе-

сни штва и пе сни ко ва ња.
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∗
Ка ко по кре ну ти ре чи, ка ко им да ти по треб но 

убр за ње и ри там?

∗
Апеј ро ни стич ки кре а тив ни по сту пак као лу дич-

ко-има ги на тив ни про цес.

∗
Пе сник ан ти ло го цен три стич ких ви зи ја и прак се.

∗
Рас та ка ње ре ал но сти и они рич ка ди мен зи ја апеј-

ро ни стич ке пе сме.

∗
Сим бол не ке ства ри зна чењ ски је бо га ти ји од са-

ме те ства ри у ње ном од ре ђе ном про стор но-вре мен-
ском ис по ља ва њу.

∗
Анар хич на и де кон струк циј ска пе снич ка прак са 

сиг на ли зма.

∗
Си ла зак у ду би ну, у отво ре ни по нор је зи ка.

∗
Да ли би пе сма мо гла по ста ти јед но од мо гу ћих 

сре ди шта на шег све та?

∗
Пи са ње као про цес ком би но ва ња да тих еле ме-

ната.

∗
Ми сти ка ма те ри је.

∗
По сао кри ти ча ра ни је да ре кон стру и ше по ру-

ку већ си стем де ла, као што по сао лин гви сте ни је 
да де ши фру је сми сао јед не ре че ни це, већ да утвр ди 
фор мал ну струк ту ру ко ја омо гу ћу је пре но ше ње тог 
сми сла.

Ро лан Барт

∗
Вер бал ни и ли ков ни еле мен ти ви зу ел не пе сме 

као ин те грал ни де ло ви ње не је дин стве не струк ту ре.

∗
Ома ђи јан го вор љи вом ћут њом бе ле пе сме.

∗
За Ма ја ков ског „не ма ре во лу ци о нар не умет но-

сти без ре во лу ци о нар не фор ме“.

∗
Сиг на ли стич ка свест о но вим, још нео т кри ве-

ним мо гућ но сти ма је зи ка.

∗
Сје ди ња ва ње ра зно вр сних умет нич ких об ли ка и 

ди сци пли на у кон крет ној и ви зу ел ној по е зи ји.

∗
Јед на од осо би на де ла аван гард не умет но сти 

огле да се у из гра ђи ва њу по је ди нач ног (спе ци фич-
ног) кôда де ла.

∗
Де стру и ра ти. Гра ди ти. Го во ри ти.

∗
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Те шко ухва тљи ва раз ли ка из ме ђу је зи ка и кри ка.

∗

У из ве сном сми слу мо же се ре ћи да уну тра шњи 
го вор не са мо што ни је оно што прет хо ди спо ља-
шњем го во ру или га ре про ду ку је у се ћа њу, не го не што 
су прот но спо ља шњем. Спо ља шњи го вор је про цес 
пре тва ра ња ми сли у ре чи, ње на ма те ри ја ли за ци ја и 
објек ти ва ци ја.

Лав Ви гот ски

∗
Знак ко ји пре ра ста у је зик.

∗
Од но си ме ђу по сва ђа ним ре чи ма – асо ци ја тив ни 

из во ри. 

∗
Пе сма што се тек на слу ћу је иза гра ни ца го во ра.

∗
На че ло ре ла тив но сти у ту ма че њу је зич ког зна ка 

про ис те кло из мо дер не фи зи ке.

∗
Чи сто та и не ви ност пе снич ког са зна ња.

∗
Ка де и сто ри за ци ји пој ма аван гар де.

∗
Кон крет на по е зи ја – не га ци ја ме та фо рич ког го-

во ра.

∗

Про из вод ност је дан од еле ме на та од ре ђе ња ства-
ра лач ког про це са.

∗
По вра так кон тек сту, по вра так из во ри ма.

∗
Је зик као по ла зна тач ка ис тра жи ва ња у сиг на ли-

зму.

∗
Пе снич ки об ли ци уте ме ље ња соп стве ног по сто-

ја ња.

∗
Реч као по че ло. Свет пре то чен у ре чи.

∗
Из спре ге вер бал ног и ико нич ког.

∗
С дру ге стра не је зи ка.

∗
Сиг на ли стич ко де ло у на сто ја њу да офор ми свој 

соп стве ни си стем ко му ни ка ци је.

∗
Вре ме це ли не и вре ме тре на.

∗
Ди на мич ка и флек си бил на моћ ре чи у апеј ро ни-

стич кој пе сми.

∗
Но ва умет ност и про сто ри уте ме ље ња дру га чи-

јег ето са.
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∗
Основ ни ме ха ни зми је зич ке про из вод ње у сиг-

на ли зму.

∗
Об је ди ња ва ње ре чи и ти ши не.

∗
Пе сма што по ку ша ва да раз ја сни бит соп стве ног 

би ћа.

∗
Ка јед ној има ги нар ној са да шњо сти.

∗
Ве шти на пре пли та ња, апеј ро ни стич ког умре жа-

ва ња тек ста.

∗
Про стор ви зу ел не по е зи је и кон сте ла ци је енер-

ги је лин гви стич ких ску по ва.

∗
Да ли, ка ко то твр де ле три сти, се ман тич ко зна че-

ње ре чи, за и ста, „огра ни ча ва отвор у ду би ну“?

∗
Раз ми шља ју ћи о не ким бит ним прин ци пи ма 

умет но сти, о ми си ји умет ни ка и ства ра лач ком по-
ступ ку, Пруст за кљу чу је да се он са сто ји, пре све га, у 
от кри ва њу и ис пи ти ва њу соп стве ног ја.

∗
По е зи ја ко ја тра жи и по се ду је је дан нов и дру га-

чи ји пер цеп тив ни дух.

∗

Ка ко на нај е фект ни ји на чин осло ба ђа ти кре а-
тив не мо гућ но сти је зи ка?

∗
Има ги нар но - тај на ре ал ног све та. 

∗
Све тло сти и сен ке јед не тек осво је не по ет ске ре-

ал но сти.

∗
Ну жност про стор ног при бли жа ва ња ре чи у сиг-

на ли стич кој пе сми.

∗
О функ ци ја ма књи жев ног тек ста.

∗
Оп сед нут бес ко нач но шћу.

∗
Пе снич ки из вор и пе снич ки траг.

∗
Отво ре ност ка оним струк ту ра ма што „Ло гос 

вра ћа ју у ње го ве гра ни це“. 
Де ри да

∗
У јед ној је ди ној ре чи ослу шки ва ти ха о тич но и 

ма гич но пул си ра ње би ла све ми ра и све та.

∗
Ства ра лач ки по сту пак као по себ на вред ност и 

умет нич ко от кри ће.

∗
Бо дле ро ва „ме та фи зи ка гре ха“ .
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∗
Сев је зи ка – ми ни мал на дис тан ца из ме ђу две су-

прот ста вље не ре ал но сти.

∗
Отво ре на и кон ти ну и ра на се ри јал ност сли ка у 

але а тор ној и сто ха стич кој пе сми.

∗
Луди ло На ста ја ња.

Ма ри не ти

∗
По ет ска ви ше сми сле ност раз би јач и уни шти тељ 

„то тал не струк ту ре“.

∗
Ра сло је ни свет, свет де ми јур шке екс пре си је.

∗
О пе сни штву као мо гу ћем пра је зи ку људ ског ро да.

∗
Пе сма ко ја је тек кре ну ла у су срет сво ме би ћу 

(ли ку).

∗
Је зик ме тр пи и чи ни да га тр пим.

Ва ле ри

∗
У ша тро вач кој по е зи ји же ља за ап со лут ном не-

по сред но шћу.

∗
Ства ра лач ка сло бо да, или илу зи ја сло бо де?

∗
Екс пре сив ност је зич ког и лу дич ког отва ра ња 

све та у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Из ван по е тич ких за ко ни то сти.

∗
Кре а тив на из вор ност и нео ме ђе ност сиг на ли-

зма.

∗
Без ап со лут ног упо ри шта.

∗
Од бој ност пре ма нор ма тив но сти, си сте ма ти ци и 

мо де ло ва њу са мо по твр ђу је ми шље ња да се у осно-
ва ма аван гар де (и оне исто риј ске и ове по сле рат не) 
осе ћа ју ути ца ји анар хи стич ких и по ста нар хи стич-
ких иде ја.

∗
Струк ту ра као за тво ре на, ауто ном на и ста тич на 

схе ма.

∗
Мо гућ но сти и гра ни це сиг на ли стич ког по ли ме-

ди јал ног ства ра ња.

∗
По Ми ше лу Фу коу по треб но је тра га ти за ло ги-

ком ко ја ће би ти не за ви сна од гра ма ти ка, реч ни ка и 
ре чи, и исто вре ме но спо соб на да из ра зи уни вер зал-
ну са др жи ну ми сли ван по сто је ћих је зи ка.

∗
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Кôд са вре ме ног ли ков ног умет нич ког де ла пре-
по зна ће мо тек уко ли ко је ус пео да из ра зи по ет ско.

∗
Апеј ро ни стич ка про јек ци ја све та.

∗
Де ло ко јим се жу ди за то та ли за ци јом жи во та 

(ег зи стен ци је).

∗
„Естет ска ин фор ма ци ја“ у кон крет ној по е зи ји, 

уве ра ва нас Бен зе, „не пре но си зна че ње већ сво ју 
соп стве ну ре а ли за ци ју“.

∗
Пре ли ва ње јед не ре чи у дру гу.

∗
Об но ви ти ди ја лог са све том чи ње ни ца и ства ри 

зна чи об но ви ти је зик као из ра жај но сред ство.

∗
Сиг на ли зам као ме та струк ту ра - апеј ро ни зам 

као ауто ном ни али и за ви сни део те ме та струк ту ре.

∗
Мит ко ји вре ме ном по ста је ре ал ни ји од ствар но-

сти из ко је је по ни као.

∗
Хе у ри стич ко по сту ли ра ње струк ту ре као он тич-

ке ре ал но сти.

∗
Кру жни то ко ви је зич ких сиг на ла у про сто ру ви-

зу ел не пе сме.

∗
Кла сич на функ ци ја ка тар зе: сво ђе ње емо ци ја на 

„пра ву ме ру“.

∗
Ка још из ра же ни јој ауто но ми ји књи жев ног ства-

ра ла штва.

∗
Пре ма Но а му Чом ском је зик је огле да ло на шег 

ду ха (ума).

∗
По не кад су о чен са су штин ском пра зни ном све та.

∗
Не пред ви дљи вост раз вој них то ко ва по е зи је.

∗
Зна чењ ски сло је ви и зна чењ ска кре та ња у сто ха-

стич кој пе сми.

∗
Где су гра ни це је зич ке смр ти?

∗
Раз ви ја ње кри тич ке све сти и ак тив не ства ра лач-

ке пар ти ци па ци је.

∗
Из вор ни ми ри си, зву ко ви и сли ке би ћа. 

∗
Пе снич ка исти на као исти на фраг мен ти зо ва ног 

и ха о тич ног све та.

∗
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Сиг на ли стич ка по е зи ја отво ре на пре ма но вим 
и дру га чи јим мо гућ но сти ма пре струк ту и ра ња сво-
јих еле ме на та (реч, знак, гест, звук), да кле у стал ној 
тран сфор ма ци ји.

∗
По ет ска ино ва ци ја Ко смо са и Све та.

∗
Ди мен зи је сва ко дне вља у але а тор ној и ша тро-

вач кој по е зи ји.

∗
Реч и знак с оне стра не ег зи стен ци јал не стреп ње.

∗
У сиг на ли стич ком цар ству кре а тив не сло бо де.

∗
На пе та ре чи тост ства ри до вољ на да по кре не пе-

сни ко ву има ги на ци ју.

∗
У ко јој је ме ри оправ да на тврд ња да се бр зо ис-

цр пљу ју и тро ше, од но сно уми ру, они тек сто ви ко ји 
се од већ др же не ке стил ске док три не“?

∗
Же ља за то тал ном (нео гра ни че ном) ко му ни ка-

ци јом.

∗
Ди на мич ност и по кре тљи вост го во ра на су прот 

је зи ку ко ји те жи ста бил но сти и ста тич но сти.

∗

Са ма при ро да сиг на ли стич ког пи сма про тив на 
је прин ци пу ли не ар не тем по рал но сти.

∗
Сва ког тре нут ка је зик се, у ра зно вр сним ко му-

ни ка тив ним об ли ци ма, ино ви ра и ства ра.

∗
Ло ги ка има ги нар ног у ис ки да ном (фраг мен тар-

ном) сле ду пе сме и све та.

∗
Мо же мо ли, и сме мо ли, за ми сли ти свет без по-

е зи је?

∗
Ри там фор ме ве зив но тки во пе сме.

∗
Ка но вим по ет ским про сто ри ма уз по моћ ма гич-

них је зич ких фор му ла и но вих зна чењ ских сло је ва 
апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Раз-дво је ност пе сни ко вог уну тар њег би ћа и ње-

го во не у ро тич но би ти са ње у све ту.

∗
Пла не та и Пу то ва ње у Зве зда ли ју : при зи ва ње и 

име но ва ње Уни вер зу ма пе смом.

∗
Без стреп ње од нео гра ни че не сло бо де.

∗
Сви ти шу мо ви ко је пом но ослу шку јем у је зи ку.

∗
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Пре ма Па стер на ку ми са о ни и дру штве ни си сте-
ми за сно ва ни на уто пиј ском про ме теј ском ми ту во-
де ка дез ин те гра ци ји људ ских вред но сти.

∗

Пе снич ки го вор као „пи тиј ски“ и за ства ра о ца и 
за при ма о ца.

∗
Од ри ца ње од све га осим сво је умет но сти.

∗
Син так сич ка функ ци ја про сто ра, бе ли на и гра-

фем ских бло ко ва у ви зу ел ној по е зи ји.

∗
На бу ја лост је зич ких по нор ни ца апеј ро ни стич ке 

пе сме.

∗
Пе снич ке мо гућ но сти ра ди кал не про ме не мен-

тал ног ре да ства ри.

∗
По че так је у ана ли зи и ту ма че њу ма те ри јал не 

струк ту ре де ла да би се по том ушло у ње го ву фор му.

∗
Се ман тич ки кон текст ви зу ел не пе сме.

∗
Укр шта ње ви ше про стор но-вре мен ских ис ку ста-

ва је зи ка и све та.

∗
Ка ко у се би уки ну ти иде о ло га?

∗
Си мул та ност сиг на ли стич ке по е зи је.

∗
Об лик и сми сао су на чин пу тем ко га се оно што 

опа жа мо чу ли ма по ја вљу је у све сти.

∗
По Хер бер ту Ри ду : умет ност као „кре а тив на те-

ра пи ја“.

∗
Жуд ња за чвр стом (са вр ше ном) фор мом ко ја би 

на кра ју би ла уни ште на.

∗
У апеј ро ни зму вра ћа ње на ме та фи зич ке вред но-

сти, на та јан стве но и ира ци о нал но.

∗
Где су гра ни це су бјек тив них мо ћи?

∗
От кри ва ње и ана ли тич ко про ми шља ње соп стве-

них ства ра лач ких по сту па ка.

∗
Хи брид ност и аси ми ла тив на спо соб ност сиг на-

ли стич ког тек ста.

∗
У кон крет ној по е зи ји: је зик, не са мо сред ство ко-

му ни ка ци је већ и ма те ри ја ко ју је мо гу ће естет ски 
об ли ко ва ти.

∗
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Еле мен ти они рич ког, исто риј ског и лу дич ког ис-
ку ства пре тво ре ни у асо ци ја тив но тки во апеј ро ни-
стич ке пе сме.

∗
По е зи ја схва ће на као јед на од „спо знај них ди-

сци пли на ду ха“.

∗
Бит је зич ког фе но ме на у по ет ској функ ци ји.

∗
Ру ше ње при род них то ко ва пре но са и деј ства 

естет ске ин фор ма ци је.

∗
Ка пр во бит ном го во ру и су шти ни је зи ка.

∗
Ни јан се со цио-кри тич ког дис кур са у але а тор ној 

и ша тро вач кој по е зи ји.

∗
Зна че ње јед ног пе снич ког тек ста ни ка ко ни је 

исто за пи сца и за чи та о ца.

∗
Умет нич ка де лат ност као про цес са мо а на ли зе.

∗
Ме сто иро ни је и ху мо ра у ме ђу про сто ри ма је зи-

ка и го во ра.

∗
Ин ту и тив но опа жа ње су шти не ства ри.

∗

Чо ве ко ва не моћ да са вла да ус ко ме ша не си ле 
под све сти.

∗
Да ли је је зик, ка ко нас уве ра ва ју не ки фи ло зо фи, 

за и ста са мо „прак тич на, ствар на свест“, и да та мо 
где се од ба цу је или чак де ли мич но раз би ја и ре ду ку-
је зна че ње ре чи не ма ви ше је зи ка?

∗
Про блем про сто ра у по е зи ји.

∗
Објект-пе сма као упо треб ни пред мет. 

∗
Из вор но ис пи си ва ње се бе и све та.

∗
Кон крет на по е зи ја и „се ман тич ка ре гре си ја је зи ка“.

∗
Свет ре чи те ти ши не.

∗
Сиг на ли стич ка те жња за уну тра шњим сје ди ња-

ва њем са еле мен ти ма Ко смо са и Све та.

∗
Из игре ро ђе но зна че ње – искра би ћа.

∗
Да ли се о рит му у по е зи ји мо же го во ри ти као о 

фе но ме ну са из ра зи то емо ци о нал ном осно вом.

∗
По сте пе но зна чењ ско отва ра ње апеј ро ни стич ке 

пе сме.
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∗
Син так сич ка сред ства као бо гат из вор је зич ке 

екс пре си је.

∗
При хва та ње и са гле да ва ње исто ри је и људ ске ег-

зи стен ци је ис кљу чи во кроз ли те рар ну фор му.

∗
Мо же ли са вре ме ност би ти свој соп стве ни мит?

∗
Ства ра лач ки акт као су шти на умет нич ког.

∗
Ми сте ри о зни по ре дак ства ри.

∗
Књи га је про ду же так ме мо ри је и има ги на ци је.

Бор хес

∗
Моћ сиг на ли стич ког пе сни ка да је зик и знак 

учи ни би ћем.

∗
Раз два ја ње озна чи те ља од озна че ног омо гу ћи-

ло је, из ме ђу оста лог, са вре ме ном пе сни штву да се 
осло бо ди ба ла ста ре то ри ке.

∗
Од сту па ње од нор ме, не као де струк ци ја већ као 

кре а ци ја.

∗
Не ис црп ност лин гвистчких ди мен зи ја по е зи је.

∗

Је зик и де и фи ка ци ја Ни шта ви ла.

∗
Не/оче ки ва на зна че ња.

∗
Про на ла же ње ко ре ла ци ја из ме ђу уда ље них ре а-

ли те та у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
За Бо дле ра по е зи ја је „ма ги ја је зи ка“.

∗
Не за о би ла зна пси хо а на ли тич ка прет по став ка 

да је сва ко са зна ње, у крај њој ли ни ји, за сно ва но на 
ира ци о нал ној под ло зи.

∗
У апеј ро ни стич кој пе сми тра га ње за об ли ком ко-

ји ће из др жа ти све је зич ке екс пло зи је.

∗
Схва та ње по е зи је као ап со лут не ствар но сти.

∗
По е ти ка оног Дру гог.

∗
Ши ре ње по ли се ми је ре чи и по ме ра ње зна че ња 

по мо ћу иро ни је.

∗
Сиг на ли зам и кре а тив не ди вер зи је у вла да ју ћем 

пе снич ком си сте му.

∗
Ап со лу ти зам ме та фо ре.
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∗
Уса мље на (изо ло ва на) реч што ин тен зив но зра чи 

сва сво ја по тен ци јал на зна че ња у про сто ру пе сме.

∗
Ана грам ски по ступ ци у кон крет ној по е зи ји.

∗
Чи ме смо то за тро ва ли је зик?

∗
Ства ра ње дру га чи јих пер цеп тив них и ми са о них 

си сте ма под ути ца јем но вих сред ста ва са оп шта ва ња 
и при ма ња по ру ка.

∗
Јед но од основ них на че ла сиг на ли зма: све је мо-

гу ће пре тво ри ти у пе сму.

∗
Из во ри апеј ро ни стич ке по е ти ке уоч љи ви у не-

по мир љи вом спо ру из ме ђу су бјек та и ње го ве исти не 
с јед не те ко смо са и све та с дру ге стра не.

∗
Ви зу ел на по е зи ја - не мир на са вест мо дер ног пе-

сни штва.

∗
Ис тра жи ва ти скри ве не и те шко уоч љи ве ди мен-

зи је ви ше слој ног сиг на ли стич ког тек ста.

∗
Дис тан ци ра ност и кри тич ка функ ци ја по е зи је 

пре ма „ин стру мен тал ном уму“.

∗

Вред ност је зич ког зна ка од ре ђе ног у од но су на 
„од сут ност зна ка“.

∗
Но ва ме та фи зич ка сли ка чо ве ка ство ре на по-

сред но кроз кри ти ку је зи ка.

∗

У ко јој ме ри и с ко јих по зи ци ја на пе сни штво 
мо же мо гле да ти као на хар мо ни ју ин те лек ту ал не и 
чул не, афек тив не ди мен зи је ду ха?

∗
Књи жев ност схва ће на и ту ма че на као про јек ци-

ја оп ште струк ту ре или струк ту ре струк ту ра.

∗
Ин ту и тив но или дис кур зив но са гле да ва ње би ћа 

пе сме.

∗
Сло же ни си сте ми се ман тич ких по ме ра ња и струк-

ту рал не ме та фо ри за ци је у апеј ро ни стич кој по е зи ји.

∗
Осе ти ти се бе (сво је би ће) као цен тар (сре ди шњу 

тач ку) Ко смо са и Све та.

∗
Бри са ње гра ни ца из ме ђу ре ал них чи ње ни ца и 

фик ци ја, ствар но сти и је зи ка.

∗
Ка ко пу тем го во ра от кри ва ти за бо ра вље на ста-

ни шта ства ри?

310 311



∗
У фе но ме но ло шкој по е зи ји осло ба ђа ње од ан-

тро по цен три зма и су бјек ти ви зма.

∗
Ис трај ност и не по ко ле бљи вост у ис тра жи ва њу и 

из ри ца њу по ет ске исти не о чо ве ку и све ту.

∗
На сто ја ње то та ли тар не иде о ло ги је да све оце ни, 

про ту ма чи и под врг не јед ном од ре ђе ном прак си су.

∗
Пе сма као пот пу но но ви еле мент ствар но сти.

∗
Бит не раз ли ке у про из вољ но сти је зич ког зна ка у 

те ку ћем је зи ку и у је зи ку пе сме.

∗
Су коб из ме ђу ве ре и сум ње – основ ни по кре тач 

људ ске исто ри је.

∗
Ту ма че ње умет нич ког де ла и ње гов пре нос у дру-

ги ег зи стен ци јал ни си стем (про стор).

∗
Ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу жи во та и је-

зи ка, ства ра ње си сте ма зна ко ва пре ко ко га је мо гу ћа 
те мељ на об но ва све та.

∗
Би ће сиг на ли стич ког де ла као за тво ре ни уни-

вер зум.

∗

Из ву ћи из је зи ка жи во је згро и ону енер ги ју ко ју 
кон вен ци ја још ни је ус пе ла да уни шти.

∗
У фо нич кој по е зи ји сâма звуч на струк ту ра но си 

од ре ђе ну по ет ску ин фор ма ци ју.

∗
Би ће ко је го во ри ба че но је у Бес крај схва ћен као 

моћ и лу кав ство Ре чи.
Ју ли ја Кри сте ва

∗
Шта би мо гао би ти за јед нич ки по ет ски име ни-

тељ аван гард них умет нич ких стру ја ња ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на?

∗
Об ли ци екс пло зив не „иро нич не вер ба ли за ци је“ 

у але а тор ној и ша тро вач кој пе сми.

∗
Од пре и ме но ва ња ка ства ра њу ства ри.

∗
Ра ди кал но ис пи си ва ње соп стве ног по сто ја ња.

∗
Реч ко ја у пе сми оли ча ва су штин ско зна че ње.

∗
Пре ма Во ла су Сти вен су умет ност би мо гла за у-

зе ти оно ме сто у чо ве ко вом ду хов ном и ин те лек ту-
ал ном жи во ту ко је је до са да би ло ре зер ви са но за 
ре ли ги ју.

∗
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Струк ту ра сиг на ли стич ког де ла и ево лу ци ја 
ства ра лач ких по сту па ка у сиг на ли зму.

∗
Стал на по тре ба за ме ња њем, пре о бли ко ва њем 

све та и ста рих вред но сних си сте ма.

∗
Раз ли чи ти ни вои кре та ња и екс пло зив них су да-

ра ре чи у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Мо же ли ин тер пре та ци ја би ти рав на кре а ци ји?

∗
Је зич ка сло бо да у функ ци ји ис тра жи ва ња Ко-

смо са и Све та: глав ни пут са зна ња.

∗
Да ли је ства ра ла штво бит чо вје ка, и ако јест 

да ли је чо вјек уоп ће мо гућ да нас, или смо су о че ни с 
не мо гућ но шћу ства ра ла штва и не мо гућ но шћу чо-
вје ка?

Га јо Пе тро вић

∗
На чин ор га ни зо ва ња тек ста и је зич ко-зна ков ни 

еле мен ти у град њи сиг на ли стич ке пе сме.

∗
Це ло куп но људ ско би ће ан га жо ва но је у ства ра-

лач ком чи ну а ни ка ко са мо је дан ње гов део.

∗
По нов но ус по ста вља ње ка те го ри је ми шље ња о 

пе сни штву и уни вер зу му.

∗
Од го вор ност пи са ња.

∗
Ван је зич ки кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње књи-

жев ног од не књи жев ног тек ста.

∗
Ко ла жна струк ту ра апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
За Ва ле ри ја ис тра жи ва ње од но са из ме ђу сти ла и 

ја омо гу ћу је пе сни ку да пот пу но уоб ли чи и по ка же 
сво ју ори ги нал ност.

∗
Про блем ег зи стен ци је и је зи ка као ме та фи зич ки 

про блем.

∗
У пе сми ства ри се осло ба ђа ју спо ља шњег окло па 

ко ји њи хо во зна че ње бит но су жа ва.

∗
Моћ пе ва ња – пу те ви ства ра ња све та.

∗
Спу шта ти се у под зе мље је зи ка.

∗
Уни вер зал на вред ност по е зи је и је дин ство пла-

не тар ног пе снич ког ства ра ла штва.

∗
Ис тра жи ти из во ри шта кре а тив не функ ци је је-

зика.

∗
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Ра ди кал ни пре о крет ква ли те та све та у апеј ро ни-
стич ком пе сни штву.

∗
Из ме ђу пу но ће је зич ког уни вер зу ма и ни шта ви-

ла ти ши не.

∗
У ко јој ме ри аван гард но умет нич ко де ло збу њу је 

и пла ши са вре ме ног чи та о ца (гле да о ца), и да ли, за-
и ста, на тој ре ла ци ји, мо же до ћи до пот пу ног пре ки-
да ко му ни ка ци ја.

∗
Раз у ме ва ње уну тра шњег зна че ња.

∗
Про блем раз гра ни че ња ре ал ног од ире ал ног у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Је зик ко ји је ис цр пео сву сво ју из ра жај ну моћ и 

ви ше ни је у ста њу у це ли ни да по кри је област ли те-
рар не екс пре си је.

∗
Свет је за Бор хе са бес крај ни ла ви ринт са здан од 

ма те ри је.
∗

Из про сто ра у ко ји ма се ра ђа ју кре а тив ни им-
пул си.

∗
Пра ва екс пло зи ја ко му ни ка ци ја и по тре ба за ко-

му ни ци ра њем у на шем елек трон ском дру штву под-
ста кла је не пре ста но ства ра ње но вих је зи ка.

∗
Свет и свест два пој ма јед не је дин стве не струк-

ту ре.

∗
Умет ност је по треб на да нас не би уни шти ла 

исти на.
Хај де гер

∗
По е ти ка чи ње ни ца и ства ри у фе но ме но ло шкој 

по е зи ји.

∗
Тра га ње за ре чи ма, тра га ње за пе снич ким ста ни-

шти ма.

∗
По ме ра ње би ти умет но сти из умет нич ког де ла 

у сâм ства ра лач ки по сту пак, у ма те ри јал и на чин 
умет нич ке про из вод ње.

∗
Да ли је ис прав на тврд ња да у на шем вре ме ну ви-

ше не мо же мо ра чу на ти са гло бал ним пој мом аван-
гар де?

∗
Да ле ко од ве ре у „ко смич ку хар мо ни ју“.

∗
У фе но ме но ло шкој по е зи ји: мо гућ ност об на вља-

ња го во ра из са мих ства ри.

∗
По ста ти све стан не све сног са вла дав ши соп стве-

ну оту ђе ност.
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∗
Пре ма Со лер су текст као про стор за ана ли зу про-

дук ци је зна че ња, а не као „при ка зи ва ње ствар но сти“.

∗
Мо же ли се пи са ње од ре ди ти са мо као „тех но ло-

ги ја ис ку пље ња“?

∗
По ет ско у ства ра о цу: осе тљи вост на све ан ти но-

ми је ства ри и спо соб ност да се у њи ма от кри је ира-
ци о нал но.

∗
Про дук тив на сна га је са мо сна га ду ха.

Ше линг

∗
Жеђ за от кри ва њем из гу бље них из во ра је зи ка у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Аван гар да то је сло бо да.

Јо не ско
∗

Да ли си пре ко ра чио гра ни це са ња ног?

∗
Ма те ри јал ни те ме љи кон крет не умет но сти.

∗
Еруп тив ни је зик и сли ке скри ве не ду бо ко у за па-

љи вим ста ни шти ма ре чи апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
Ге сту ал на по е зи ја – чин ак ци је и ин тер вен ци је у 

са мој ре ал но сти све та.

∗
Об у хва ти ти то та ли тет ства ри.

∗
Струк ту ра пе сме и су шти на је зич ке мо ћи.

∗
Да ни је мо жда пре ра но про ро ко ван крај тран-

сцен ден тал ног ми шље ња?

∗
Естет ски ге ни је био би онај ко ји би ство рио ве-

ли чан стве ни мо за ик од свих умет но сти и свих сти-
ло ва.

Мом чи ло На ста си је вић

∗
Аутен тич на исти на и мо гућ ност иден ти те та све-

сти и би ћа.

∗
Ства ра лач ки по ступ ци ко ји ма се те ку ћи (сва ко-

днев ни) је зик пре тва ра у пе снич ки.

∗
У фе но ме но ло шкој и еле мен тар ној по е зи ји ели-

ми на ци ја лир ског ја као осно ви це по ет ског го во ра.

∗
Да ли је мер љив, и ка ко, удео не све сног у ства ра-

њу умет нич ког де ла.

∗
У на шој књи жев ној кри ти ци вр ло че сто се вр ши 

про бле ма тич но из јед на ча ва ње мо дер ни зма са аван-
гар дом. Ну жно је раз лу чи ти ова два пој ма.
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∗
Реч, сли ка, рит мич ки удар под чи јим су при ти-

сци ма и из са ме ну жно сти на ста ја ле пе сме.

∗
Ми сте ри ја пе снич ке кре а тив но сти над сво јим 

не по сред ним из во ром ми сте ри јом је зи ка.

∗
Струк ту ра сиг на ли стич ке пе сме као ви ше слој на 

фор ма ци ја.

∗
Те жње ка нај ви шем кре а тив ном ни воу и оства-

ри ва њу јед не по е тич ке син те зе.

∗
Пе снич ка реч и сли ка на то пље не лу дич ким и 

ства ра лач ким за но сом.

∗
Из ми стич ног до жи вља ја је зи ка и све та.

∗
По не кад тре ба соп стве ну пе сму по гле да ти из ви-

ше угло ва и про чи та ти је на ви ше раз ли чи тих на-
чина.

∗
Си стем вред но сти што обез бе ђу је уни вер зал-

ност и не ви дљи вост кôда.

∗
Да ли је и у ко јој ме ри, не ко ри сна и не у по требљи-

ва пе снич ка исти на?

∗

Спон та ност, из ве сна ар ти фи ци јел ност и шо-
кант ност але а тор не и сто ха стич ке пе снич ке сли ке.

∗
Игра не ги ра сва ко ап со лут но од ре ђе ње на шег 

бив ство ва ња, па и на шег би ћа.

∗
Па ра докс чо ве ка ре ша ва се ти ме што по ста је 

не из ме ран.’
Те јар де Шар ден

∗
По нор ни по ет ски про сто ри из асо ци ја тив них 

спле то ва и има ги на тив ног рас пр ска ва ња је зи ка.

∗
По е ти ка де та ља у фе но ме но ло шкој по е зи ји.

∗
Пе сма као све до чан ство о не пре ста ном на по ру 

да се иза ђе из сва ко днев ног и до ђе до не ког дру гог и 
дру га чи јег ис ку ства.

∗
Ма лар ме ов ска за ми сао су шти не.

∗
Ре чи, сли ке, ге сто ве учи ни ти не пред ви дљи вим.

320



ВРЕ МЕ СИГ НА ЛИ ЗМА

Јед но од основ них прег ну ћа сиг на ли стич ке по-
е ти ке је ис тра жи ва ње при ро де и по ни ра ње у са му 
осно ву, срж вер бал ног, ви зу ел ног, фо нич ког и ге сту-
ал ног зна ка.

∗
Ис цр пље ност (по тро ше ност) кре а тив них об ли-

ка, по сту па ка и се ман тич ке те мат ско-мо тив ске ле-
пе зе у тра ди ци о на ли стич кој и нео сим бо ли стич кој 
по е зи ји.

∗
Но ва је зич ка ствар ност у ша тро вач кој пе сми 

(при чи).

∗
Да ли име увек иден ти фи ку је пред мет да ју ћи ње-

го ву сли ку?

∗
Ка ко чо ве ка ту ма чи ти по мо ћу ства ри ко је га 

окру жу ју и чи не са њим је дин ствен ег зи стен ци јал ни 
ам би јент?

∗
Пси хич ки тра го ви и звуч на ар ти ку ла ци ја гла са у 

фо нич кој пе сми.

∗

Је зич ка моћ дез ин фор ма ци је.

∗
До се зи лин гви стич ког зна ка у кон крет ној по е зи ји.

∗
У ко јој ме ри су гра ни це исто ри је оме ђе не гра ни-

ца ма је зи ка?

∗
Јак се ман тич ки на бој ре чи, фраг мен тар них ис ка-

за и сли ка у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Ка ко от кри ва ти тран сцен ден тал ни ко рен ства ри?

∗
У но вим фо нич ким пе сма ма: пре пли та ње рит-

мич ног, звуч ног и се ман тич ког.

∗
Тра га ње за ре чи ма ко је не ма ју ста бил но је зич ко 

зна че ње.

∗
Енер гет ски оста ци сиг на ли стич ког пи сма.

∗
У ко јим слу ча је ви ма опис ства ри, ко је окру жу-

ју чо ве ка, мо же за ме ни ти ње го ву пси хо ло шку ана-
лизу?

∗
У ге сту ал ној пе сми чи ни ти та ко „као да те ло пе-

ва, као да те ло го во ри“.

∗
Да ли је је зик нео п хо дан за ми шље ње?

322 323



∗
У фо нич кој пе сми по ку шај да се ко ди ра ју уну-

тар њи звон гла са и рит мич ки пре ли ви је зи ка.

∗
Дру га чи ји на чи ни ор га ни зо ва ња и функ ци о ни-

са ња по ет ског и про зног тек ста у сиг на ли стич ком 
де лу.

∗
Тра га ње за зна че њем ко је се от кри ва у ме ђу про-

сто ри ма из ме ђу зна ко ва.

∗
Сми са о ност го во ра за ви си од сми са о но сти ве за 

ме ђу зна ци ма.

∗
Је зик увек но си мо гућ ност ви ше знач но сти.

∗
Го вор – са мо свест ства ри.

∗
Ис пи ти ва ње сми са о не ела стич но сти је зи ка у 

апеј ро ни стич ком тек сту.

∗
На пе тост из ме ђу ге ста и из ра за.

∗
Сиг на ли стич ка ви зу ел на по е зи ја и от кри ва ње 

зна чењ ског деј ства про сто ра у по ет ској кре а ци ји.

∗
Ка ко до ћи до дна ре чи, до ње ног тај ног, за пре та-

ног сми са о ног је згра?

∗
У сиг на ли зму је ја сно из ра же на свест о ма те ри-

јал но сти тек ста.

∗
Рас тво ре ни је зик.

∗
У ко јој ме ри би ћа и ства ри мо гу би ти до вољ но 

до бро „ра за бра на и про ја шње на“ са мо јед ним од је-
зич ких об ли ка, оним вер бал ним?

∗
Не мо гућ ност по кла па ња чо ве ко ве ег зи стен ци је 

и есен ци је.

∗
За при ста ли це ге не ра тив не гра ма ти ке го вор је 

ствар би о ло ги је, као и раст те ла.

∗
У апеј ро ни стич кој пе сми но во функ ци о ни са ње 

ре чи у од но су пре ма ре ал ном, ван је зич ком све ту.

∗
Тек сту ал на еко но ми ја еле мен тар не пе сме.

∗
Ка ко но ве се ми о тич ке си сте ме учи ни ти ме ди ји-

ма естет ског из ра жа ва ња?

∗
Зна чењ ски пре о бра жа ји у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Пре ма Иву Бон фоа свест о кра ју као „кључ по е-

зи је“.
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∗
Кру же ње зна че ња у сиг на ли стич кој пе сми.

∗
Апеј ро ни стич ка пе сма – пев уз не ми ре ног је зи ка.

∗
Да ли, за и ста, „сва ко тра же ње има сво је гра ни це“?

∗
Из до ди ра ре чи и ства ри – фе но ме но ло шка пе сма.

∗
Све тлу ца ње ча ро ви тог је зич ког ам би са у апеј ро-

ни стич кој по е зи ји.

∗
Пе сма до и ста пред ста вља не ку вр сту ма ши не за 

про из вод њу пе снич ког ста ња по мо ћу ре чи.
Ва ле ри

∗
Ме та је зич ка функ ци ја сиг на ли стич ког де ла.

∗
Се лек ци ја еле ме на та ствар но сти и њи хо во спа ја-

ње у шо кант не сли ке у але а тор ној по е зи ји.

∗
Пе снич ко де ло је са мо по се би је дин стве на, ви-

ше слој на и не по но вљи ва струк ту ра.

∗
Да ли се мо же са пу ном си гур но шћу твр ди ти да 

ле по та ви ше ни је „објек тив но по сто је ћи ква ли тет 
умет но сти“?

∗

За во дљи ва хер ме тич ност апеј ро ни стич ког тек ста.

∗
У елек трон ско до ба ка да се наш цен трал ни жив-

ча ни си стем тех но ло шки про ду жу је да би нас по ве-
зао с чи та вим људ ским ро дом и да би чи тав људ ски 
род сје ди нио с на ма, ми ну жно су де лу је мо, ду бин ски, 
у по сле ди ца ма сва ке сво је ак ци је.

Ма клу ан

∗
Об ли ци не спу та них је зич ких енер ги ја, из ме ша-

них сли ка и зна че ња у апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Људ ско об лич је ду бо ко је уцр та но у свет ства ри; 

чо век жи ви оп ко љен ства ри ма, ди ше са ства ри ма.

∗
Да ли се чо ве ко ва бит у крај њој ли ни ји мо же по-

и сто ве ћи ва ти са ства ри ма?

∗
Оса мо ста ље ни се ман тич ки еле мен ти у мо за ич-

кој струк ту ри апеј ро ни стич ке пе сме.

∗
У је зи ку не ма пот пу ног већ са мо апрок си ма тив-

ног (при бли жног) раз у ме ва ња.

∗
Де мон та жа тра ди ци о нал не по зи ци је књи жев но-

сти већ у пр вој сци јен ти стич кој фа зи сиг на ли зма.

∗

326 327



Мо же ли се ви зу ел на по е зи ја од ре ди ти са мо као 
„пу ка игра зна ко ва“ ко ја не про из во ди сми сао и зне-
че ње?

∗
Не пре кид ни је зич ки ди на ми зам апеј ро ни стич ке 

пе сме.

∗
По но вљи вост игре – јед но од ње них су штин ских 

свој ста ва.

∗
Не по сто ја ње из вор них по ри ва за ме ња ње и об-

на вља ње све та, је зи ка и пе сме код тра ди ци о на ли-
стич ког пе сни ка.

∗
Да ли се у кон крет ној по е зи ји у пот пу но сти мо-

же не ги ра ти су бјек тив ност и екс пре сив ност?

∗
Ка мак си мал ној упо тре би из згло бље ног је зи ка у 

апеј ро ни стич кој пе сми.

∗
Из раз ‘оп шти ло је по ру ка’ зна чи, са ста но ви шта 

елек трон ског до ба, да је ство ре на јед на пот пу но но-
ва сре ди на. (…) Тех но ло ги је по чи њу да вр ше функ ци-
ју умет но сти по то ме што у на ма бу де свест о пси-
хич ким и дру штве ним по сле ди ца ма тех но ло ги је.

Ма клу ан

∗
Ка ко из ха о са на ше ци ви ли за ци је, нео д ре ђе них, 

нај че шће су прот ста вље них иде ја и оп штих ме ста, 

ства ра лач ким пу тем на зна чи ти су шта стве ни лик 
чо ве ка?

∗
У сиг на ли зму: ис тра жи ва ње и ис ку ша ва ње до 

крај њих гра ни ца вер бал ног и ли ков ног ме ди ја, из-
ван ме ђа уста ље ног по и ма ња зна че ња и сми сла.

∗
Ма гич на ча ро ли ја је зи ка и они рич ке, пре ре флек-

сив не сли ке у апеј ро ни стич кој пе сми, не у хва тљи ве 
и не мер љи ве би ло ка квим ра ци о нал ним ору ђем.

∗
Има ју ли де ла у дру гим књи жев ним ро до ви ма 

та кву ауто но ми ју и са мо вла сност као што је има пе-
сма? 

∗
По Рил кеу ни јед на реч у пе сми ни је иден тич на са 

истом реч ју ко ју ко ри сти мо у сва ко днев ном го во ру.

∗
У сци јен ти зму јед на но ва, не по зна та и не по јам-

на, тек на слу ћи ва на ко смич ка ди мен зи ја чо ве ка и 
све та.

∗
Мо же ли је зик да бу де са мо „прак тич на, ствар на 

свест“ чи ја је основ на функ ци ја оства ри ва ње мо гућ-
но сти за људ ску ко му ни ка ци ју, раз у ме ва ње и ту ма-
че ње ствар но сти?

∗
Афек тив но зра че ње (и зна че ње) из ло мље них 

сли ка све ми ра и ства ри у апеј ро ни стич кој пе сми.
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∗
Да ли је тач на тврд ња да се са уки да њем вер бал-

ног го во ра (је зи ка) уки да и мо гућ ност да чо век „ис-
ка же не ки сми сао ка ко за се бе та ко и за дру ге“?

∗
Тач но је да чо век као ми сао и кре а тив но би ће 

има свој из дан у је зи ку, али у је зи ку схва ће ном у нај-
ши рем сми слу, а не са мо у ње го вој вер бал ној (го вор-
ној) струк ту ри.

∗
Свест ни је вер ба лан про цес.

 Ма клу ан

∗
Ре чи су елек трон ској тех но ло ги ји по треб не исто 

то ли ко ма ло као што су ди ги тал ном ра чу на ру по-
треб не број ке.

Ма клу ан

∗
Но ва кре а тив на сред ства, но ви ин спи ра тив ни 

из во ри отво ре ни и по спе ше ни ору ђем елек трон ске 
ци ви ли за ци је, от кри ћи ма у ге не ти ци, про до ри ма у 
ко смос. Ра ђа ње но вих, не слу ће них об ли ка, фор ми и 
гра на умет но сти. Ства ра лач ка екс пло зи ја у два де сет 
и пр вом ве ку. Вре ме сиг на ли зма.

1975–2003

ДОДАЦИ



О КЊИЗИ

Књига Језик и неизрециво представља скуп 
фрагмената ствараних и објављиваних током 
протекле четири деценије. Они су настајали 
најчешће спонтано, у инспиративним тренуцима, 
да би касније били формирани у одговарајуће 
чвршће или лабавије (отвореније) целине.

Један од циљева, ако се тако може рећи, ових 
„есејистичких муњограма“ био је проширивање 
и продубљивање поетике сигнализма изложене 
у манифестима и пратећим текстовима крајем 
шездесетих и почетком седамдесетих година.

М. Т.
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О АУТОРУ

MИ РО ЉУБ ТО ДО РО ВИЋ (1940 : Ско пље, Ма ке до-
ни ја, Ју го сла ви ја) – пе сник, прозни писац, есе јист, 
мултимедијални уметник, ан то ло ги чар; осни вач и 
те о ре ти чар сиг на ли зма, срп ског (југосло вен ског) 
нео а ван гард ног ства ра лач ког по кре та; уред ник ин-
тер на ци о нал не ре ви је Сиг нал.

Књи ге по е зи је:
Пла не та (1965), Сиг нал (1970), Kyber no (1970), 

Пу то ва ње у Зве зда ли ју (1971), Сви ња је од ли чан 
пли вач (1971), Сте пе ни ште (1971), По клон-па кет 
(1972), На рав но мле ко пла мен пче ла (1972), Тридесет 
сиг на ли стич ких пе са ма (1973), Ге јак глан ца гу љар ке 
(1974), Те ле зур за тра ка ње (1977), Ин сект на сле-
пооч ни ци (1978), Ал гол (1980), Tex tum (1981), Чор ба 
од мо зга (1982), Ге јак глан ца гу љар ке (дру го про ши-
ре но из да ње, 1983), Chi ne se Ero tism (1983), Но ка ут 
(1984), Дан на де вич ња ку (1985), За ћу тим је за је-
зик је згро (1986), По но во уз ја ху јем Ро си нан та (из-
бор,1987), Бе ло у шка по пи је ки шни цу (1988), So u pe de 
cer ve au dans l’Euro pe de l’Est (1988), Ви дов дан (1989), 
Ра до сно рже Рзав (1990), Трн му цр вен и црн (1991), 
Ам ба са дор ска ки бла (1991), Срем ски ће вап (1991), 
Ди шем. Го во рим (1992), Ру мен гу штер ки шу претр-
ча ва (1994), Стрип тиз (1994), Де ви чан ска Ви зан-
ти ја (1994), Гла сна га та лин ка (1994), Ис пљу вак олу-
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је (1995), У ца ра Тро ја на ко зје уши (1995), Пла не та 
(за јед но са по е мом Пу то ва ње у Зве зда ли ју дру го 
про ши рено из да ње, 1995), Смр ди бу ба (1997), Зве-
зда на ми стри ја (1998) Елек трич на сто ли ца (1998), 
Ре цепт за за па ље ње је тре (1999), Азур ни сан (2000), 
Пу цањ у гов но (2001), Го ри го вор (2002), Фо не ти и 
дру ге пе сме (2005), Пла ви ве тар (2006), Па ра лел ни 
све то ви (2006), Ра на, реч и пе сма (са Де ја ном Бо го-
је ви ћем, 2007), Злат но ру но (2007), Сви ња је од ли-
чан пли вач и дру ге пе сме (2009), Љу бав ник не по го де 
(2009), Глад за не из го вор љи вим (2010).

Књи ге про зе:
Тек што сам отво ри ла по шту (епи сто лар ни ро-

ман, 2000), До ше та ло ми у уво (ша тро при че, 2005), 
Про зор (сно ви, 2006), Ша тро при че (2007), Лај ми 
на ђон (Ин тер нет из да ње, 2007), Шо кингблу (ша тро 
ро ман, 2007), Ки снем у ко ко шињ цу (ша тро жва ке, 
2008), Бо ли ме блај бин гер (ша тро роман, 2009), Тор ба 
од вр бо вог пру ћа (крат ке при че, 2010).

Књи ге есе ја и по ле ми ка:
Sig na lism (1973), Сиг на ли зам (1979), Штеп за 

шу мин де ре – ко им штри ка цре ва (1984), Пев ци са 
Бај лон-скве ра и мо ја фр ка са њи ма (1986), Дневник 
аван гар де (1990), Осло бо ђе ни је зик (1992), Игра и 
има ги на ци ја (1993), Ха ос и Ко смос (1994), Ка из вору 
ства ри (1995), Пла не тар на кул ту ра (1995), Жеђ 
грама то ло ги је (1996), Sig na lism Yougo slav cre a ti ve 
move ment (1998), Mi scel la ne ae (2000), По е ти ка сиг на-
ли зма (2003), То ко ви нео а ван гар де (2004).

Књи ге за де цу:
Mиш у об да ни шту (2001), Бле со мер (2003).

Ан то ло ги је:
Сиг на ли стич ка по е зи ја (1971), Кон крет на, ви зу-

ел на и сиг на ли стич ка по е зи ја (1975), Mail Art – Mail 
Po e try (1980).

Bo ok works:
Фор тран (1972), Ap pro ac hes (1973), Sig nal-Art 

(1980), Зла ти бор (1990), Шум ски мед (1992).
Аутор је имао два на ест са мо стал них, а из ла гао је 

на пре ко шест сто ти на ко лек тив них ме ђу на род них 
из ло жби цр те жа, ко ла жа, ви зу ел не по е зи је, мејл-ар-
та и кон цеп ту ал не умет но сти.

Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

http://www.miroljubtodorovic.com/
http://mtodorovic2.blogspot.com/
http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.

php#_rastko
http://signalism1.blogspot.com
http://signalism2.blogspot.com
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