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Је ле на Ан ге лов ски

АНА ТО МИ ЈА ЗЛА
(Дра га на Мла де но вић: Фе ми цид и дру ге пе сме, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 

Но ви Сад, 2020)

Пи са ње о оно ме у че му не ма ни ма ло по е зи је по ста ло је то ком го то во два де сет го-
ди на пе сни штва Дра га не Мла де но вић убе дљи ва кон стан та. Збир ка ма Рас пад си сте ма, 
Твор ни ца, Омот спи са, Асо ци јал ни про грам, Род би на ова пе сни ки ња об ли ко ва ла је 
вр ло сло жен, си сте ма ти чан, асо ци ја ци ја ма пре мре жен свет у ко јем се по ла ве ка на ше 
по ве сти и две де це ни је на ше ствар но сти су сре ћу и за јед но об ли ку ју сли ку. Про ла зак 
кроз тај свет за са вре ме ног, али и за не ког за ми шље ног, бу ду ћег чи та о ца, под се ћа на 
бо ра вак у со би са ис кри вље ним огле да ли ма. При зо ри су ин тен зив ни, за стра шу ју ћи, 
оп ко ља ва ју нас без пре да ха. Но, њи хо ва стра хо та не ле жи у де фор ма ци ји огле да ла, 
већ у њи ма са ми ма. По е зи ја Дра га не Мла де но вић пру жа нам при ли ку да ствар ност 
ви ди мо у ни зу глат ких огле да ла, не да ју ћи нам да скре не мо по глед. Ње на ан га жо ва на 
по е зи ја ни је да кле оно огле да ло ко је се но си по ред пу та. По глед у овај од раз во ди нас 
пра во у ср це та ме.

Сво ју но ву пе снич ку збир ку Фе ми цид и дру ге пе сме Дра га на Мла де но вић об ли ку је 
го то во по пут на уч но-ис тра жи вач ког ра да. Ста вља ју ћи по јам фе ми ци да, уз срод ну 
по ја ву ми зо ги ни је, у цен тар па жње, пе сни ки ња гра ди збир ку по мо ћу ци клу са ко ји 
овој те ми при сту па ју на раз ли чи те на чи не. Од де фи ни ци ја пој ма у ли те ра ту ри, пре ко 
при ме ра из књи жев но сти, жи во та, ме ди ја, до по себ но ду бо ких уви да у не ко ли ко ег-
зем плар них по ја ва на ше са вре ме но сти. Сто га, ни смо слу чај но на по чет ку по ме ну ли 
са вре ме ног, али и бу ду ћег чи та о ца. За ми сли мо ли не ког чи та те ља из бу дућ но сти ко ји 
не зна ни шта о трет ма ну же на у Ср би ји на по чет ку 21. ве ка, ова књи га би му мо гла 
да ти ши рок и ду бок увид. По ка за ла би му ка ко се тре ти ра ју слу ча је ви на си ља над же-
на ма у ме ди ји ма, у сва ко днев ним раз го во ри ма, ка ко де лу ју сек су ал ни пре да то ри и 
ко је ме ха ни зме вла сти ко ри сте, ка ко бу ја кри ми нал у др жав ним ин сти ту ци ја ма, ка ко 
функ ци о ни шу из ра бљи ва чи са круп ним ка пи та лом. 

Ме ђу тим, осим „ка ко?“, збир ка Фе ми цид и дру ге пе сме по ста вља и пи та ња „за што?“ 
и „от куд то?“. Тра га ју ћи за од го во ри ма на њих, пе сни ки ња по се же за је зи ком као нај-
вер ни јом сли ком на шег све та, за го во ром као чу ва ром ар хе тип ског. Про лог збир ке 
чи не три пе сме у ко ји ма се о пој му же не го во ри кроз при ме ре из Срп ског рјеч ни ка и 
Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка као и из Од лу ке Од бо ра за стан
дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Ко ри сте ћи реч ни ке као де скрип тив не али и нор ма тив не 
књи ге јед ног је зи ка, ер го и јед ног све та, пе сни ки ња тра га за ко ре ни ма од но са пре ма 
же ни у на шем дру штву од пре две ста го ди на, пре осам де сет го ди на, и нај зад – из са-
вре ме ног тре нут ка. Тај од нос го то во је опи пљив у зву ча њу ре чи ко ји ма се од ре ђу је 
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осо ба жен ског ро да, пре ци зно очит у њи хо вим су же ним де фи ни ци ја ма и нај зад убе-
дљи во ја сан у гло са ри ју му му шких и жен ских за ни ма ња. Про стор у је зи ку од ре ђу је 
про стор у све сти, а он је, ви ди мо, те сан и ло ше осве тљен. 

На кон што је на тај на чин об ли ко ва ла увод, пе сни ки ња нас во ди да ље кроз про-
сто ре ко лек тив ног пам ће ња, у ци клу су „Три ста пу ша ка“. У овим пе сма ма-за пи си ма 
из ра ња ју из ра зи, окр ње не анег до те из усме ног пре да ња, уз ко је Мла де но ви ће ва на-
во ди из во ре ин си сти ра ју ћи по но во на на уч ној пре ци зно сти и уте ме ље њу на во да 
ко ји ма се стр пљи во, ко рак по ко рак, об ли ку је ши рок те мељ за брех тов ски ого ље не 
сли ке на си ља ко је сле де. 

Ци клус „По став ка: срп ска де вој ка“ ана ли зи ра и ре ин тер пре ти ра лир ске и еп ске 
на род не пе сме, као и на род не бај ке и при по вет ке, ба ве ћи се њи ма као још јед ним 
ва жним чи ни о цем у фор ми ра њу за јед нич ке све сти. На род на књи жев ност па ра лел но 
чу ва сли ку же не у све ту на ших пре да ка, али кроз ло шу ин тер пре та ци ју по сред но ути-
че на на чин на ко ји се она да нас до жи вља ва, бу ду ћи да су ове пе сме и при че део 
лек ти ре од нај мла ђег до школ ског уз ра ста. Пе сни ки ња па ра фра зи ра и ана ли зи ра 
на род не пе сме пре и спи ту ју ћи за кључ ке ко је оне при по вр шној ин тер пре та ци ји на-
ме ћу. Ого лив ши си жее еп ских пе са ма и кла си фи ку ју ћи жен ске ли ко ве у бај ка ма на 
до бре, ло ше и зле, Дра га на Мла де но вић кре и ра сли ку цр но-бе лог ко смо са ко ји, узет 
здра во за го то во, као што се с на род ном књи жев но шћу че сто чи ни, отва ра вра та сли-
ка ма на си ља да ље у збир ци.

Иде ја о зло чи ну као је зи вој, али при род ној по сле ди ци ду бо ко увре же них на о па ких 
по став ки да ље се гра ди у ци клу су „Сво ји на“. Те му же не као уло ва, а за тим сво ји не 
бес по го вор но по кор не свом вла сни ку Дра га на Мла де но вић раз ви ја у не ко ли ко пе са-
ма. Оне су ли ше не ин тер пунк ци је, што ни је но ви на за ње но пе сни штво, ме ђу тим ов де 
та ка рак те ри сти ка до би ја но ву уло гу. Осим го лог, сна жног го во ра, ли ше ног па у за и 
од мо ра и у ви зу ел ном и у ау ди тив ном сло ју, чи та лац ов де по чи ње да чу је и гла со ве. 
Они ће од тог мо мен та по ста ти но си лац збир ке. То је још јед на кон стан та по е зи је ове 
пе сни ки ње, ко ја у збир ци Фе ми цид и дру ге пе сме до би ја дру га чи ју, ре кли би смо, још 
ва жни ју уло гу не го до са да. Гла со ве гра де ка рак те ри стич не фло ску ле, фра зе, лек си ка, 
син так са ко је чи та лац мо же да ло ци ра не по гре ши во. Њи хо ви ди ја ло зи и мо но ло зи 
кре и ра ју звуч ну сли ку ко ја нам је по зна та, мо же мо је при пи са ти жи вим љу ди ма и 
ствар ним си ту а ци ја ма. То је мо ме нат у ко јем се ова књи га спу шта из де фи ни ци ја, ту-
ма че ња и ана ли за у жи вот сâм, у крв и ме со.

Сле ди на слов ни ци клус, „Фе ми цид“, у чи јем мо ту сто ји је зи ви ста ти стич ки по да так 
о бро ју уби је них же на у по след њој де це ни ји у Ср би ји. На кон го во ра вла сни ка сво ји не, 
дре се ра и ло ва ца у прет ход ном ци клу су, ов де чу је мо гла со ве жр та ва, ис по ве сти не-
срећ них ли ли ка. По себ но је зи ву но ту тим све до чан стви ма да је свест чи та о ца да те 
ре чи ни ко ни кад и ни је мо гао да за бе ле жи, јер их из го ва ра ју же не ко је ви ше ни су 
жи ве. У њи хо вим ис по ве сти ма до ми ни ра мо тив усу да, не из бе жно сти, не про мен љи-
во сти њи хо ве суд би не у ко је их убе ђу је сва ко ко ме се обра те за по моћ, као и нео ба-
зи ра ње и уми ри ва ње од стра не оних ко је су по ку ша ле да алар ми ра ју. „Ка ко је пи са но“ 
и „до бар је он“ – то су ре чи чи ја ду бо ка укот вље ност у је зи ку мо ра да трг не и пре пад не 
чи та о ца са зна њем да се зло чин де ша ва сву да, стал но и сви ма.
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Гла со ви из ве шта ча, ме диј ска ка ко фо ни ја ко ја кат кад пра ти фе ми цид, пред мет су 
па жње у ци клу су „Од је ци“. Жар гон та бло и да ко ји при чу о на си љу ко ри сте као го ри во 
за ти раж и реј тинг ов де по но во је зик ста вља у жи жу из ко је се кре и ра ат мос фе ра. 
Пе сни ки њи је ме ђу тим ста ло да по ка же ка ко гла со ви ме ди ја ни кад ни су јед но смер ни, 
да су они увек за ма јац за ту ма че ња и ко мен та ре и да, уз не кри тич ку ре цеп ци ју, об ли-
ку ју дру штве ну свест. За то се уз при зор с те ле ви зо ра чу ју ре ак ци је уку ћа на, оних 
ко ји го во ре, али и оних ко ји ћу те. Ако на чин из ве шта ва ња о зло чи ну под стак не ико га 
да ка же „не ка јој је пре су дио“, он да при ча о на си љу, ка ко Мла де но ви ће ва по ку ша ва 
да по ка же, има мно го ви ше ак те ра и чи ни ла ца не го што на пр ви по глед де лу је. 

Сле де три ци клу са у ко ји ма се пе сни ки ња ба ви по је ди нач ним зло чи ни ма или ни-
зо ви ма зло чи на: „Јут ка“, „Ју ра“ и „Оте те пе сме“. Ак ту ел ност, као је дан од им пе ра ти ва 
ан га жо ва не по е зи је, ов де се пре пли ће с по ступ ци ма по мо ћу ко јих су об ли ко ва ни 
прет ход ни ци клу си. На си ље се при ка зу је у сво јим мно го број ним ли ци ма, у раз ли чи-
тим со ци јал ним и обра зов ним сло је ви ма. Ис по ве сти из пр вог ли ца („Дан де ве ти“, 
„Жа кли на“) по на вља ју исте ма три це, исте сце на ри је по ко ји ма се зло чин од ви јао, 
чи ме се на гла ша ва ње го ва пред ви дљи вост, мо гућ ност спре ча ва ња, и на жа лост не по-
сто ја ње ичи јег ин те ре са да се то де си. Опет се су да ра мо с усу дом, с не чим про тив 
че га се не мо же бо ри ти, а пе сни ки ња, ста вља ју ћи тај маљ у ру ке сво јих ју на ки ња-жр та-
ва, про во ци ра не са мо ем па ти ју, већ и искон ски бес, не ве ри цу да је та кво не што уоп-
ште мо гу ће. Стра ни це ко је прет хо де ови ма, на жа лост, уве ра ва ју нас да је сте, и за то је 
па жљи ва струк ту ра ове збир ке од ве ли ког зна ча ја за њен умет нич ки ефе кат. По сто ји 
ме ђу тим и ов де јед на пе сма у ко јој се чу је глас зло чин ца. Реч је о пе снич ком екс пе ри-
мен ту „Јут ка“, у ко јем је пе сни ки ња од ствар них СМС по ру ка ко је је Ми лу тин Је ли чић 
Јут ка слао сво јим жр тва ма об ли ко ва ла на ра тив. Чи та лац та ко по ста је ди рект ни при-
ма лац по ру ке, чу је пре те ћи тон, осе ћа стра ву жр тве. А где се та је за кри је, прет по ста-
ви мо ли чи та о ца за ко јег афе ра „Јут ка“ ни је ак ту ел на? Кри је се у је зи ку. У Јут ки ним 
нео ло ги зми ма, по на вља њу сло ва, у фра за ма, у син так си. Као што је кре ну ло из је зи ка, 
зло се и из ли ло у је зик, и у ње му оп сто ја ва у свим сво јим фор ма ма.

Упра во у овом чи та лач ком за кључ ку ле жи раз лог због ко јег Фе ми цид и дру ге пе сме 
сма тра мо јед ном од нај зна чај ни јих збир ки ан га жо ва не по е зи је Дра га не Мла де но вић. 
Ако ан га жо ва на по е зи ја је зик ви ди као сред ство про ме не, ако је це ла за сно ва на на 
сна зи ре чи, он да је нео п ход но да, про ми шља ју ћи о дру штве ним бо ле сти ма, ис тра жи 
нај пре њи хо ву је зич ку осно ву. А то је упра во по сту пак ко ји је при ме њен у Фе ми ци ду. 
Моћ је зи ка да об ли ку је свест, од ар хе тип ских ни воа до ре ак ци ја на сва ко дне ви цу, од 
фра за зло чи на ца до ва па ја жр тве то ли ко уко ре ње них у је зик да их че сто и не ре ги стру-
је мо, ов де је осве шће на и пред ста вље на на на чин ко ји се не да пре не брег ну ти.


