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Дрин ка Гој ко вић

И
М

Е

УВОД У УВЕА ЈОН ЗО НА И СВА КИ ДАН  
У ГО ДИ НИ

Бе о град ска „Ла гу на“ при хва ти ла се ка пи тал ног по ду хва та – да об ја ви пре вод че-
тво ро том ног ро ма на Ja hre sta ge, на срп ском: Сва ки дан у го ди ни, ко ји пред ста вља opus 
mag num ве ли ког не мач ког пи сца Увеа Јон зо на (1934–1984). До са да су об ја вље на пр ва 
два то ма, том 1 – у сеп тем бру 2020, у пре во ду Дрин ке Гој ко вић, и том 2 у ма ју 2021. у 
пре во ду Спо мен ке Крај че вић и Ти ја не Тро пин. У при пре ми су тре ћи и че твр ти том, у 
пре во ду Бо ја не Де нић, од но сно Би ља не Па јић. 

Уве Јон зон је код нас, ако ика ко, у нај бо љем слу ча ју по знат по име ну. Осим оних 
ко ји га зна ју на ори ги нал ном, не мач ком је зи ку (а ни та квих не ма мно го), ма ло број ни 
за ин те ре со ва ни мла ђи чи та о ци су ње го вом ка пи тал ном ро ма ну при сту па ли углав ном 
пре ко не дав но (2018) об ја вље ног аме рич ког пре во да An ni ver sa ri es Де и ми о на Сер лса. 
У бе о град ској „Про све ти“ (еди ци ја Са вре ме ни стра ни пи сци) об ја вљен је, до ду ше, 1967. 
Јон зо нов крат ки ро ман Два схва та ња, али се не би ре кло да је, би ло та да, би ло ка-
сни је, мно го чи тан. Јон зон је те жак пи сац. У не мач ку про зу он је, у стил ској рав ни, увео 
но ву струк ту ру ре че ни це, но ви од нос пре ма лек си ци и гра ма ти ци, а све у куп но – но ви 
при ступ књи жев ној гра ђи. Ње гов пр ви об ја вље ни ро ман На га ђа ња о Ја ко ву (1959) 
иза звао је и не на кло но из не на ђе ње и оду ше вље ње, а и по ја ва пр вог то ма Сва ког да на 
у го ди ни (1970) у пр ви мах је на и шла на не у јед на чен при јем кри ти ке, и да ље до брим 
де лом не на вик ну те на ра ди кал не књи жев не за хва те; та кон тро верз на ре цеп ци ја мо-
же се, у ре ду ко ва ној вер зи ји, пред ста ви ти кроз две ди ја ме трал но су прот не кри ти чар-
ске ре ак ци је: 1) „Јон зон има мно го то га да ка же“ (Јост Нол те), од но сно: 2) „Ма ло жи та 
ис под мно го сла ме“ (Вер нер Тамс).

У ме ђу вре ме ну, од 1970. до да нас, Јон зон је, за хва љу ју ћи об ја вљи ва њу сва че ти ри 
то ма Сва ког да на у го ди ни, схва ћен и при хва ћен као мо дер ни кла сик не мач ке књи жев-
но сти, а те о риј ско-ин тер пре та тив на ли те ра ту ра о ње го вом укуп ном де лу, на ро чи то 
о ро ма ну Сва ки дан у го ди ни, не са мо у Не мач кој, го то во екс по нен ци јал но ра сте. Аме-
рич ко из да ње из 2018. на гло је уве ћа ло Јон зо но ву ме ђу на род ну ре пу та ци ју. Пи сац се 
ста вља у ред нај ве ћих у 20. ве ку, а про фе со ри нај у глед ни јих уни вер зи те та пи шу о 
књи зи као „сме лој, бри љант ној, из не на ђу ју ћој и ху ма ној“ (Чарлс М. Лар сон), од но сно 
„за ра зној по свом сти ли стич ком to ur de for ce и за чу ђу ју ће пле ме ни том, ма да не ро ман-
тич ном по гле ду на ко смо по ли ти зам, при па да ње и уто пи ју“ (Мар та Фи гле ро вич). 

* * *

Не ве ли ки из бор тек сто ва о Увеу Јон зо ну и ње го вом Сва ком да ну у го ди ни, ко ји ов де 
пред ста вља мо, за ми шљен је као увод и упу ћи ва ње у цен трал не ко ор ди на те овог 
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је дин стве ног и је дин стве но ком плек сног ро ма на. По де љен је на три за себ на одељ ка, 
по ве за на ти ме што се сва ки од но си на Сва ки дан у го ди ни. У пр вом, „Уве Јон зон, лич но“, 
два ин тер вјуа и Јон зо нов ау тор ски текст упо зна ју чи та о ца с основ ним ка рак те ри сти-
ка ма Јон зо но вог на чи на ра да на овом ро ма ну; у дру гом, „Ту ма че ња“, текст проф. Нор-
бер та Ме клен бур га при ка зу је не ко ли ко бит них еле ме на та Јон зо но вог књи жев ног 
по ступ ка у Сва ком да ну у го ди ни; текст проф. Ул ри ха Крел не ра го во ри о про бле му 
кри ви це, јед ној од сре ди шњих оса ро ма на, и ње ном тран сге не ра циј ском пре но ше њу; 
текст проф. Бер нда Ау е рок са ба ви се лич ном и дру штве ном мо гућ но шћу са вла да ва ња 
ужа са исто ри је, ко ји пред ста вља ју те мат ски и кон струк ци о ни те мељ ро ма на; у тре ћем 
одељ ку „По глед из бли за“ наш пи сац Ми ћа Ву ји чић да је сво је ин вен тив но и осо бе но 
чи та ње Сва ког да на у го ди ни. 

По све ћен чи та лац ро ма на ће по ред по ме ну тих сва ка ко уо чи ти и мно го број не дру-
ге су штин ски ва жне ру кав це од ко јих је из гра ђе но ово не сва ки да шње књи жев но 
де ло, а о ко ји ма овом при ли ком ни је мо гло би ти ре чи.

При ре ђи вач же ли да из ра зи ср дач ну за хвал ност ве ли ким по зна ва о ци ма Јон зо на, 
про фе со ри ма Бер нду Ау е рок су, Ул ри ху Крел не ру и Нор бер ту Ме клен бур гу, ко ји су 
спрем но и љу ба зно усту пи ли пра во на об ја вљи ва ње сво јих тек сто ва, као и из да вач кој 
ку ћи Su hr kamp ко ја је на исти на чин одо бри ла об ја вљи ва ње фраг ме на та Јон зо но вих 
ин тер вјуа и Јон зо но вог ау тор ског тек ста.


