
454

ИВАН ШТЕР ЛЕ МАН

РА ЂА ЊЕ „СИГ НА ЛА”
Сиг на ли стич ки ма ни фе сти (1967–1970)

СА ЖЕТАК: Текст се ба ви ма ни фе сти ма сиг на ли зма на ста лим 
у пе ри о ду од 1967. до 1970. го ди не. Про у ча ва ју ћи њи хо ву те о риј ску 
и исто риј ску по за ди ну уви ђа мо њи хов пре суд ни зна чај за на ста нак 
и да љи раз вој срп ске нео а ван гар де. Oсим што одо ма ћу је ак ту ел не 
жа нр о ве и ме то де гло бал не нео а ван гард не про дук ци је (ви зу ел на 
и ком пју тер ска по е зи ја), Ми ро љуб То до ро вић пред ста вља ори ги
нал не иде је о са рад њи по е зи је и на у ке у кон тек сту тех но ло шке ци
ви ли за ци је, чи ме по ста је пр ви ори ги нал ни ју го сло вен ски „изам” још 
од зе ни ти зма Љу бо ми ра Ми ци ћа и би ва то пло при хва ћен у ин тер
на ци о нал ним кру го ви ма, али и од ве ли ка на исто риј ске аван гар де 
као што је да да и ста Ра ул Ха у сман. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аван гар да, књи жев ни жан ро ви, ма ни фест, 
Ми ро љуб То до ро вић, нео а ван гар да, сиг на ли зам.

Шта је то што је ма ни фест учи ни ло то ли ко по пу лар ним ме ђу 
аван гар ди сти ма? Хил зен бек у ње му ви ди вре мен ску ефи ка сност, 
не по сре дан кон такт са чи та о цем, мо гућ ност да се уз др ма ју про тив
ни ци, ис про во ци ра ју на од го вор и да ју по во де за на ста вак по ле ми ке. 
Ма ри не ти ис ти че да по сто ји „умет ност ма ни фе ста”, а исто та ко и 
ма ни фест са умет нич ком струк ту ром, нпр. „Де кла ра ци ја пе снич
ких пра ва” Сељ вин ског, или Чи че ри нов текст „Кан фун”.1 Три стан 
Ца ра је мо гао да пи ше ма ни фест не же ле ћи ни шта, Фи лип Су по 
га је пи сао за то што ни је имао шта да ка же2, али он је увек го во рио 

1 Ви ди: Ra i ner Grübel, „Ru ski knji žev ni kon struk ti vi zam”, Poj mov nik ru ske 
avan gar de 1, ur. A. Fla ker, D. Ugre šić, Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb 1984, 170. 

2 Адри јан Ма ри но, „Ма ни фест”, Књи жев ни жан ро ви и тех ни ке аван гар де, 
гру па ау то ра, прев. Ра до ман Кор дић, На род на књи га / Ал фа, Бе о град 2001, 69.
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не што, увек је био по ве зан са оним што у књи жев но сти зо ве мо 
„ан га жо ва ност” – па чак и да да је би ла јед на иде ја ко ја је има ла 
сво је вој ни ке.

Ма ни фест, ме та по ет ски текст по себ не на ме не, ко ји те жи да 
сру ши ре ци пи јен то ве естет ске на ви ке и ство ри но ве3, у се би мо же 
са др жа ти про грам, де фи ни ци ју, сло ган, ре кла му, на бра ја ње не га
тив них или по зи тив них те за, по на вља ње истих ре чи (ри ту ал ни 
аспект), ква зи ал ге бар ске фор му ле (рат + ку би сти + фу ту ри сти = 
стил = умет ност). Он је у исто вре ме и про глас и опо ме на. Мо же 
би ти ис пу њен мр жњом, вер бал ним пре те ри ва њи ма и је зич ким на
си љем. Код аван гар ди ста те жи спек та клу, ис те ри ва њу про шло сти, 
по кре та њу но вог точ ка исто ри је. Ре то ри ком „не” и „ан ти” се до ла
зи до же ље ног „да”: „да се од ба це ста ре књи жев не на ви ке, тре ба 
нај пре ство ри ти оп шту не си гур ност”.4

На кон што је Ма ри не ти под у чио мла де аван гар ди сте хра бро
сти, сме ло сти и по бу ни, и на кон што се то ком Дру гог свет ског ра та 
ума ло ни је оства рио сан Лу ча на Фол го реа о спа љи ва њу чи та ве 
про шло сти, Ми ро љуб То до ро вић на ру ше ви на ма мо дер ни зма и 
исто риј ске аван гар де од лу чу је да бу де ар хи тек та, гра ди тељ но вог 
аван гар ди стич ког ду ха, пла не тар не све сти, за то и не тре ба да нас 
чу ди што га је, пре сци јен ти зма и сиг на ли зма, у мла до сти при вла
чио по јам кон струк ти ви зма.5 Ми о драг Б. Про тић у ка та ло гу из ло
жбе Кон струк тив на умет ност: еле мен ти и прин ци пи ис ти че да 

у на чи ну ко ри шће ња ин ду стриј ских ма те ри ја ла, у при ме ни 
из ра жај них тех ни ка, ко нач но, у но вим об ли ков ним струк ту ра ма 
ко је оства ру је, кон струк тив на умет ност знат но ши ри до са да шња 
пла стич ка ис ку ства, ути чу ћи на пре о бра жај на ше це ло куп не жи
вот не око ли не и упу ћу ју ћи да на шњег гле да о ца на ак ти ван и ди на
ми чан на чин до жи вља ва ња и раз у ме ва ња по сто је ће ре ал но сти.6

Кон струк ти ви стич ке иде је су се, на рав но, ме ња ле у за ви сно
сти од дру штве них усло ва, ме ђу тим, оно што је оста ло исто је то 
да се но ва умет ност ни ка ко ни је мо гла за ми сли ти без сим би о зе са 
на у ком и тех ни ком. Зе лин ски је два де се тих од ре ђи вао функ ци ју 
по е зи је као „еле мент по сре до ва ња из ме ђу тех нич ке прак се и знан

3 Ви ди: Алек сан дар Фла кер, „Аван гард ни ма ни фест као књи жев на вр ста”, 
Пе ри од, стил, жа нр, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2011, 351.

4 Исто, 70. 
5 Тај по јам је на пу стио ка да се упо знао са кон струк ти ви змом исто риј ске 

аван гар де.
6 Кон струк тив на умет ност: еле мен ти и прин ци пи, ка та лог из ло жбе, 

Му зеј са вре ме не умет но сти Бе о град, ок то бар –но вем бар 1969, 5.
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стве не те о ри је”7, што је до ве ло до то га да раз ви је „кон струк ти ви
стич ку те о ри ју по ет ске сли ке као син те зе сим бо лич ке сли ке и знан
стве ног пој ма”.8 На том тра гу на ста ју пр ве То до ро ви ће ве пе сме, 
отва ра ју ћи пу те ве срп ској књи жев но сти ка јед ном све жем, још 
увек не ко ри шће ном лек сич ком фон ду и ње го вој гра фич кој ма ни
пу ла ци ји. 

Де кла ра тив ни ис ка зи у окви ру збир ке Пла не та (1965) – ту 
пре све га ми слим на ци клус „Ис тра жи ва ње на пла не ти”, али и на 
од лом ке из днев ни ка по е ме – пред ста вља ју обри се бу ду ћих ма
ни фе ста, та да још не кр ште ног сиг на ли зма, да нас и да ље ак тив ног 
срп ског нео а ван гард ног по кре та. Већ са ми на сло ви као што су 
„Ге о ме триј ско ал ге бар ска ана ли за по е зи је или Ге о ме три ја пе сме”, 
„Ис пи ти ва ње: По е зи је, Жи во та и Смр ти као ли не ар них функ ци ја”, 
„Јед на чи на са две не по зна те”, „За да ци”, „Ана ло ги је”, оста вља ју 
ути сак да се ра ди о на уч ним ра до ви ма, а не по е зи ји у тра ди ци о нал
ном сми слу, ме ђу тим, ка да се по гле дом спу сти мо ка те лу пе сме и 
у очу ђу ју ћем рас по ре ду тек ста про на ђе мо фор му ле, гра фи ко не и 
тер ми не при род них на у ка, схва та мо да је у овом слу ча ју на у ка по
ста ла „сред ство По е зи је”.9 Аван гард ност ова квог по ду хва та се не 
огле да са мо у екс тре ми за ци ји по ет ских тех ни ка ру ских кон струк
ти ви ста, зе ни ти ста или Среч ка Ко со ве ла, То до ро вић у сво јој пр вој 
збир ци, као и у Пу то ва њу у Зве зда ли ју (1971), ста вља по е зи ју у не
обич ну по зи ци ју; пе сникна ра тор ни је он – Ми ро љуб То до ро вић, већ 
ба шла ров ски чо векна уч ник бу дућ но сти ко ји се об на вља као ми са
о но би ће уко ли ко ми сли на у ку.10 При ме ти ће мо ка ко се ат мос фе ра 
на уч но фан та стич не ли те ра ту ре у То до ро ви ће вој по е зи ји, али и 
по е зи ји дру гих сиг на ли ста, раз ви ја до не че га што би смо мо гли 
на зва ти „на уч на фан та сти ка је зи ка”. 

Део књи жев не јав но сти био је упла шен по ја вом ова кве по е
зи је, као да ће ње на на уч на стра на у јед ном тре нут ку над вла да ти 
по ет ску, као да ће јој до не ти су во пар ност и укло ни ти чо ве ка из ње. 
Они гре ше, јер шта је Пла не та ако не јед на ве ли ка ма шта ри ја? 
При су ство на уч ног дис кур са отво ри ло је мно ге мо гућ но сти за ли
рич ко екс пе ри мен ти са ње, уо ста лом, ка ко би се по е зи ја мо гла даље 
раз ви ја ти (не ми слим у про гре сив ноква ли та тив ном сми слу) ако 
се не би тра жи ла но ва бо ји шта, но ви ма те ри ја ли и зна че ња? Кри
ти ком та да шње вла да ју ће књи жев не стру је, ко ја је окре та ла гла ву 
по след њим чо ве ко вим от кри ћи ма на по љу би о ло ги је, фи зи ке и 

7 R. Grübel, нав. текст, 170.
8 Исто, 172.
9 Ви ди: Ми ро љуб То до ро вић, Пла не та, Про све та, Ниш 1995, 60.
10 Ви ди: Ми ро љуб То до ро вић, „По е зи ја – на у ка / Ма ни фест пе снич ке на у ке”, 

Сиг на ли зам, Гра ди на, Ниш 1979, 76.
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хе ми је, као и нео пе ва ним про стран стви ма ко ја она от кри ва ју, по
чи ње пр ви сиг на ли стич ки ма ни фест, об ја вљен у но во сад ском ча
со пи су По ља 1968. го ди не (бр. 117–118, ју л–ав густ). 

Од нос на ре ла ци ји чо век –на у ка –у мет ност дра стич но се про
ме нио у од но су на Де кар то во до ба, а да не го во ри мо о ан тич ком 
пе ри о ду и пе сни ци мана уч ни ци ма као што су Ем пе до кле, Пар ме нид 
и Лу кре ци је. То до ро вић на во ди име на као што су Ајн штајн, Планк, 
Де Бро љи, Хај зен берг и при ме ћу је ко ли ко су њи хо ва от кри ћа на
у ку го то во при бли жи ли из во ри ма ира ци о нал ног.11 

Мо дер ни на уч ни циви зи о на ри у ства ра њу ве ли чан стве них 
хи по те за о ма те ри ји (жи вој и мр твој) и све ми ру, у пу то ва њу у не по
зна то, оно стра но, учи ни ли су, мо жда, пр ви ко рак ка при бли жа ва њу 
по е зи је и на у ке, при хва та ју ћи је дан од основ них ин стру ме на та 
по е зи је – има ги на ци ју. Ипак на уч ни дух око ван ло гич ким фор му
ла ма, ма ко ли ко их се осло ба ђао, не мо же сам да ре ши осно ве тај не 
ма те ри је и уни вер зу ма: по ре кло жи во та, бе лан че ви ну, ства ра ње 
ма те ри је, по ре кло све ми ра. За но ве про до ре у не по зна то ну жно је 
по нов но је дин ство по е зи је и на у ке.12

Ову иде ју То до ро вић уве ли ко спро во ди већ у Пла не ти, јер 
опи си на ма фи зич ки не до ступ них про сто ра и њи хо во ис тра жи ва
ње ни ка ко не би би ли мо гу ћи без са рад ње има ги на ци је и на у ке. 
Пе снич ка на у ка, не на у ка о књи жев но сти, по е ти ка, ни ти на ук о 
пе снич кој про дук ци ји, већ по е зи ја као ис тра жи ва ње, као нео п
ход но оруж је за раз ре ше ње тај не ства ра ња. Она од ро ман ти ча ра 
пре у зи ма „има ги на ци ју као ства ра лач ки ин стру мент и сми сао за 
чу де сно”13, али у исто вре ме мо ра од ба ци ти све оста ле те ко ви не 
ро ман ти зма, пре о ку пи ра ност чо ве ком, „по тре бе ср ца” и ја ло во 
нео ро ман ти чар ско пре и спи ти ва ње о сми слу и вред но сти по е зи је. 
Пе снич ка на у ка на сто ји да де су бјек ти ви зу је пе снич ку сли ку14, она 
не узи ма за сво ју те му не што бит ни је од чо ве ка већ га из јед на ча ва 
са „ства ри ма, при ро дом, хе миј ским, би о хе миј ским и фи зи о ло шким 
про це си ма, мр твом и жи вом суп стан цом, не да ју ћи пред ност ни 
ње му ни ње го вим од но си ма с при ро дом, ста вља ју ћи га и од ре ђу
ју ћи му ме сто у све му оном што озна ча ва мо као уни вер зум”.15 
Но ви пе сник ће ту ма че њем на у ке, об ра ђи ва њем ње них сим бо ла и 

11 Исто, 77.
12 Исто.
13 Исто.
14 Та кав по ку шај ће мо ви де ти и у књи зи Вла да на Ра до ва но ви ћа Пу сто-

ли на, Но лит, Бе о град 1968.
15 Исто, 78.
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фор му ла сво јим чи та о ци ма пред ста ви ти но ву ви зи ју све та, а с дру
ге стра не по мо ћи на у ци да ви ди иза огра да фи зич ких и тех нич ких 
мо гућ но сти. Пре све га, ра ди се о дру га чи јем при сту пу ства ра лач
ком про це су, јер но ви пе сник ства ра „до во де ћи чи тав свој дух у 
ста ње ак тив но сти код ко је су све спо соб но сти – на уч ни ка, пе сни ка 
и ал хе ми ча ра – за ви сне јед не од дру ге”.16 Је дан та кав за о крет је 
за и ста нео п хо дан (иа ко је би ло ра ни јих по ку ша ја, до ду ше не у спе
лих, код Еми ла Вер ха ре на, фу ту ри ста и Ре неа Ги ла), јер То до ро вић 
не же ли са мо да очу ва до сто јан ство по е зи је у мо дер ном до бу, ње гов 
циљ је да по е зи ја бу де „нај ви ши акт ми сли ко ји пред со бом као 
за го нет ке има чо ве ка, ма те ри ју и све мир”.17 Оно што он за ме ра 
сво јим прет ход ни ци ма је то да су они ко ри сти ли са мо спо ља шње 
озна ке тех но ло шке ци ви ли за ци је без пре тен зи ја за син те зом по ет
ског и на уч ног је зи ка у ви ду ду бљих ис тра жи ва ња, или, у слу ча ју 
Ре неа Ги ла, круг ода бра них на у ка спрем них да се син те ти шу са 
по е зи јом био је ису ви ше ши рок да би је дан та кав про је кат мо гао да 
функ ци о ни ше. То до ро вић већ у пр вој ре че ни ци ма ни фе ста да је до 
зна ња да су фи зи ка, хе ми ја и би о ло ги ја на у ке са ко ји ма но ва по е
зи ја тре ба да са ра ђу је. Ка ко се сиг на ли зам бу де раз ви јао, при ме ти
ће мо да се ве ћи на је зич ких екс пе ри ме на та де ша ва на пре и спи ти
ва њу од но са и гра ни ца сва ко днев ног, емо ци о нал ног, по ет ског и 
на уч ног је зи ка. За да так ко ји „Ма ни фест пе снич ке на у ке” по ста вља 
пред но ве пе сни ке је да про дру у за по ста вље ни је зич ки си стем 
на у ке и по диг ну ни во ко му ни ка тив но сти по ет ског и на уч ног је зи
ка на ни во прак тич ног. Осве же ње по ет ског је зи ка се по кре ће есте
ти за ци јом на уч ног, а да би се то до го ди ло по треб но је „од у зе ти 
на уч ном је зи ку део ње го ве ег закт ноло гич ке функ ци је и по ме ри
ти га ка есте тич коира ци о нал ним зна че њи ма”.18

Из пр вог То до ро ви ће вог ма ни фе ста сти че се ути сак да но ва 
по е зи ја не би тре ба ло да по ла зи од пи сца као ин ди ви ду ал ног ге ни
ја, већ рад ни ка укљу че ног у мре жу. Но ви пе сник не ће би ти у мо гућ
но сти да ства ра по е зи ју у ду ху свог вре ме на уко ли ко не ма по треб но 
обра зо ва ње из при род них на у ка као што су би о ло ги ја, хе ми ја и 
фи зи ка. Он мо ра да схва ти да пе снич кој на у ци (сци јен ти зму) није 
циљ са мо да опе ва свет на у ке, или осве жи пе снич ки је зик ко ри
шће њем на уч ног, већ да кроз њу но ви пе сник ак тив но уче ству је у 
да љем раз во ју тех но ло шке ци ви ли за ци је у ко јој жи ви мо. 

Дру ги ма ни фест (1968)19, а зва нич но пр ви ма ни фест сиг на
ли зма, под на сло вом RE GU LAE PO E SIS и про прат ном на по ме ном 

16 Исто.
17 Исто.
18 Исто, 79.
19 Пр ви пут об ја вљен у ча со пи су Гра ди на, бр. 1, Ниш 1970. 
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„Те зе за оп шти на пад на те ку ћу по е зи ју”, ис пи сан је у фор ми Вит
ген штај но вог Trac ta tusа. Ко ли ко он пред ста вља на пад на те ку ћу 
по е зи ју, то ли ко је и од бра на сци јен ти стич косиг на ли стич ке иде је. 
Кри ти ча ри ма се ста вља до зна ња да је је зик на у ке – је зик са ме су
шти не све та, сто га он пе сни ку по ста је не за о би ла зни алат на пу ту 
до исте. Про блем те ку ће по е зи је је у то ме што њен је зик ни је уни
вер за лан, он је при ва тан и ис кљу чив, ње го ва ко му ни ка тив ност је 
мини мал на и са мим тим ни је у мо гућ но сти да ис пу ни за дат ке ко је 
по ста вља пе снич ка на у ка. Сиг на ли стич ка „пе сма је из ван пе сни
ка: у про це си ма, у од но си ма ства ри и би ћа уни вер зу ма”.20 Она је у 
све ту, пред ста вља ње го во до га ђа ње и нај ви ши об лик ње го ве ег зи
стен ци је. Но вој по е зи ји је нео п ход на сло бо да пе сме. Ње ним про
це си ма не сме ста ти на пут ни дру штво ни сам пе сник. Она мо ра 
го во ри ти је зи ком уни вер зу ма, а пе сник и ма ши на (у слу ча ју ком
пју тер ске по е зи је) мо ра ју би ти са мо ка та ли за то ри. За сиг на ли сте 
је зик је све оно што омо гу ћу је пе сму, али она је без пе сни ка не моћ
на. Он је тај ко ји ће је оса мо ста ли ти пот пу ним осло ба ђа њем енер
ги је је зи ка, „раз би ја њем осно ве је зич ке ма те ри је на ње не мо ле ку ле 
(ре чи) и ато ме (сло ва)”21, чи ме ће иза зва ти по врат не про це се „фи
си је и фу зи је ра зних еле ме на та је зич ког би ћа (зву ков но, гра фич ко 
и оста ло мно го стру ко зра че ње ре чи)”.22 Овај став, ко ји на ја вљу је 
ви зу ел но и кон крет но пе сни штво у окви ру То до ро ви ће вог опу са, 
пред ста вља и зва нич ни пре лаз са сци јен ти зма на сиг на ли зам. Осим 
ви зу ел не и кон крет не по е зи је, „Ма ни фест сиг на ли зма” на ја вљу је 
и са рад њу пе сни ка и ма ши не на по љу ком пју тер ске по е зи је, с тим 
да се ја сно ста вља до зна ња да се не ра ди о за ме ни чо ве ка ма ши
ном већ са мо о ала ту/са рад ни ку, ко ји је и сам чо ве ков про из вод.

Тре ћи ма ни фест сиг на ли зма об ја вљен је у пр вом бро ју ин тер
на ци о нал не ре ви је Сиг нал 1970. го ди не. У ње му Ми ро љуб То до ро
вић, на ста вља ју ћи се на прет ход ни ма ни фест, да је до дат на об ја шње
ња изма чи ји је тво рац, као и по пис и кра так опис сиг на ли стич ких 
жан ро ва. Сам по јам „сиг на ли зам”, из ве ден од ла тин ске ре чи sig num 
(знак), пред ста вља зна чај но от кри ће, не са мо у окви ру до ма ћег го
вор ног под руч ја већ уоп ште но, у кон тек сту исто ри је свет ске књи
жев но сти и умет но сти, јер пре ци зно, као што то чи ни сим бо ли зам 
кра јем 19. ве ка, успе ва да до ча ра спе ци фи чан умет нич ки сен зи би ли
тет ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Мо гло би се ре ћи да 
на ети мо ло шком пла ну сиг на ли зам и пред ста вља тер ми но ло шки 

20 Ви ди: М. То до ро вић, „Ма ни фест сиг на ли зма (RE GU LAE PO E SIS)”, Сиг-
на ли зам, 81.

21 Исто, 82.
22 Исто.
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пан дан сим бо ли зму. То по ре ђе ње има још ви ше сми сла уко ли ко 
има мо у ви ду да је нео сим бо ли зам или ели о тов ски мо дер ни зам 
Бран ка Миљ ко ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа и Ми о дра га Па вло ви ћа био 
до ми нант на стру ја у срп ској књи жев но сти тог вре ме на, те се сиг
на ли зам мо же по сма тра ти као ре ак ци ја на исти.

У пр вом де лу ма ни фе ста ис ти че се мул ти ме ди јал ност по кре
та о ко јој се ра ни је ни је го во ри ло. По зна ва о ци ма То до ро ви ће вог 
де ла по зна та је би ла и ли ков на стра на ње го вог ства ра ла штва, ма
ни фе сто ва на у ви ду цр те жа из Пу то ва ња у Зве зда ли ју, а са да са
зна ју да се у окви ру сиг на ли стич ког про јек та уве ли ко ра ди на 
ре во лу ци о ни са њу свих гра на умет но сти, „од по е зи је (ли те ра ту ре) 
пре ко по зо ри шта, ли ков них умет но сти, му зи ке до фил ма”.23 Већ 
спо ме ну тим на у ка ма у прет ход ним тек сто ви ма (би о ло ги ја, хе ми ја, 
фи зи ка) до да је се и ма те ма ти ка, чи ја се све ве ћа при сут ност у сва
коднев ном жи во ту ни ка ко не мо же за не ма ри ти. Сиг на ли зам је уз 
умет ни ка Вла ди ми ра Бо на чи ћа и гру пу те о ре ти ча ра ску пље ну око 
ча со пи са Bit in ter na ti o nal24 си гур но је дан од нај за слу жни јих за 
афир ма ци ју ком пју тер ске умет но сти на Бал ка ну, пре све га ком пју
тер ске по е зи је, ко ја се у окви ру овог ма ни фе ста зва нич но пред ста
вља као сиг на ли стич ки жа нр. 

На пра ви ли би смо ве ли ку гре шку уко ли ко би смо из вор це ло
куп не сиг на ли стич ке про дук ци је све ли на „сиг нал”, јер би се де си ло 
не што слич но сте ре о ти пу ко ји је пра тио сим бо ли зам од ње го вог 
на стан ка. Сиг на ли је су нај до ми нан ти ји еле мен ти сиг на ли стич ке 
по е зи је, али у исто вре ме „сиг нал”, пре све га пре ко на сло ва ин тер
на ци о нал не ре ви је чи ји је по кре тач Ми ро љуб То до ро вић, по ста је 
сим бол овог по кре та и вре ме на у ко јем је на стао. Уо ста лом, као што 
смо већ ре кли, у по за ди ни ре чи „сиг нал” сто ји ла тин ско sig num, 
чи ме се де лат ност То до ро ви ће вог изма на ма кро пла ну пред ста вља 
као умет ност ци ви ли за ци је зна ка. 

„Сиг на ли зам је за ап со лут ни екс пе ри мент у свим умет но сти
ма.”25 У ар хи ва ма исто риј ске аван гар де про на ћи ће мо мно ге по зи ве 
на екс пе ри мент, ко ји би тре ба ло да је те мељ свих аван гард них тен
ден ци ја, али у окви ру сиг на ли зма он се ко нач но вра ћа кон тек сту 
при род них на у ка из ког су га умет ни ци пре у зе ли у ви ду ме та фо ре 
за њи хо ва ис тра жи ва ња и „ска ка ње у не по зна то”. За раз ли ку од не ких 
ње го вих кри ти ча ра, То до ро вић нам ну ди ху ма ни стич ку ви зи ју на у
ке. Он је уве рен да је „сва ка бор ба про тив на у ке уна пред осу ђе на 

23 М. То до ро вић, „Сиг на ли зам”, Сиг на ли зам, 84.
24 По гле да ти пре све га: Bit in ter na ti o nal – „Kom pju te ri i vi zu el na is tra ži va nja”, 

№ 2, Za greb 1968.
25 М. То до ро вић, „Сиг на ли зам”, Сиг на ли зам, 84.



461

на про паст јер је бор ба про тив са мог чо ве ка”.26 Сто га нео п ход ност 
ег закт нона уч ног при сту па но вој умет но сти не тре ба да обес хра бри 
умет ни ка и на ве де га на ро ман ти чар ску бор бу про тив те ко ви на 
тех но ло шке ци ви ли за ци је.

Ка ко би се сиг на ли зам као по јам одр жао као за јед нич ки име
ни тељ свих ње го вих жан ро ва и под жан ро ва, ње го ва ства ра лач ка 
ак тив ност мо ра ла је би ти по де ље на на сиг на ли стич ку по е зи ју у ужем 
и ши рем сми слу. У ужем сми слу она се од но си ла на крај њу лин гви
стич ку ре дук ци ју ре чи и ње но сво ђе ње на сам знак.27 Тај тип ви
зу ел не и кон крет не по е зи је пред ста вља још ра ди кал ни ји при ступ 
де струк ци ји ре чи не го што је то ви ђе но у ра до ви ма фу ту ри ста, 
да да и ста, ру ских кон струк ти ви ста и фран цу ских ле три ста. По кло
ни ци ма кла сич не књи жев но сти не ки од То до ро ви ће вих ста во ва 
мо гу из гле да ти за и ста за стра шу ју ће. Ње го ва од луч ност да об но ви 
по е зи ју, али и је зик уоп ште, ко ри сте ћи се свим рас по ло жи вим сред
стви ма тех но ло шке ци ви ли за ци је, ро ман ти чар ским ду ша ма мо же 
из гле да ти као до ла зак ме ха ни за ци је у Ама зо ни ју. Пу тем ком пју
те ра и упо тре бе ма те ма тич ких и дру гих ег закт них ме то да он не 
же ли са мо да раз би је те ку ћи је зич ки си стем и ми шље ње већ и да 
уки не сам је зик схва ћен као пи са ни, на ци о нал ни за тво ре ни си стем 
ко му ни ци ра ња и уве де гра фич ки иде о грам за сно ван на ма те ма тич
ким и дру гим сим бо ли ма и зна ци ма ег закт них на у ка „као је ди но 
уни вер зал ни и мо гу ћи је зик но ве ци ви ли за ци је”.28 Да кле, сиг на
ли зам не пред ста вља ис кљу чи во де струк тив ну умет нич ку стру ју, 
он ру ши да би гра дио и отво рио ли те ра ту ри, а по себ но по е зи ји 
„са свим но ве и не слу ће не мо гућ но сти из ра за”29, чи ме оправ да ва 
сво је кон струк ти ви стич ке по чет ке. 

У дру гом де лу ма ни фе ста То до ро вић нам пред ста вља ме то де 
и кла си фи ка ци ју сиг на ли стич ке по е зи је: сиг на ли стич ку по е зи ју у 
ужем сми слу (ви зу ел на по е зи ја), ком пју тер ску по е зи ју, але а тор ну 
или сто ха стич ку по е зи ју, ста ти стич ку по е зи ју, пер му та ци о ну, ком
би на ци о ну и ва ри ја ци о ну по е зи ју, сци јен ти стич ку, тех но ло шку, 
сиг на ли стич ку ки не тич ку и фо нич ну по е зи ју (звуч на по е зи ја) и 
сиг на ли стич ку ма ни фе ста ци ју (ге сту ал на по е зи ја). Сви ови об ли
ци сиг на ли стич ке по е зи је ду бо ко су по ве за ни са те ко ви на ма тех
но ло шке ци ви ли за ци је, па чак и ви зу ел на по е зи ја, ко ја не би би ла 
мо гу ћа без пи са ће ма ши не (typew ri ter art) и про гре са тех но ло ги је 
штам пар ства ко ја је аван гар ди сти ма отво ри ла но ве оп ци је гра фич

26 Исто.
27 Ви ди: исто, 85.
28 Исто.
29 Исто.
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ког об ли ко ва ња. Исти слу чај је и са ге сту ал ном по е зи јом, јер она 
ни ка ко не би мо гла би ти за бе ле же на без ка ме ре или фо тоапа ра та. 
По ста је ја сно да тех но ло ги ја ни је ство ри ла же љу за уни ште њем 
све га што јој је прет хо ди ло, не го је про сто отво ри ла по ли гон но
вим екс пе ри мен ти ма и сво јом ефи ка сно шћу учи ни ла кла сич ну 
књи жев ност спо ром и ана хро ном. Но ве ге не ра ци је тех но ло шке 
ци ви ли за ци је у ко јој знак све ви ше до ми ни ра у од но су на реч све 
бр же гу бе па жњу и стр пље ње у су сре ту са ги гант ским де ли ма 
свет ске ли те ра ту ре као што су Рат и мир, Ти хи Дон, па и чак и не
што мо дер ни јим Ча роб ним бре гом или Пру сто вом По тра гом за 
из гу бље ним вре ме ном. Мо ра мо би ти ре ал ни и при зна ти да она 
по ла ко по ста ју не мо гу ћа за „кон зу ма ци ју”. Ми ро љуб То до ро вић 
и гру па сиг на ли ста оку пље на око ње га30 на вре ме су при ме ти ли 
ова кав раз вој до га ђа ја, сто га су у по чет ку би ли де мо ни зо ва ни од 
стра не тра ди ци о нал не кри ти ке ко ја је го ди на ма жи ве ла од сту ди
ра ња кла сич не ли те ра ту ре. 

При ме ти ће мо да стил То до ро ви ће вих ма ни фе ста ни је то ли ко 
агре си ван с об зи ром да се ра ди о јед ном од нај ве ћих нео а ван гар
ди ста с на ших про сто ра. Они нам де лу ју мно го „мек ше” од фу ту
ри стич ких, да да и стич ких и зе ни ти стич ких про гла са, јер се не 
ко ри сте три ко ви ма пер су а зи је, ни ти по ку ша ва ју да шо ки ра ју и 
из нер ви ра ју пу бли ку. Ма ни фе сти сиг на ли зма су чи сти те о риј ски 
тек сто ви ко ји же ле да про ме не естет ске на ви ке ре ци пи јен та са мом 
но ви ном ко ју до но се. Све што То до ро вић зах те ва је да раз вој умет
но сти бу де у ко ра ку са раз во јем на у ке. То је у јед ном тре нут ку 
до ве ло до то га да ње го во де ло од ре ђе ни „те о ре ти ча ри са вре ме не 
умет но сти” озна че пој мо ви ма на уч на или ака дем ска аван гар да, 
као да је по јам аван гар да (без пра те ћих епи те та) ре зер ви сан ис
кљу чи во за је зич ке без о бра зни ке и му зеј ске ху ли га не. Упр кос 
то ме, ње го ве иде је су се по ка за ле као из у зет но ра ди кал не и опа сне 
за ва же ћи срп ски књи жев ни ка нон, што је за јед но ре зул ти ра ло 
на мер ним не ра зу ме ва њем и пре ћут ки ва њем зна ча ја сиг на ли зма 
за срп ску књи жев ност. Сре ћом, и по ред мно гих на па да, за хва љу
ју ћи по хва ла ма и са рад њи еми нент них над ре а ли стич ких ве те ра на, 

30 До бри во је Јев тић, Ми ло рад Гру јић, Ра де Обре но вић, Бо да Мар ко вић, 
Зво ни мир Ко стић Па лан ски, Ми ро љуб Ке ше ље вић, Ја ро слав Су пек, Бра ни слав 
Пре ле вић, Слав ко М. Па ви ће вић, Ми о драг Шу ва ко вић, Сло бо дан Па ви ће вић, 
Сло бо дан Ву ка но вић, Пре драг Ши ђа нин, Ла сло Сал ма, Ни ко ла Сто ја но вић, 
Ми ли во је Па вло вић, Слав ко Мат ко вић, Вла да Сто јиљ ко вић, Ву ји ца Ре шин Ту
цић, Жар ко Ро шуљ, Не ша Па ри по вић, Бог дан ка По зна но вић, Зо ран По по вић, 
Ма ри на Абра мо вић, Ми ли во је Па вло вић, Љу би ша Јо цић, Оскар Да ви чо, Осто ја 
Ки сић, Спа со је Вла јић, До бри ца Кам пе ре лић, Ур ком Гер гељ, Ра ша То до си је вић, 
Пе ђа Не шко вић, Та ма ра Јан ко вић, Бран ко Ан дрић, Зол тан Ма ђар, Би ља на То
мић...
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ве ше де це ниј ском тру ду Ми ро љу ба То до ро ви ћа, а да нас и ра до ви ма 
ве ли ког бро ја мла дих ис тра жи ва ча ко ји су пре по зна ли ње го ву вред
ност, сиг на ли зам не са мо да ни је пао у за бо рав већ је и да ље ак ти
ван аван гард ни ства ра лач ки по крет.
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