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ЦЕЗАРЕ СТАРКЕЉО  
ЗАШТО ХРАНИШ ПТИЦЕ 

на најчистијој невиној Земљи 
китио си се озоном и силицијумом 
као Финеј кога су богови ослепели 
напојићу те речима и речима 
 
Цезаре старкељо зашто храниш птице 
непријатељ је запалио Сатурнова мора 
оседлај Марс оврши пшеницу 
и у белом топлом млеку пробуди убилачку страст 
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УЋИ ЋЕШ У ШИФРУ  
И ПОСТАТИ НЕМ 

из дојке жене плава светлост за ванземаљце 
осам таласних дужина водоничног атома 
удахнуо си свежу крв са лабудових крила 
путник и ратар као нож самурајски 
 
у родници девице блиста родоскрвни пожар 
сокови жлезда поливају небеске трагаче 
ући ћеш у шифру и постати нем 
црна је препелица на твоме прозору 
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КРОЗ СПИРАЛЕ СВЕМИРА 

угљеник и кисеоник у крви су незвезда 
кроз спирале свемира дува протонски ветар 
у позлаћеним кацама умници и цареви 
трљају своје омлохавело руно 
 
ко затвори ухо пред кресницом пред поскоцима 
дивљи киборг раскопаће му срце 
жена на скрлетној звери са седам глава 
избљуваће гроб из ждрела грозничавог 
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ЗАНГЕЗИ 
Велимиру Хлебњикову 

то је похотна звер коју ловиш 
у дворцима вијугавим попут змије 
Зангези ти си тескоба камен песме 
што се задихан котрља кроз Азбуку 
 
двадесет пута заузми и разруши Кијев 
док оплођујеш своју жену смртно блед 
не сањај! прочитај громко на заумном језику 
кљусе-ветар којим си шумео Русијом 
 
 
* 
 
твој простор кроз слова цвили 
грађанине мишјег света сурови анђеле 
рука ти је подигнута према Ел-временима 
са сунцем што се топи ко цркнути коњ 
 
њушком пијаном и мокром кија 
Нептун твој брат у леденој небеској ноћи 
народ је отпловио уклетим лађама 
са иструлелих весала капље зелена вода 
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* 
 
дављеник спокојно спава окован 
из угашених пепелишта мирис људског меса 
оружје ће опет подићи из каљуге 
јаросни дивљаци с црвеним хртовима 
 
отварају се људождерске руже 
већ чујем песме звезданог језика 
срећни народи из куле вавилонске 
Јупитер је ваш бог и ваша жртва 
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ПЛАВА ГУСЕНИЦА  
ТЕЧНОГ КИСЕОНИКА 

''run until you hear the ocean’s everlasting cry'' 
у снажном захвату гравитационе плиме 
плава гусеница течног кисеоника 
цеди се као крв низ твоју иридијумску кожу 
 
отровну погачу од пшенице положила си на сто 
донела пуне чиније сребром превучене 
не чујем твоје дисање ово је мртва планета 
ти си само сенка прозирна и лелујава 
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КРТИЦЕ ПОДРИВАЈУ  
ОБАЛЕ ОКЕАНА 

над кором језика кристална планина 
она коју знам и коју ћу освојити 
војском гладних и подивљалих фонема 
кинески зид илузија 
 
кртице подривају обале океана 
једу шећерну трску твојим трулим зубима 
још стоје окрвављене усне на реченици 
тамо где започиње опојни смрад историје 
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НА МОМЕ ДЛАНУ 
НЕВИНО ОКО ЈАГОРЧЕВИНЕ 

звездар сам плаховит у модрикастом времену 
с траговима ражи и чичка на трбуху 
у шљунак звонких брзака спуштам 
знамење других светова Јупитерову Црвену мрљу 
 
небески прстенови годови сржни зраци 
храњени млечним соковима Земље 
на моме длану невино око јагорчевине 
упија бестидне речи пожудне Офелије 
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ПИЋЕШ КОБИЉЕ МЛЕКО 

ако претворимо планету у јабуку 
од људских костију метана и злата 
низ стрелохитре сунчеве образе 
цедиће се мехурасти испљувак човек 
 
вратио сам те у мртву девицу 
божји сине с круном трња на глави 
у саркофагу од црвеног гранита 
пићеш кобиље млеко своју вечност 
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КИБОРГ 

низови речи полетеће из нашег мозга 
преко рибњака и црвених чапљи 
међузвездану шифру треба нацртати 
леденим ветровима и белим патуљцима 
 
седам планета лови њене фотоне 
на истоку западу северу и југу 
она нага плива по Венериним језерима 
страсно зарива нокте у врат седог Урана 
 
 
* 
 
твоја песма чупа из таме мукле знаке 
у жестокој ватри водоникова сенка 
лебдиш сувих усана програмиран 
на слепоочници ти цев препуна малих комета 
 
пчеле облећу сунчану ћелију 
кристали су у њиховој тамноцрвеној јетри 
узалуд ме обмањујеш ти си космички краљ 
што просипа отров брзином светлости 
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ОД ТВОЈЕ ПОНОЋИ СКРОЈИЋУ 
БИСЕРНУ ШКОЉКУ 

повраћао сам у океан лежећи на обали 
златасте капи са Шагалове Беле невесте 
дир бул шчил убеш шчур 
заумни Алексеје Јелисијевичу 
 
док играш у паклу светскраја 
в огње ты узнал нечто лучшее 
од твоје поноћи скројићу бисерну шкољку 
малу звер можда стеницу с црвеним ножицама 
 



22 
 

 
 



23 
 

РЕКАО СИ ЕКСПЛОЗИЈА АЗИЈЕ 

остају само ветар боје и со 
по моме лицу невешти орачи 
рекао си: експлозија Азије 
љубавници ће се цедити низ сребрна стабла тајги 
 
степенице од овса до месечевих планина 
реч-предмет највећа радост мојих чула 
као гром одјекујеш Хомере познати скитски лупежу 
с понорницама које се рађају у запењеном говору 
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У ОЛУЈНОМ ВЕТРУ ПОД  
НЕПОЗНАТИМ САЗВЕЖЂИМА 

брже од трајања једне сунчеве године 
појавио се дечак белокос са змајевим очима 
из ноздрва му извире тамни мед 
фосфорни пламен није спржио његове усне 
 
заклаћу га у предвечерје у Венерину част 
док се муње обрушавају у меко људско месо 
у олујном ветру под непознатим сазвежђима 
изговорићеш његово заборављено име 
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КАДА НАМ МРАЗ ПРИКУЦА СРЦЕ 
ДИВЉИМ РУЖАМА 

речи разапета између ствари као дуга 
ако преживиш ово паклено путовање 
у ћелији из које расте клица будуће биљке 
there stands the golden castle ready to explore 
 
кроз вртлоге црвених амонијачних облака 
дечак баца облутке према свемиру 
путник ће стићи на наранџасту планету у 
новембру када нам мраз прикуца срце дивљим 
ружама 
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ТЕКУ ЦРВЕНЕ И ЖУТЕ ЛАМЕ 

низ светлосне матице ваздуха 
теку црвене и жуте ламе 
флозвезде ти си само сен беланчевина и магла 
ом ах хум – ом ах хум 
 
тражећи камен мудраца замутио сам урин 
загревао га у глиненој реторти 
рађа се нови свет из мојих жлезда и утробе 
трепери ко куршум крилати и жарни  
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С МИРИСОМ ЉУБИЧИЦЕ  
С ИЛОВАЧОМ 

трубљењем у белу сребром оковану шкољку 
градио сам кулу у којој станујеш 
с мирисом љубичице с иловачом 
ми смо згрудвани дах кретање протоплазме 
 
под узглављем нам пређа крхка као пламен 
la beaute des fleurs qui fanent 
у јаругама даждевњаци препуни отрова 
чекају заумну реч почетак невремена 
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ДА ЛИ СТЕ ЧУЛИ ПСА КАКО 
ЗАВИЈА 

на прамцу звездовоза главурда воденкоња 
демон Земље револуције демон 
азбучни ратници рушите ријте кидајте 
у победничком лудилу крваво трупло језика 
 
да ли сте чули пса како завија 
уцртан у позлаћену алуминијумску плочу 
сам у пустињи подивљао од жеђи 
звездознанци се наслађују његовим беснилом 
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ВАСИОНСКИ ХИЈЕРОГЛИФИ 
(Визуелна поема) 
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ЗБОГОМ „ПИОНИРУ“ 
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3. септембар 1979. 
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Среда, 15. јун 1983. 
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9. март 2003. 
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Субота, 18. септембар 2010.
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КОМУНИКАЦИЈА–БИЋЕ–МИШЉЕЊЕ  

Комуникација (lat. communicatio) саопштава-
ње, саопштење; веза опхођење, општење, додир; са-
обраћај, саобраћајница. Комуникативан (lat. comu-
nicativus) преношљив, који се лако преноси на дру-
гога; саопштљив, који радо исказује своје мисли 
другоме; разговоран; приступачан. Комунитет (1at. 
communitas) заједница; смисао за заједницу опште 
добро. Комуницирати (1at. communicare) позаједни-
чити, позаједничавати, учинити заједничким; саоп-
штити, саопштавати, објавити, изнети (или износи-
ти) на јавност; бити у вези с ким, дописивати се, оп-
штити. Комуникацио идиоматум (novolat. communi-
catio idiomatum) сједињеност својстава божанских и 
људских.  

Комуникација је у самој основи бића. Еле-
мент је и чињеница његовог постојања. Несумњива 
мера хода и раста од првобитне рудиментарне ка 
моћној планетарној свести. Комуницирам (општим), 
дакле постојим, дакле стварам. Бит је комуникације 
вишезначна у најдубљем смислу те речи. Она је и 
друштвеноисторијска и егзактна и уметничка и су-
бјективна у њеном најинтимнијем, најљудскијем ас-
пекту. Њене методе, њене моћи и слабости су затво-
рени кругови друштва, временом, простором, вером, 
језиком, технолошким средствима везаних заједни-
ца, оазе бића чврсто сплетених невидљивим али те-
шко кидљивим нитима. Она је ту крвоток и нервни 
систем једног компликованог организма, али уједно и 
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његова подмукла болест која ће га уништити оног 
тренутка када осети да је постао сам себи довољан и 
да јој онемогућује даљу експанзију. Њена средства 
су степеници цивилизације. Комуникација је темељ 
и храна човекових открића. Чудовиште из бајке  које 
само себе прождире и поново се рађа све веће и све 
незаситије. 

У сигналистичкој комуникацији чији је осно-
вни циљ да нам омогући истраживање бића у неми-
рењу са ентропијском хладноћом свега оног што 
нас окружује (времена, ствари, поретка и закона) 
исказује се и сврха сигнализма као одређеног начи-
на мишљења.  

Сигналистичко је биће будуће биће. Биће пер-
манентне и увек наново освајане будућности; оне 
исте која га чека на међашима плаве планете, или 
оне већ видљиве на кружним путањама Сунчевог си-
стема, или оне још увек сањане у тамним дубинама 
застрашујуће галаксије. Где су, дакле, границе овој 
растућој комуникатибилности сигналистичког фе-
никса који се храни пепелом сопственог духа и чија 
је мисао у непрестаној дијалектичкој игри? Где су 
границе тога, у неуротичком грчу повратно-спрегов-
ске експлозије информација, освајачки захукталог 
бића? Њих нема, заправо, оне су непредвидљиве као 
што су непредвидљиве и границе мишљења. 

Мишљење утире путеве бићу. Оно је тај вечи-
ти истраживач, који залази иза граница видљивог и 
опипљивог, иза граница релативног реда и мира у 
подручја тек освојених светова. Криза класичне и 
традиционалне уметности пре свега је у кризи ми-
шљења. Немоћ да се изађе из зачараног круга одре-
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ђених система вредности и знања, немоћ да се ,,креи-
рају нове пропозиције уметности'' (Kosuth), затварају 
биће уметника у испразне просторе познатог, очеки-
ваног, немишљеног и понављаног. Свест уметника 
постаје, у овом случају, репродуктивна машина пре-
вазиђеног мишљења. Мишљења које је, уствари, то и 
престало да буде оног тренутка када је престало бити 
трагалачко и откривачко. 

Сигналистичко мишљење отвара путеве ново-
цивилизацијском, визуелном и тоталкомуникативном 
бићу. Бићу игре и знака, планетарне свести, дубоко 
интуитивних и високо интелектуалних моћи. То је 
моћ информативне и освајачке комуникације која зра-
чи вишесмисленошћу свога по/кретања к истинама и 
стварима, не само датим већ и обележеним знаком на-
шег тешког и стрпљивог трагалачког искуства.  

У томе су и бескрајне могућности овог бића на 
плану уметности, ослобођеног сваке строге уциљано-
сти огранчених простора, трошнога материјала, сту-
пидних историјских куриозитета и сводљивих трену-
така свакодневнице. Уметност се дематеријализује, 
почиње се догађати, а то се њено догађање све више 
одвија у сфери мишљења. Оно што излази у свет, за-
право, што се уклапа у слику видљивог света чињени-
ца и ствари (досад су то били предмети уметности, 
односно уметност обликована у било којем материја-
лу), сада је само документ, упутство, пројекат, језич-
ки, визуелни, звучни или тактилни опис процеса 
уметничког мишљења.  

Овде стижемо до момента када се сигнали-
стичко мишљење и оно што смо означили као умет-
ност идентификују нашавши своју заједничку тачку 
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у перманентном истраживању природе бића и при-
роде уметности, дубина неизвесног и неодређеног, 
крећући према неком невидљивом и будним оком 
смрти замагљеном одредишту, које ће можда опет 
бити само импулс једног новог и узбудљивог, неви-
ним ореолом бесконачности овенчаног почетка. 

 
 1973. 
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НАПОМЕНА 

Циклус песама “Киборг” настао је 1983. го-
дине. Исте године објављен је у “Књижевним нови-
нама” (2. VI 1983), а следеће у мојој књизи ''Нока-
ут''. 

“Киборг” је, уствари, вербална варијанта, и 
саставни део, визуелне поеме “Васионски хијеро-
глифи” настале једанаест година раније – 1972. Те 
године са Кејп Кенедија у Флориди лансиран је у 
Свемир “Пионир-10”. Циљ ове космичке сонде био 
је истраживање Астероидног појаса и планете Јупи-
тер. Поред лабораторијских инструмената “Пионир-
10” носио је и прву човекову интерстеларну поруку 
евентуалним бићима других светова. Ово шифрова-
но космичко писмо угравирано је у позлаћену алу-
минијумску плочицу за коју се верује да ће издржа-
ти лет дуг сто милиона земаљских година, или ме-
ђузвездано растојање од 3.000 светлосних година. 

Космичко писмо сачинила је Линда Саган, 
жена познатог америчког астрофизичара и SF писца 
Карла Сагана.  

Визуелну поему “Васионски хијероглифи”, 
насталу мојим интервенцијама на једном тексту у 
листу “Политика” поводом лансирања “Пионира-
10”, излагао сам на самосталној изложби “Сигнали-
стичка истраживања 1. (комуникација, око)” у Гале-
рији Студентског културног центра (26. II – 9. III 
1973). Тим поводом написан је и у каталогу изло-
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жбе штампан манифест “Комуникација – биће – ми-
шљење”. 

Делови ове визуелне поеме и манифест, пре-
веден на енглески, излагани су на бројним изложба-
ма и објављивани у листовима, часописима, антоло-
гијама, каталозима и зборницима: 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u J. H. Kocman ''Love'', 
Brno, 1972. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u Ida Biard ''French Win-
dow'', Paris, 1972 – 1973. 

- ''Signalist Project'' (Kosmički hijeroglifi) u Jan 
Shwalczyk ''Kontrapunkt'', Wroclaw, 1972. 

- ''Communication – Being – Thought'' u Jan 
Shwalczyk ''Kontrapunkt'', Wroclaw, 1972. 

- ''Signalist project'' (Vasionski hijeroglifi) u zbor-
niku ''Contacts'' (1971 – 1973), Vehicule Press, Montreal, 
1973. 

- ''Communication – Being – Apprehension'' u 
zborniku ''A conceptographic Reading of our World Ther-
mometer'', W. O. R. K. S., Calgary, 1973. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u ''Mix magazine'' no. 5, 
jan-feb-mar 1974, Wolfille, Nova Scotia, Canada. 

- ''Communication – Being – Thought'' u katalogu 
''Sygnifying'', The Kyoto Municipal Museum of Art, 
Kyoto, november, 1974. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u katalogu ''Mantua Mail 
78'', Casa des Montegna, Mantova, 1978. 

- ''Communication – Being – Thought'' u časopisu 
''Doc(k)s'', no. 12 ete 1978, Ventabren – Paris. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u zborniku ''Poesia e pro-
sa delle avangardie'', Factotum-book 1, ''Lotta Poetica'' 
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1971 – 1975, edizioni Factotum-art, Calaone-Baone (PD) 
1978. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' (Signalist Project) u kata-
logu ''Mail, Etc. Art'' (a traveling correspondence art exhi-
bition), University of Colorado, Boulder, 1979. 

- ''Signalist Project'' (Cosmic Communication) u 
Michael Crane and Mary Stofflet ''Correspondence Art'', 
Contemporrary Art Press, San Francisco, 1984. 

- ''Communication – Being – Thought'' u Michael 
Crane and Mary Stofflet ''Correspondence Art'', Contem-
porrary Art Press, San Francisco, 1984. 

- ''Vasionski hijeroglifi'' u ''Novi život'' no. 12, 
1989. 

Четири колажа (визуелне песме): “Пионир 
стигао до Сатурна”, “Збогом Пиониру”, “Пионир-10 
утихнуо” и “Мистерија Пионира 10“ настали су док 
сам пратио лет прве космичке летилице, начињене 
људском руком, која је напустила Сунчев систем. 

 
     М. Т. 
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ 

Mирољуб Тодоровић рођен је 5. III 1940. го-
дине у Скопљу. Осмогодишњу школу учио је у ме-
стима око Велике Mораве, гимназију у Нишу, ди-
пломирао је на Правном факултету у Београду. 
Оснивач је и теоретичар сигнализма, српског (југо-
словенског) неоавангардног стваралачког покрета и 
уредник Интернационалне ревије Сигнал. Пише по-
езију, прозу, есеје и бави се мултимедијалном умет-
ношћу. 

Објављене књиге поезије: Планета (1965), 
Сигнал (1970), Kyberno (1970), Путовање у Звезда-
лију (1971), Свиња је одличан пливач (1971), Степе-
ниште (1971), Поклон-пакет (1972), Nаравно млеко 
пламен пчела (1972), Тридесет сигналистичких пе-
сама (1973), Гејак гланца гуљарке (1974), Телезур за 
тракање (1977), Инсект на слепоочници (1978), Ал-
гол (1980), Textum (1981), Чорба од мозга (1982), 
Гејак гланца гуљарке (друго проширено издање, 
1983), Chinese Erotism (1983), Нокаут (1984), Дан 
на девичњаку (1985), Заћутим језа језик језгро 
(1986), Поново узјахујем Росинанта (избор из пое-
зије,1987), Белоушка попије кишницу (1988), Soupe 
de cerveau dans l Europe de l Est (1988), Видов дан 
(1989), Радосно рже Рзав (1990), Трн му црвен и 
црн (1991), Амбасадорска кибла (1991), Сремски ће-
вап (1991), Дишем. Говорим (1992), Румен гуштер 
кишу претрчава (1994), Стриптиз (1994), Девичан-
ска Византија (1994), Гласна гаталинка (1994), Ис-
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пљувак олује (1995), У цара Тројана козје уши 
(1995), Планета (заједно са поемом Путовање у 
Звездалију друго проширено издање, 1995), Смрди-
буба (1997), Звездана мистрија (1998) Електрична 
столица (1998), Рецепт за запаљење јетре (1999), 
Азурни сан (2000), Пуцањ у говно (2001), Гори говор 
(2002), Фонети и друге песме (2005), Плави ветар 
(2006), Паралелни светови (2006), Рана, реч и песма 
(коаутор, 2007), Златно руно (2007), Свиња је одли-
чан пливач и друге песме (2009), Љубавник непогоде 
(2009), Глад за неизговорљивим (2010).  

Књиге прозе: Тек што сам отворила пошту 
(епистоларни роман, 2000), Дошетало ми у уво (ша-
тро приче, 2005), Прозор (снови, 2006), Шатро приче 
(2007), Лај ми на ђон (Интернет издање, 2007), Шо-
кинг- блу ( шатро роман, 2007), Киснем у кокошињцу 
(шатро жваке, 2008), Боли ме блајбингер (шатро ро-
ман, 2009), Стално проваљује буве (Интернет издање, 
2009), Торба од врбовог прућа (кратке приче, 2010), 
Дневник 1989 (Интернет издање, 2011), Дневник 1985 
(2012), Дневник сигнализма 1979 – 1983, (2012), Apei-
ron (интернет издање, 2013).  

 Књиге есеја и полемика: Signalism (на енгле-
ском, 1973), Сигнализам (1979), Штеп за шуминде-
ре – ко им штрика црева (1984), Певци са Бајлон-
сквера и моја фрка са њима (1986), Дневник аван-
гарде (1990), Ослобођени језик (1992), Игра и има-
гинација (1993), Хаос и Космос (1994), Ка извору 
ствари (1995), Планетарна култура (1995), Жеђ 
граматологије (1996), Signalism Yougoslav creative 
movement (1998), Miscellaneae (2000), Поетика сиг-
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нализма (2003), Токови неоавангарде (2004), Језик и 
неизрециво (2011), Време неоавангарде (2012). 

Књиге за децу: Mиш у обданишту (2001), 
Блесомер (2003). 

Антологије: Сигналистичка поезија (1971), 
Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија 
(1975), Mail Art – Mail Poetry (1980). 

Bookworks: Фортран (1972), Approaches 
(1973), Signal-Art (1980), Златибор (1990), Шумски 
мед (1992). 

Поезија, есеји и интермедијални радови 
Mирољуба Тодоровића објављивани су на више је-
зика у антологијама, зборницима, каталозима, ли-
стовима и часописима: Италије, Mађарске, Аустри-
је, Немачке, Француске, Шпаније, Португала, Швај-
царске, Чешке, Пољске, Литваније, Шведске, Руси-
је, Финске, Исланда, Велике Британије, Данске, Хо-
ландије, Белгије, САД, Канаде, Mексика, Уругваја, 
Бразила, Nове Каледоније, Јужне Кореје, Јапана и 
Аустралије. 

Овај аутор имао је четрнаест самосталних, а 
излагао је на преко шест стотина колективних међу-
народних изложби цртежа, колажа, визуелне поези-
је, мејл-арта и концептуалне уметности. 

Награде: ''Павле Марковић Адамов'' 1995. го-
дине, за поетски опус и животно дело; ''Оскар Дави-
чо'', за најбољу књигу објављену у 1998. години (Зве-
здана мистрија); ''Тодор Манојловић'' 1999. године, 
за модерни уметнички сензибилитет; ''Вукова награ-
да'' 2005. године, за изузетан допринос развоју кул-
туре у Србији и на свесрпском културном простору; 
награда Вукове задужбине за уметност 2007. године 
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за збирку песама Плави ветар; награда ''Златно сло-
во'' 2008. за књигу Шатро приче у издању Српске 
књижевне задруге као ''најбоље књиге кратке прозе 
објављене у 2007. години''; ''Признање Крлежа за жи-
вотно дело'' 2010; ''Повеља за животно дело'' Удру-
жења књижевника Србије 2010 и ''Златни беочуг'' 
2011 за трајни допринос култури Београда.  

 
http://www.miroljubtodorovic.com 
http://signalism1.blogspot.com 
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