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Је ле на Ан ге лов ски
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НА ДА ЗА РА СЛА У ДРА ЧЕ
(Ог њен Спа хић: Под оба сун ца, Кон траст из да ва штво, Бе о град, 2020)

Ро ма ни Ог ње на Спа хи ћа но се ег зо тич не и за го нет не на сло ве (Ma sa lai, Calypso, 
Хан се но ва дје ца) ко ји про во ци ра ју чи та о ца да ис тра жи сми сао тих ре чи и пре не го 
што поч не са чи та њем. Ни је, ме ђу тим, дру га чи је ни са на из глед јед но став ни јим на сло-
вом но вог ро ма на овог цр но гор ског пи сца. Под оба сун ца зву чи јед но став но и ја сно, 
али већ на сле де ћем ко ра ку, у по ку ша ју да об ја сни мо ко ја су то оба сун ца, на и ла зи мо 
на раз у ђе ност мо гу ћих ко но та ци ја и на слу ћу је мо ви ше знач ност при че ко ја се пред 
на ма отва ра. Исто вре ме но об ја вљен у Цр ној Го ри, Хр ват ској и Ср би ји, ро ман Под оба 
сун ца опет са мо на пр ви по глед де лу је не ка ко про зрач ни је, лак ше не го Спа хи ће ва 
про за ко ју смо до са да чи та ли. У свом сре ди шту, ме ђу тим, она је ту роб на и мрач на, па 
се ње на јед но став на на ра тив на струк ту ра и драм ска по став ка, као и све ден, ште дљив 
из раз на ме ћу као кон тра пункт цр ни лу ко је ку ља из сва ке на пр сли не ове по ве сти.

У јед ном ин тер вјуу Ог њен Спа хић упо ре дио је свој по сту пак об ли ко ва ња ли ко ва, 
пеј за жа па и са ме при че са ми ке лан ђе лов ском ви зи јом осло ба ђа ња скулп ту ра из ка-
ме на. По сту па ју ћи та ко сти хиј ски и ин стинк тив но, ве ли Спа хић да ље, пи сац из вла чи 
ју на ке и при зо ре из јед ног ве ли ког за јед нич ког, сло вен ског је зи ка. У том је зи ку оцр-
та ва ју се обри си вре ме на и про сто ра, ко ор ди на та из ко јих из ра ња ју че ти ри ли ка. 
Њи хо ва при ро да, по ка за ће се већ на по чет ку ро ма на, окви ри њи хо вог све та, до ме ти 
њи хо вог пам ће ња – све је то са др жа но у је зи ку. За то ће ве ро ват но пи сац и од лу чи ти 
да сва ком од ју на ка дâ глас. При су ство че ти ри на ра тив на гла са, уз пе тог све зна ју ћег 
при по ве да ча, има ће уло гу у осве тља ва њу њи хо вих при ча ко је прет хо де жи жној тач ки 
у ро ма ну. Њи хо вим гла со ви ма та ко ђе, об ли ку ју се че ти ри све та кон тра пунк ти ра на 
по лом, про шлим тра у ма ма, по ро дич ним и ко лек тив ним исто ри ја ма, а за тим спо је на 
у ми то ли ком про сто ру под но све ти о ни ка на Ја дра ну. 

Струк ту ра ро ма на Под оба сун ца све де на је, да кле, ско ро па ари сто те лов ским је-
дин стви ма на ма ли про стор, у окви ре све га не ко ли ко да на и у јед но став ну на ра тив ну 
ли ни ју. Тај ка мер ни свет пред ста вља до ду ше са мо од раз те шких при ча ко је сва ки од 
ју на ка ву че у свом пр тља гу. Сме њи ва њем по гла вља, гла со ви ли ко ва умно жа ва ју се и 
во де на ра ци ју у ви ше сме ро ва исто вре ме но: ре тро спек тив но, ди ја хро ниј ски, а по вре-
ме но и син хро ниј ски, функ ци о ни шу ћи по прин ци пу ра шо мо ни ја де. На по ме ни мо, 
ме ђу тим – ни је умно жа ва ње пер спек ти ва је ди ни па чак ни до ми нант ни основ за уво-
ђе ње ви ше гла сја у овом Спа хи ће вом ро ма ну. Ви ше та ча ка гле ди шта обич но има ју 
ефе кат осве тља ва ња до га ђа ја на раз ли чи те на чи не, што про из во ди и дру га чи је ути ске 
о са мом пред ме ту при ка зи ва ња. Ов де ни је та ко. Ре кло би се чак да је упра во су прот-
но. Кон тра пункт, ан ти по ди, то су из ра зи ко је смо већ упо тре би ли опи су ју ћи ју на ке 
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ро ма на. Овом ду ал ном прин ци пу ва ља при дру жи ти још и па ра ле ли зам као је дан од 
кључ них ком по зи ци о них по сту па ка. При ча о два брач на па ра, су че ље на као у огле-
да лу, раз дво је на ге не ра циј ски и идеј но, али по ве за на тра гич ним суд би на ма и бљу та-
вом ег зи стен ци јом у ко јој оп сто ја ва ју има јед но исто ис хо ди ште, без об зи ра на пер спек-
ти ву из ко је по ла зи мо. Крај је исти са свих стра на, мрак је исти под оба сун ца.

Ни је свим ли ко ви ма ро ма на Под оба сун ца по све ће на јед на ка па жња, као што би 
се мо жда да ло по гре шно за кљу чи ти из ту ма че ња ком по зи ци је. До ми нант ну по зи ци ју 
за у зи ма Бра ни мир Ба то Лон чар. Он је бив ши ка пе тан ЈНА, ко ји је на кон ра жа ло ва ња 
до био ме сто чу ва ра све ти о ни ка. Ова ка зна усле ди ла је на кон ње го вог про ти вље ња 
мал тре ти ра њу тро ји це мла дих Хр ва та, рат них за ро бље ни ка, од стра не цр но гор ских 
при пад ни ка Ју го сло вен ске на род не ар ми је у ло го ру Мо рињ, у Бо ки. Ноћ по сле ко је 
су мла ди ћи не ста ли про ме ни ће Ба тов жи вот не по врат но, с јед не стра не у ви ду осве-
те са бо ра ца због не при ста ја ња на зло чин, а с дру ге у ви ду соп стве не не чи сте са ве сти 
због при ста ја ња на зло чин. Опет, да кле, два кон тра пунк та во де у исти мрак. Ро ман, 
ина че, отва ра уне ко ли ко за го нет на епи зо да у ко јој Ба то спа са ва три ру ска да вље ни ка. 
У њој се очи ту је ње го ва по тре ба за урав но те же њем, мах ни та че жња за ло ги ком и 
пра вил но шћу у све ту ли ше ном по рет ка и сми сла. Из раз „три за три“, ко јим се Ба то 
уми ру је, са др жа ва ње го ву на ду да ће ова три спа се на жи во та не ка ко на док на ди ти, 
на ми ри ти ње гов дуг због три из гу бље на жи во та хр ват ских мла ди ћа. Ка да се ка сни је, 
у јед ном од по гла вља ис при по ве да них ње го вим гла сом, од мо та сце на тра гич не но ћи 
у Мо ри њу, и у њој при ка же ње го ва уло га у зло чи ну ко ји се тад де сио, по ста ће очи та 
ма три ца Ба то ве тра гич не кри ви це. Он се пре ма мла ди ћи ма по ста вља нај пре очин ски, 
тру де ћи се да ти ме за це ли не му шту и ира ци о нал ну кри ви цу због гу бит ка соп стве ног 
де те та. Ме ђу тим, до тра же не рав но те же не успе ва да до ђе, а та из не ве ре на по тре ба 
код ње га ће ини ци ра ти жи во тињ ски бес, упра во је дан очај због не мо ћи, не прав де и 
ја да. У тој сце ни кап су ли ран је круг ко ји Ба та во ди од гри же са ве сти, пре ко по тре бе 
за ис ку пље њем, до но ве кри ви це. Жр тве ње го вог гне ва би ће увек не ви не – за ро бље-
ни мла ди ћи, ње го ва же на, пас. Исту пу та њу овај ју нак пре ћи ће ви ше пу та у ро ма ну, 
и сва ки пут по кре ну ће га на да у ис ку пље ње: рет ка, али жи ла ва зве р ка.

Сва ки лик у ро ма ну кре и ран је де ли мич но и на осно ву не ко ли ко ан ти по да. Та ко 
би смо за Лон ча ро ве ан ти по де мо гли узе ти с јед не стра не ње го ву же ну Да ни цу, а с 
дру ге мла ђег му шкар ца, кам пе ра Ми тра, ко ји са сво јом же ном Не ве ном до ла зи до 
Ба то вог све ти о ни ка у по тра зи за од мо ром у не так ну тој при ро ди. Да ни чин глас кон-
тра пунк ти ран је Ба то вој бур ној на ра ви, Не ве ни ној спо ра дич ној хи сте рич но сти, Ми-
тро вој нер во зној не сна ђе но сти. Она је по ми ре на и на ла зи се го то во у ре зо нер ској 
по зи ци ји оне ко ја сво ју не сре ћу об ли ку је у му дрост. Ње на љу бав је ис ку пље ње ко је 
Ба то тра жи, то је ње го ва рав но те жа и на гра да. Та љу бав ни је ни сле пи ло ни ма зо хи зам 
– Да ни ца ја сно ви ди: по сто је два Ба та. Јед ног во ли, дру гог тр пи. Ба то свет ви ди као 
хи је рар хи ју у ко јој вла да ју ја сни и јед но став ни прин ци пи по тла че но сти и тла че ња. 
Це лог жи во та би ва ју ћи у јед ној или дру гој уло зи и за сни ва ју ћи свој мо рал ни ко декс 
на њи ма, он је и у ре ла ци ји с Да ни цом у по зи ци ји тла чи те ља, што му се чи ни као си-
гур но и мир но ме сто. Ду ал ни прин цип у овом од но су осно ва је крх ке, са мо до вољ не 
рав но те же ко ју ће по ре ме ти ти до ла зак дру гог па ра. Њи хов од нос од ре ђен је ка мер ном 
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при ро дом ме ста на ко јем се на ла зе, где их ви ше ни ко не по се ћу је. За ра сли у дра че, 
тр њем одво је ни од све та, Да ни ца и Ба то жи ве сва ко сво ју вер зи ју жи во та на кон тра-
у ме. Јед на је тра ге ди ја при ват на, њи хо ва за јед нич ка, а ма ло ви ше Да ни чи на. Дру га је 
ко лек тив на, опет за јед нич ка, а ма ло ви ше Ба то ва. Она је сво ју при хва ти ла с трај ном 
ту гом и по ми ре но шћу, док се Ба то, за пра во, стал но бо ри с на дом. Сва ки уз лет до не ће 
ду бљи пад у раз о ча ра ње. Из тог ду а ли зма Ба то ве при ро де ро ди ће се гнев ко ји во ди 
до рас пле та.

Дру гом па ру, Ми тру и Не ве ни, по све ћен је сра змер но ма њи про стор у рад њи ро-
ма на, али се њи хо ва по ја ва уво ди као за ма јац у при чи ко ја је до тог мо мен та на пе та 
до пу ца ња, али ока ме ње на. На ра тив на ли ни ја се до до ла ска мла ђег брач ног па ра 
прак тич но не по кре ће, са мо се раз ви ја у прав ци ма ко ји мо ти ви шу оно што ће усле-
ди ти тек у рас пле ту. Спа хић и ов де ко ри сти је зик као основ ни ин стру мент ка рак те ри-
за ци је. Жи вот не при че ис при ча не гла со ви ма ова два ли ка, у по ре ђе њу с Ба то вом и 
Да ни чи ном при чом, по ка за ће се ли ше не ду бо ке тра ги ке, го то во ка ри ка ту рал но ис-
пра зне и ба нал не. По ста ви ће пред чи та о ца, ме ђу тим, овај па ра ле ли зам још јед но 
пи та ње. Ка ко брак Да ни це и Ба та оп ста је по сле свих му ка и за ла, док брак Не ве не и 
Ми тра пре ти да се рас пад не сва ког тре нут ка за хва љу ју ћи пу кој до са ди и не за до вољ-
ству? До не кле сте ре о тип на те ма о до ла ску мла дог па ра ко ји уно си жи вот у мрач ну 
сва ко дне ви цу ста ра ца, у ро ма ну Под оба сун ца до ве шће до обр та. Рад ња ко ја се до 
тре нут ка за јед нич ке ве че ре раз вла чи ла у ра за су тим ни ти ма, од јед ном се кон ден зу је, 
ску пља у клуп ко на би је но злом слут њом, пат њом и тра ги ком свих ак те ра. Раз го вор 
ко ји се во ди за сто лом кре и ра ат мос фе ру из ко је ће би ти мо гу ће из ву ћи ди вљи рас плет 
ко ји сле ди. Исти на, он је, ме ре но ин стру мен ти ма ре а ли стич ке на ра ци је, не мо ти ви сан 
и на гао. Ни је са свим ја сно за што је не при јат ност за ве че ром по кре ну ла Да ни цу, по сле 
це лог ве ка пре тр пље них му ка. Ни је до вољ но оправ да на ни из не над на про ме на Ба то вог 
рас по ло же ња, Ми тро ва нео бич на др скост и Не ве ни на оба мр лост. Ме ђу тим, ни шта од 
то га и не тре ба да бу де ја сно, оправ да но и мо ти ви са но. У мра ку у ко ји су упа ли не ма 
ви ше пра ви ла и је ди на ло ги ка ко ју сле ди сва ки од ју на ка на кон што уста не од тог сто ла, 
би ће ло ги ка соп стве ног ја да. У ње му не ма ви ше по гре шних из бо ра, кри ви це и ис ку-
пље ња. Та ма је си гур но ис хо ди ште сва ког од њи хо вих пу те ва. 


