
НО ВА ЕМИ ГРА ЦИ ЈА И СТА РА МИ ЗО ГИ НИ ЈА
(Са ња Ни ко лић: Си ла и Со ни у Бер ли ну, Лом, 2018)

Си ла и Со ни у Бер ли ну, пр ви ро ман Са ње Ни ко лић, те ма ти зу је еми грант ско ис ку ство 
у чи јем цен тру су од но си не ко ли ко ге не ра ци ја еми гра на та. С об зи ром на то да је еми-
грант ски ро ман до жи вео про цват у ре ги о нал ној књи жев но сти у про те клих не ко ли ко 
де це ни ја, ова кав из бор на ра тив ног фо ку са ко ји се не огра ни ча ва на ге не ра циј ски 
на ра тив, већ ин си сти ра на по ве зи ва њу ис ку ства ви ше ге не ра ци ја еми грант ки ња и 
еми гра на та, мо же се ту ма чи ти као по ку шај да се у че сто об ра ђи ва ну те му уне се све-
жи ја пер спек ти ва. Про та го нист ки ња и на ра тор ка је же на на по чет ку пе те де це ни је 
жи во та ко ја опи су је вла сти ту сва ко дне ви цу – се лид бе и не при јат на ис ку ства са ста-
но дав ка ма и ста но дав ци ма, као и са си сте мом со ци ја ли за ци је стра на ца у по тра зи за 
но вом до мо ви ном. Ипак, по ку шај да се ре ал ност са мо кон ста ту је и опи су је је сте, са ма 
по се би, на ра тив но ис цр пље на тех ни ка, по себ но ако се не осла ња на дру га при по-
вед на сред ства, већ је са ма се би свр ха. За то у пр ви план из би ја не у бе дљи вост на ра-
тор ског гла са, од но сно огра ни че ност на ра тор ки ног по гле да на свет. Као што је у свом 
при ка зу при ме тио Дра ган Јо ва но вић (Да нас, Кул тур ни до да так, 3. 11. 2018), Со нин и 
Си лин од нос је але го ри ја тран сге не ра циј ске еми гра ци је са ју го сло вен ског про сто ра, 
тј. не мо гућ но сти раз у ме ва ња из ме ђу две ге не ра ци је исе ље ни ка, бу ду ћи да ју на ки њин 
љу бав ник при па да ге не ра ци ји ко ја је еми гри ра ла по чет ком осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, док је рад ња ро ма на, а ти ме и Со ни ног од ла ска у Бер лин, сме ште на у нај-
не по сред ни ју про шлост. 

На ра тор ка на сто ји да нас убе ди да је њен снис хо дљи во-ле тар ги чан тон пре ма чи-
ње ни ци да је емо тив ни од нос Си ле и Со ни за пра во са до ма зо хи стич ки, јед но знач но 
ко ди ран као му шка до ми на ци ја над ин те лек ту ал но и ка рак тер но не ви дљи вом ју на-
ки њом, за пра во не ка вр ста дис тан це, чак и иро ни ја. Ме ђу тим, сам текст не ну ди та ква 
ин тер пре та тив на упо ри шта из ви ше раз ло га. Нај пре, због пра во ли ниј ске на ра ци је у 
ко јој се сце не пло шне, же но мр зач ке и са ди стич ке еро ти ке по на вља ју уне до глед („Ле-
жа ла сам као кљу се у плит кој во ди. Та да ме је оп ко ра чио. Ужа сно се про во дио, ви де ла 
сам то. Нај го ре је на пут по ве сти не у по тре бљив ко мад, па ми је ушао у уста”), а не 
ре зул ти ра ју ни ка квим има ги на тив ним уви дом или раз во јем ли ко ва. Из та кве по е тич-
ке по став ке ра чва ју се два те мељ на не до стат ка ро ма на – јед но ди мен зи о нал ни и не-
у бе дљи ви ли ко ви, те кли ше ти ран је зик. На ра тор ки на те жња да нас убе ди у фа тал ну 
при влач ност ли ка ка кав је Си ла не ма при по вед ни осло нац. Си ла је оже ње ни му шка рац 
ко ји има љу бав ни це, еми грант у Бер ли ну, а ње гов лик уи сти ну је сво див на ма чи зам, 
те оста вља ути сак као да је пре у зет из сек си стич ких са др жа ја рас про стра ње них у 
по пу лар ној кул ту ри. Та ко об ли ко ва на љу бав на при ча под се ћа на од но се ка кве ју на ци 
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Maja Erdeljanin и ју на ки ње гра де у ме ло дра ма ма као што су Су мрак, Пе де сет ни јан си си ве или љу бав на 
при ча Ке ри и Звер ке из се ри је Секс и град. С об зи ром на то да њи хо ви су сре ти де лу ју 
са мо као по вод да при по ве да чи ца об ја сни сво ја уве ре ња, а не ау тен тич но ро ма неск но 
тки во ко је упри зо ру је ди на ми ку од но са, она то по ку ша ва да ком пен зу је оп сер ва ци-
ја ма ко је не рет ко под се ћа ју на је зик ре кла ма – „Уо ста лом, ни је јео слат ко. За то је био 
та кав, са вр шен. Ше ћер уби ја.” Сте ре о тип ним ерот ским опи си ма ком пле мен тар не су 
ква зи фи ло зоф ске ап страк ци је – „При ме ни ла сам Хе ге ло ву син те зу и ан ти те зу, и Лајб ни ца, 
че му фи ло зо фи ја, ако је чо век не при ме њу је” – чи ји је је ди ни циљ ис ти ца ње обра зо-
ва ња и ин те лек ту ал не су пер и ор но сти ју на ки ње у од но су на ли ко ве дру гих еми грант-
ки ња и еми гра на та, ко је сре ће у ба ро ви ма или на по слу. Ју на ки њи на кон тра дик тор на 
свест – по тре ба да се пред ста ви као ин те лек ту ал ка, са јед не, и ма ло гра ђан ски је зик, 
са дру ге стра не – до ла зи до из ра жа ја у су сре ту са оним што је дру га чи је у од но су на 
ње но ис ку ство.

Сто га по ку шај пр о бле ма ти зо ва ња ра си зма у гра ђан ском дру штву зе мље ка пи та-
ли стич ког цен тра, чи ји је епи цен тар и ам блем град Бер лин, зву чи пам флет ски, бу ду ћи 
да на ра тор ка не по се ду је ни ка кву ре флек си ју о вла сти тој снис хо дљи во сти и пре зи ру 
ка ко пре ма ју го сло вен ској еми гра ци ји, та ко и пре ма до се ље ни ци ма из африч ких и 
азиј ских зе ма ља. „Љу де сам ви ђа ла са мо кад ују тру уђем у ау то бус. Ара пи и њи хо ве 
за мо та не же не... Има ле су те уту че не по гле де. Увек ме је за ни ма ло, јер ни сам хте ла да 
се раз мно жа вам, да ли су икад схва ти ле не што да ље од сво јих но се ва.”

Ат мос фе ра гра да сва ка ко је ва жан то пос еми грант ске књи жев но сти и мо жда умет-
нич ки нај по тент ни је оруж је овог жан ра. Иа ко је ау тор ки на по е ти ка за сно ва на на ар ха-
ич ним и кон вен ци о нал ним пред ста ва ма и о род ним од но си ма, и о по зи ци ји на ра тив ног 
су бјек та, па и о еми гра ци ји, сли ке гра да су мо жда нај ком плек сни ја мо тив ска це ли на у 
ро ма ну. Бер лин је увек при ка зан у од но су на сво је де при ви ле го ва не ста нов ни це и ста-
нов ни ке, али и та да функ ци о ни ше углав ном као по за ди на на ко јој се на слов ни ју нак и 
ју на ки ња из два ја ју у од но су на све оста ле по ар би трар ним би нар ним кри те ри ју ми ма. 

Ми зо ги ни ја и ра си зам, прак тич но стил ска око сни ца ро ма на, мо гу се раз у ме ти као 
по сле ди ца по е тич ке за блу де. На и ме, пу ка де скрип ци ја ре ал но сти тј. те жња да се 
„ствар но сна про за” раз у ме ва као при ка зи ва ње ап стракт не ствар но сти, ли ше не иде-
о ло ги је, а ти ме и кри тич ке дис тан це пре ма оно ме што су увре же ни обра сци и ка нон-
ске и по пу лар не књи жев но сти, ну жно ре зул ти ра хи пе ри де о ло ги зо ва ним је зи ком, што 
зна чи је зи ком род них, ет нич ких и дру гих сте ре о ти па. То се не дво сми сле но очи ту је 
на оним ме сти ма у ро ма ну где Со ни про ми шља при ли ке ко је усло вља ва ју ње ну по-
зи ци ју. За по слив ши се у фир ми, на рад ном ме сту ко је је ис под ње них ква ли фи ка ци ја, 
а пла та ми ни мал на у од но су на не мач ки стан дард, Со ни кон ста ту је да су ње не ко ле-
ги ни це и ко ле ге та ко ђе све ви со ко о бра зо ва ни еми гран ти, да је ме сто на ко ме се на-
ла зи фир ма ко ја их аут сор су је за пра во бив ша Си мен со ва фа бри ка, док се но ва Си мен-
со ва фа бри ка да нас на ла зи не где на Да ле ком ис то ку. Иа ко са жи ма ју нај ре цент ни је 
ре струк ту ри са ње гло бал ног ка пи та ли стич ког си сте ма, из не те чи ње ни це на ра ти ви-
зу ју се осла ња њем на вред но сну хи је рар хи ју из ме ђу рад нич ке и сред њих кла са. С 
об зи ром на то да је при ча цен три ра на око сред њо кла сне „тран зи циј ске” иде о ло ге ме 
тра ге ди је исе ља ва ња, ко ја је тра ге ди ја са мо ка да се од но си на сред њу кла су, об ја шње ње 
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ко је Со ни ну ди за соп стве ни по ло жај са сто ји се из две фло ску ле ко је де сни ца екс пло-
а ти ше – украт ко, „ко му ни зам је крив за све” и „кул ту ра, а не ри ја ли ти”. У том ду ху, ју-
на ки ња за кљу чу је: „Њи ма је Ти то ва Ју го сла ви ја из гра ди ла стам бе ни про стор на рад-
ним ак ци ја ма... Но во гра ђан ство чи ни ли су се ља ци, ко ји се ни су осло ба ђа ли се о ских 
на ви ка. Гра до ви су бр зо по су ста ли под те ре том ру рал не кул ту ре, па је ру рал ни кич и 
шунд за вла дао то ком де ве де се тих, а до кра ја пр ве де це ни је две хи ља ди тих по стао је 
мејнстрим, па је и све кул тур но из ве три ло у це лој зе мљи, до ми ни ра ле су но ге пе ва-
чи це ко је су по ста ле не ка кве да ми це на те веу. За то сам ја сад се де ла у бив шој Си мен-
со вој фа бри ци.”

Иа ко ни на стил ском ни на идеј ном ни воу овај ро ман не ну ди осве жа ва ју ћа или 
ин тер пре та тив но иза зов на ме ста, Си ла и Со ни у Бер ли ну ипак је ро ман ко ји ма пи ра 
кључ не не до стат ке до ма ће књи жев не сце не, као што су на ра тив на ли не ар ност уте-
ме ље на у по тре би да се при ка зи ва ње ствар но сти тј. ег зи стен ци јал ног ис ку ства ве ћи-
не из јед на чи са ква зи не и де о ло шким по гле дом на свет, те по сле дич но, скли зну ће у 
сте ре о ти пи ју и ана хро ни зме. Ана хро ност се нај ви ше огле да у те жњи да се по ли тич ност 
од стра ни као јед на од бит них ка рак те ри сти ка мо дер не ли те ра ту ре, па је за то са свим 
ло гич но да глав на ју на ки ња по но сно ис ти че не са мо „да ни је ни ка ква фе ми нист ки ња”, 
већ при по вед ни тон по чи ва на су прот ста вља њу ин те лек ту ал не чи сто те апо ли тич не 
при по ве да чи це и свих оста лих, осим са вр ше ног Си ле, ко ји су окр ње ни по ли тич ким 
фак то ри ма ко ји упра вља ју њи хо вим жи во ти ма. Окол но сти у ко ји ма се ју на ки ња за ти-
че ни су апо ли тич не – при по ве да чи ца на пу шта сво ју зе мљу, јер је на то при мо ра на из 
еко ном ских раз ло га („Про ле ће је би ло по во љан час за од ла зак, јер ако до ђем у си ту-
а ци ју да спа вам под ве дрим не бом, тре ба да бу де то пло на по љу”), а у Бер ли ну до би ја 
по сао у пред у зе ћу ко је оп ста је за хва љу ју ћи екс пло а та ци ји „уве зе не” рад не сна ге. 
Ме ђу тим, и сам за плет и на ра тор ки ни ко мен та ри ову те му не об ра ђу ју да ље од оп штег 
ме ста о „од ли ву мо зго ва”, а на ра тив ни глас ин си сти ра на спе ци фич но сти суд би не 
обра зо ва них еми гра на та. 

Због то га се по ли тич ки са др жај ро ма на, ин хе рент но при су тан у са мом из бо ру те ме, 
иш чи та ва је ди но уз по моћ оно га што је по зна то из хе ге мо ног јав ног дис кур са и сва ко-
днев ног ис ку ства, а не по мо ћу оног што је да то у тек сту. За хва љу ју ћи ова ко по ста вље-
ним, прет по ли тич ким ка те го ри ја ма ана ли зи ра ња ре ал но сти, ро ман Си ла и Со ни у Бер
ли ну не за ди ре у кон тра дик тор ност и бол еми грант ске ег зи стен ци је, већ је су штин ски 
пред ста вља као из бор над моћ не по је дин ке, прем да она то објек тив но ни је.

Ка ко у жан ру еми грант ског ро ма на углав ном из о ста ју убе дљи ви жен ски ли ко ви, 
на ни воу чи та лач ког ис ку ства, обес хра бру је то што је ау тор ка ода бра ла лик (без по-
кри ћа) гор де еми грант ки ње, а за тим га об ли ко ва ла на јед но ди мен зи о на лан на чин. 
Та кав лик је, у до ма ћим окви ри ма, нај у спе шни је раз ви јен у про зи Ду брав ке Угре шић, 
али у ње ним ро ма ни ма он по се ду је ка па ци тет да про бле ма ти зу је оно што је исто риј-
ски бит но – у Му зе ју без у вјет не пре да је, тај лик је сте глас ко ји по е ти зу је исто риј ску 
не прав ду и слом ци ви ли за ци је с дру ге стра не Бер лин ског зи да, а у ро ма ну Ли си ца тај 
жен ски лик до но си спе ци фич но по род њен по глед на исто ри ју књи жев но сти. У том 
сми слу, Со ни је ју на ки ња ко ја оте ло вљу је ве о ма огра ни че но ис ку ство, што усло вља ва 
и укуп не умет нич ке до ме те овог ро ма на.
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