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КА КО ЈЕ НА СТАО СВА КИ ДАН У ГО ДИ НИ1

Нај и скре ни ји од го вор гла си: ова књи га уоп ште ни је тре ба ло да на ста не. Прет ход-
но сам на пи сао три и по књи ге, углав ном сам жи вео у Не мач кој и имао сам ра зних 
раз ло га да при жељ ку јем ра ста нак, пре дах. Та ко сам по чео да се рас пи ту јем да ли се 
ну де по сло ви у Аме ри ци и има ју ли та мо не што за ме не. Ево с чи ме је то би ло у ве зи: 
два пу та сам био у Аме ри ци, на пу то ва њи ма по пут овог. Ста не те на по ди јум, љу де за-
ни ма не мач ка књи жев ност и он да им не што про чи та те, при че му у ино стран ству увек 
мо же мо да се прав да мо да са мо ау тор тач но зна ка кву је аку стич ну ди мен зи ју имао у 
гла ви док је пи сао текст. Би ла су то два пу то ва ња и та да сам ви део по не што од те зе-
мље Аме ри ке, на и ме тач но оно што се зби ва пред про зо ром ау то бу са од ае ро дро ма, 
ис пред хо тел ске со бе или уоп ште из ме ђу зна ме ни то сти и ае ро дро ма. Бу ду ћи да ми је 
мно го то га би ло ус кра ће но, та зе мља је по бу ђи ва ла мо ју ра до зна лост и за сту пао сам 
ве ро ват но по ма ло бу да ла сту те о ри ју, на и ме, да да на шња Аме ри ка по мно го че му може 
би ти на ша бу дућ ност. То сам хтео да ис пи там. Али ни су ми ве ро ва ли да же лим ов де 
да ра дим. Го во ри ли су ми: „Да, ка ко да не, до ђи те код нас на уни вер зи тет и под у ча вај-
те љу де пи са њу, по го то во кре а тив ном пи са њу.“ Али, по што из вла сти тог ис ку ства знам 
ка ко се то учи, не ве ру јем да ико га мо же те то ме на у чи ти. Имао сам још слич них по ну да; 
на кра ју ми је, ме ђу тим, не ко по ве ро вао и по ну дио по сао лек то ра у из да вач кој ку ћи 
ко ја об ја вљу је школ ске уџ бе ни ке. Мо рао сам да се уве рим да то ни је по клон и рад но 
ме сто отво ре но баш за ме не. За по че так сам углав ном до био упра во оно што сам тра-
жио: мо рао сам, на и ме, сâм да тра жим стан, са знао сам да и та мо мо ра те да ис пу ња-
ва те обра сце за по ре ску при ја ву и да том при ли ком мо же те што шта да на у чи те о мен-
та ли те ту љу ди, не љу ди на ули ци, већ љу ди у кан це ла ри ји.

Ма ло-по ма ло, упо знао сам на чин жи во та ка квом ни сам те жио. И из сво је днев не 
ру ти не мо гао сам мно го то га да на у чим: то зна чи да сам у осам са ти мо рао да кре нем од 
ку ће, да пре сед нем у ме троу да бих у де сет до де вет се део за рад ним сто лом и оста вио 
ути сак не ве ро ват но ло јал ног за по сле ног, јер сам пред у зе ћу по кло нио де сет ми ну та.

Би ла је то но ва згра да, а та џи нов ска мо дер на по слов на зда ња у цен тру Мен хет на 
мно го су бо ље ор га ни зо ва на не го што би смо то у Не мач кој мо гли да за ми сли мо. Ни су 
то ве ли ке кан це ла ри је – то су ће ли је. У тој но вој згра ди вра та до по је ди нач них ће ли ја 

1 Текст пре да ва ња ко је је Уве Јон зон одр жао 18. ју ла 1974. у Мин хе ну. У окви ру лет њег кур са та-
мо шњег Ге те ин сти ту та, без ру ко пи са пред со бом при чао је о на стан ку ро ма на Сва ки дан у го ди ни. 
Пре да ва ње је сни мље но на маг не то фон ску тра ку, а др Мо ни ка фон Крафт га је тран скри бо ва ла. 
Овај текст је за сно ван на са чу ва ној вер зи ји тог тран скрип та из за о став шти не Увеа Јон зо на и под 
на сло вом: Uwe Johnson, „Wie es zu den Ja hre sta gen ge kom men ist“, об ја вљен у: Eber hard Fahlke 
(прир.), „Ich über le ge mir die Geschic hte...“ Uwe Johnson im Gespräch, Su hr kamp Ver lag, Франк фурт/M., 
1988, стр. 65–71.
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по ме ре на су са мо је дан је ди ни пут, на и ме, он да ка да су угла вље на, на кон че га су „за-
ку ца на“ за зид. Би ло је, да кле, до вољ но да шеф оде ље ња са мо про ђе и од мах ви ди да 
ли чи та те не ку до бру књи гу или но ви не, или се ди те рев но сно наг ну ти над пи са ћом 
ма ши ном и ства ра те не ки по же љан на слов. Ра дио сам, да кле, по ред отво ре них вра та 
и уве че до ла зио ку ћи, ис пру жао но ге и ста вљао хлад не обло ге на ша ке. Осим то га, 
ни сам ви део ско ро ни шта дру го од гра да, а осве стио сам се тек по сле де вет ме се ци; 
би ла је то по сле ди ца спо зна је да са да знам не што што уоп ште ни сам же лео да знам: 
ка кав је по ло жај за по сле них у гра ду као што је Њу јорк. Би ло је то за пра во бес ко ри сно 
до дат но зна ње. Ни сам, ме ђу тим, мо гао тек та ко да га за не ма рим. А он да ми је па ло на 
па мет да сам по зна вао још не ко га ко жи ви у том гра ду: би ло је то ли це по име ну Ге зи-
на Кре спал. Сво је вре ме но сам у књи зи под на сло вом На га ђа ња о Ја ко ву опи сао три 
не де ље ње ног жи во та, али то је ве о ма кра так пе ри од. За пра во, она је са мо по сто ја ла 
и ни је има ла про шлост. И ка ко то обич но би ва ка да из ми сли те не ки лик – јер га ни сте 
из ми сли ли са мо због тре нут ка о ко ме же ли те да при ча те, већ ипак же ли те да бу де 
пот пу ни ји, да кле, не са мо об лик ли ца (у овом слу ча ју по ма ло сло вен ског, јер је она из 
Ме клен бур га) – знао сам о њој још по не што. Знао сам го ди ну ро ђе ња, 1933, знао сам 
исто ри јат по ро ди це и знао сам не ке ње не осо бе но сти, на при мер, да се ни је при др жа-
ва ла од ре ђе них кон вен ци ја, као што је брак, и да је чи та ла но ви не, што об ја шња вам ти ме 
да је до 1953. жи ве ла у Ме клен бур гу и да та мо ни је оста ла са мо за то што јој је то зави-
чај, због при ја те ља или љу бав них ве за. Оста ла је и због по себ ног об ли ка со ци ја ли зма, 
ко ји је ис про ба ван на та мо шњем на ро ду ка да је со вјет ска оп сад на зо на пре тво ре на 
у Не мач ку Де мо крат ску Ре пу бли ку. То сам знао. Али знао сам и да је у шко ли има ла 
со ци ја ли зам, и то као са став ни део ан ти фа ши зма и као те о ри ју, и да су сред њо школ-
ци ко ји су ма ту ри ра ли 1952. и у НДР-у сма тра ли се бе ели том, те ни су ми сли ли да је 
нео п ход но да се оба ве сте и о „со ци ја ли зму на ули ци“, ка ко он ствар но функ ци о ни ше 
у фа бри ци или у при вред ној за дру зи и шта се та мо зби ва с љу ди ма.

Пре ма то ме, то ни је био нај бо ље уте ме љен марк си зам, тач ни је, у те о ри ји је био од-
ли чан, она кав ка кав сте се би сво је вре ме но мо гли да при у шти те са мо за 30.000 злат них 
не мач ких ма ра ка. У прак си, ме ђу тим, ни је ни шта ва љао и кад су рад ни ци и се ља ци те 
др жа ве од лу чи ли да по ве ду у бор бу про тив вла сти због гру бе зло у по тре бе, ње на 
сли ка о со ци ја ли зму се рас па ла и она је би ла та ко ре ћи лич но по вре ђе на због то га што 
со ци ја ли зам та ко по сту па и пу ца из тен ко ва на вла сти ти на род – има ла је два де сет 
го ди на. Ура ди ла је нај глу пљу мо гу ћу ствар и у па ни ци оти шла у део све та ко ји јој уоп ште 
ни је од го ва рао – оти шла је у За пад ну Не мач ку, где је са свим си гур но ни су при вла чи-
ли за о ста ли те ме љи фа ши зма – у крај о ко ме је учи ла ка ко у ње му по сто је ци клич не 
кри зе и не ми нов ност тих кри за и про паст тог дру штва – и та мо је оста ла. Јер, ко се 
мак не од со ци ја ли зма ни ка да се не вра ћа, ба рем не као иста осо ба.

Све сам то знао. Сте кла је сер ти фи кат о зна њу стра ног је зи ка, у НДР-у би мо гла да 
сту ди ра, у За пад ној Не мач кој за то ни је има ла нов ца. По сле то га је не ко вре ме ра ди ла 
у не кој кан це ла ри ји, по том је ро ди ла де те. У том тре нут ку свет јој је де ло вао ве о ма 
не си гур но и за по сли ла се у не кој бан ци, на стра ном је зи ку је пи са ла пи сма дру гим 
бан ка ма и ма ло се упо зна ла с тер ми но ло ги јом, да би је 1961. ње на „за хвал на“ бан ка 
по сла ла у Аме ри ку. Тре ба ло је да та мо на у чи ра фи ни ра не три ко ве за умно жа ва ње, 
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сти ца ње и улеп ша ва ње нов ца, ма ло се око то га и по тру ди ла, да би од јед ном де зер-
ти ра ла. И до би ла је от каз. По сле крат ке па у зе, на шла је дру гу бан ку, без ве за с Не мач-
ком, ма ло учи ла на ци о нал ну еко но ми ју, тј. ку пи ла ма ло на ци о нал не еко но ми је на 
Уни вер зи те ту Ко лум би ја и на кра ју је по но во до спе ла та мо ода кле је и кре ну ла: опет 
је би ла се кре та ри ца са зна њем стра них је зи ка у не кој бан ци. Све га то га сам се се тио. 
До ду ше, она је ли це ко је је умно го ме плод ма ште, ни је при ја вље на у по ли ци ји, из ми-
слио сам је.

Би ла је, да кле, 1966/67. го ди на. Пи тао сам се где би у Њу јор ку Ге зи на мо гла да жи ви. 
Јер ја сам ста но вао у ве о ма чуд ном кра ју тог гра да, ко ји за пра во не сме да по сто ји: у 
ста ну на Ри вер сајд драј ву, имао је пет про зо ра, сви с по гле дом на Парк Ри вер сајд, а у 
је сен сте гле да ли на ре ку Хад сон. Ка ко је до оба ле би ло тач но сто ти ну ме та ра, уоп ште 
ни је би ло ла ко утвр ди ти да је пла вет ни ло Хад со на за пра во отров. Ма да, ода кле је 
до шла Ге зи на Кре спал? С Бал тич ког мо ра. До шла је из кра ја с ма ло др ве ћа, јер је плем-
ство у том де лу Ме клен бур га 1500. го ди не по се кло шу ме.

Би ло ми је при лич но ја сно да и она ста ну је не где на Ри вер сај ду, не где у Де ве де сет 
и не кој, не баш та мо где сам ја ста но вао, али от при ли ке та мо.

Са да сам знао где ста ну је и још сам мо рао да утвр дим где је сме сти ла де те. У обда-
ни ште? Ко ли ко то ко шта? Љу ди у пар ку су се ве о ма чу ди ли кад сам их пи тао: „Ко ли ко, 
от при ли ке, пла ћа те за де те?“ Ма ри, де те, са да је већ има ла де сет го ди на и ви ше ни је 
ишла у об да ни ште, већ је по ха ђа ла ве о ма углед ну шко лу без оба ве зне вер ске на ста ве. 
Ци фра је би ла „око де вет сто до ла ра го ди шње“ и са да сам мо рао да са знам: мо же ли 
се кре та ри ца у бан ци то се би да при у шти? И то сам ус пео да са знам. Али са да сам већ 
иза зи вао ве ли ко чу ђе ње ме ђу по зна ни ци ма. До тад су ме сма тра ли при лич но дис крет-
ном осо бом, а са да сам ишао по гра ду и рас пи ти вао се за це не, на при мер, у бан ци, 
ко ли ко се от при ли ке за ра ђу је.

Или сам пи тао, ако не ко ста ну је на Парк аве ни ји, ко ли ко от при ли ке пла ћа че тво-
ро со бан стан. Ако та ко не што пи та те не ко га на Парк аве ни ји и ако сте уз то још код 
њих у го сти ма... Ни сам, да кле, пре зао ни од че га, тре ба ло ми је то, али ни ко ме ни сам 
мо гао да ка жем за што. А он да сам – због при ку пља ња ма те ри ја ла у ве зи с Парк аве-
ни јом – хтео да одем на ру чак с не ким ми ли о не ром. Та ко сам ру чао с из дан ком фи-
нан сиј ске ари сто кра ти је и пи тао га: „Ре ци те ми, да ли је мо гу ће да ва ша фи нан сиј ска 
ин сти ту ци ја с две ста за по сле них за ра ђу је на ра ту у Ви јет на му и да ли је уоп ште мо гу-
ће да ка пи та ли сти про фи ти ра ју од рат них по тро шач ких ор ги ја?“ А бу ду ћи да је то био 
ве о ма до сто јан ствен го спо дин, ни је се штрец нуо, са мо је за чу ђе но при ме тио да о 
то ме ни кад ни је раз ми шљао. Са да сам знао по не што и о бан ци и схва та њу бан ка ра и 
смо гао хра бро сти да за поч нем сво ју књи гу.

По че так је, на рав но, био по гре шан. У ав гу сту 1967. био сам на мо ру и јед не ве че ри 
сам ре као се би: За што не бих по чео баш са да, био је то 20. ав густ 1967. Већ сам сми слио 
и на слов: Сва ки дан у го ди ни, 365 да на у го ди ни. Та да сам по чео да опи су јем оно мо ре 
ко је сам ви део у Њу Џер зи ју и ствар но за вр шио пр во по гла вље, тог по не дељ ка по сле 
не де ље. По ми слио сам: У уто рак ћеш на пи са ти по гла вље о по не дељ ку, у сре ду о утор-
ку... И та ко ће про ћи го ди на и има ћеш сво јих 365 по гла вља и за вр ши ћеш по сао. Ка да 
је за пра во тре ба ло да бу де на ре ду 365. по гла вље, имао сам их у нај бо љем слу ча ју 20. 
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Осим то га, ствар ност ми је на свој пред у сре тљив на чин обез бе ди ла за вр ше так ка кав 
ни сам хтео: шо кант не смрт не слу ча је ве, од Џо на Ф. Ке не ди ја до Мар ти на Лу те ра Кин га 
– ни сам то пла ни рао.

Обез бе ди ла ми је про цес де мо кра ти за ци је со ци ја ли зма у Че хо сло вач кој и ин те-
ре со ва ње бан ке у ко јој је ра ди ла Ге зи на Кре спал за Че хо сло вач ку као ко ри сни ка 
кре ди та. Ге зи на Кре спал ће као ре фе рент би ти за ду же на за при пре му те по зај ми це 
све до ула ска со вјет ских тру па, с ко јим за бан ку ни шта ни је про па ло. Али за Че хо сло-
ва ке је про па ло мно го то га, јер су по мо ћу ино стра них кре ди та вред них ми ли јар де 
мо гли до ста то га да до ве ду у ред у ин ду стри ји ла ких ме та ла, у са о бра ћа ју – да кле, 
не што су из гу би ли. А та Ге зи на Кре спал, ко ја би и са да ра до ра ди ла за то што је, до ду-
ше, би ла за бан ку, али и за уна пре ђе ње свог со ци ја ли зма, за ко ји је би ла ве за на још 
од де тињ ства, са да је и она не што из гу би ла, оног тре нут ка кад су Со вје ти умар ши ра-
ли, у шта до са мог кра ја ни је хте ла да по ве ру је.

Оно што сам на пи сао у пр вом по гла вљу, што сам сма трао нај ва жни јим, би ла је 
при ча о то ме ка ко го спо ђа Кре спал да нас жи ви у Њу јор ку са сво јом про шло шћу, са 
сво јом ме клен бур шком, ис точ но не мач ком, со ци ја ли стич ком, за пад но не мач ком, ка-
пи та ли стич ком про шло шћу.

Же лим да ука жем на чи ње ни цу да је та ква днев на ру ти на ап сурд на, да чо век мо ра 
да жи ви ап сурд но ако хо ће да из гу ра дан и да за то пла ћа шко ла ри ну. Ја не мам сло-
бо ду од лу чи ва ња у од но су на мој из ми шље ни лик, јер сам сво је вре ме но очи глед но 
по гре шио ка да сам по сре до вао у по знан ству тог ли ка с из ве сним го спо ди ном Кар шом 
– не бих ре као да сам то по знан ство из ми слио, јер и тог го спо ди на Кар ша, ко ли ко год 
да је из ми шљен, ипак по зна јем. То је онај тип ко ји је 1960. збри сао из Не мач ке и са да 
има стан у вла сни штву. Ми смо га под вр гли ге не рал ном ре мон ту та ко да је са да и он 
про фе сор. Осим то га, на пи сао је књи гу о ма фи ји и по зна је Ге зи ну Кре спал от при ли ке 
још од 1960. го ди не и за то се ње гов ро ђен дан ну жно спо ми ње у овој књи зи. У су прот ном 
би ми та из ми шље на Ге зи на ре кла: Е, па до бро – или га по зна јем, или сам му дра га 
при ја те љи ца, или си ти ов де са мо не што опи сао. Она ме је на те ра ла на ту ро ђен дан ску 
про сла ву, све с де те том, и ви ди те, и де те ће се по ја ви ти, и оно узи ма шта му при па да. 
Сад би сте мо гли да ка же те: Али то де те уоп ште ни је Не ми ца, зар ствар но мо ра да трпи 
то та ко зва но из ра бљи ва ње улеп ша но до са вр шен ства? Или: За што њих две јед но став но 
не по ша ље те ку ћи? Јед но мо гу да вам ка жем, и дру ги су ми то до бро на мер но са ве то-
ва ли, на при мер, Мар тин Вал зер. Ви дев ши ка да ће књи га мо ра ти да се за вр ши и чи ме, 
ре као ми је: „Уве, од ве ди Ге зи ну ку ћи. Сме сти је не где у Шве биш Гминд, у не ку ба у шпар-
ка су.“2 А ја сам му ре као: „Мар ти не, дра ги мој, и ја сам на то по ми шљао. Али она не ра зу-
ме швап ски ди ја лект. Мо же она да го во ри ита ли јан ски без на гла ска, и ен гле ски, од но-
сно аме рич ки, са мо с ен гле ским на гла ском, али, слу шај, с ме клен бур шког на швап ски? 
Не ће мо ћи!“ „Ах“, ре као је Вал зер, „то је не мо гу ће. Та мо има то ли ко из бе гли ца.“

„Да, Мар ти не, пу сти мо сад из бе гли це, али она је та мо на Уни вер зи те ту Ко лум би ја 
то ли ко учи ла еко но ми ју и у сво јој бан ци у Њу јор ку са вла да ла то ли ко три ко ва и струч ну 

2 Нем. Ba uschpar kas se, фи нан сиј ска ин сти ту ци ја ко ја ште ди ша ма одо бра ва стам бе не кре ди те. (Прим. 
прев.)
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те р ми но ло ги ју – све би то ма ње-ви ше оти шло у ве тар у Шве биш Гмин ду. И сам си учио 
о аку му ла ци ји вред но сти рад не сна ге, зар не? Па не ћеш, ваљ да, да она све то ба ци у 
ве тар.“

„Хо ћу, дра ги мој Јон зо не, не мо ра да бу де Шве биш Гминд, сме сти је у Ли бек.“
„Да“, ка жем му ја, „у пра ву си. С тим ди ја лек том би мо гло. Али, ви диш, та го спо ђа је 

1953. на пу сти ла за ви чај, ни је то би ло то ли ко дав но.
У том слу ча ју би ла би пре бли зу гра ни це и пре бли зу јед ног ве о ма, ве о ма срод ног 

на чи на го во ра. Про бу ди ла би се не ка вр ста че жње за до мом. По лу де ла би кад би се 
пре пу сти ла тој опи је но сти опа сним успо ме на ма, ка да би се пре ви ше при бли жи ла 
оно ме што је из гу би ла, а то ни је ма ло.“

На то су ме от пи са ли као без на де жан слу чај, и то не са мо го спо дин Мар тин Вал зер.
И та ко сам је оста вио у Њу јор ку. Осим то га, она би ми ре кла: „Ви ди, ти си ме, до ду-

ше, из ми слио, као што пи сци из ми сле не ко га, али кад си ми дао де те, нај ка сни је у 
ав гу сту 1955, мо ра ла сам да ус по ста вим од нос пре ма том де те ту, ма ко ли ко да је из-
ми шље но, то сам са мо ја мо гла, јер сам же на. Е па, не мо жеш сад да ме пре ба цу јеш с 
ме ста на ме сто ка ко ти ду не, као што је то свој стве но му шкар ци ма. И ако ме на кра ју 
пре се лиш у Њу јорк и по бри неш се да то де те, Ма ри, тај град Њу јорк и Аме ри ку уоп ште 
сма тра сво јом је ди ном, сте че ном до мо ви ном, он да не мо жеш да тра жиш да се вра тим 
у Ди сел дорф и ба вим бан кар ским по сло ви ма, јер би та ко упро па стио то де те. Да кле, 
на ста ви при чу у Њу јор ку!“

Пре ма то ме, мо ра мо да оста не мо у Њу јор ку. Ви ше ни сам сло бо дан.

(С не мач ког пре ве ла Ма ја Ана ста си је вић) 


