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РЕ МЕК-ДЕ ЛО СВА КИ ДАН У ГО ДИ НИ1

Че тво ро том но про зно де ло Сва ки дан у го ди ни од го то во две хи ља де стра ни ца, 
на ста ло из ме ђу 1970. и 1983, пред ста вља сре ди ште це ло куп ног Јон зо но вог ства ра ла-
штва. Ово Јон зо но во глав но де ло, нај ве ће по оби му и вр хун ско по умет нич ком до ме ту, 
у по гле ду гра ђе и те мат ски ин те гри ше ма хом сва дру га ау то ро ва књи жев на оства ре ња. 
Увид у књи жев ност из пе ри о да по де ље но сти Не мач ке по ка зу је да оно не сум њи во 
при па да нај зна чај ни јим де ли ма те епо хе, де ли ма чи ја ће вред ност тра ја ти и да ле ко 
по сле ње. Упр кос знат ним ба ри је ра ма на пла ну пре во ђе ња и ши ре ња на ко је та ко 
зах тев но про зно де ло мо ра да на и ла зи, оно са свим из ве сно за слу жу је да бу де увр-
шће но у ме ђу на род ни ка нон мо дер ног ро ма на.

Да би се нај при клад ни је при сту пи ло овом ви ше слој ном ре мек-де лу с мно штвом 
ре фе рен ци, нај бо ље је ићи не ко ли ким пу те ви ма, не са мо јед ним. У овом по гла вљу као 
глав ни пут би рам онај „па но рам ски“ и Сва ки дан у го ди ни ка рак те ри шем као цели ну 
та ко што се ба вим (1) на кон крат ког ука зи ва ња на на ста нак де ла, ње го вим гло бал ним 
струк ту ра ма, фор мом при по ве да ња, кон цеп том при по ве да ња као и кон сте ла ци јом 
ли ко ва и рад ње (ма кро струк ту ра), (2) жан ров ским ка рак те ри сти ка ма де ла, ње го вим 
је зи ком и тех ни ка ма при по ве да ња (ми кро струк тру ра) и (3) ње го вим нај ва жни јим те-
мат ским аспек ти ма. По гла вље се за вр ша ва са же тим од ре ђи ва њем зна ча ја де ла у 
по љу на пе то сти од пред мо дер не до пост мо дер не. У на ред ним по гла вљи ма ћу, иду ћи 
спо ред ним пу те ви ма, де таљ ни је ана ли зи ра ти по је ди нач не аспек те ко ји ми се чи не 
по себ но ва жним за про дук тив но чи та ње и раз у ме ва ње де ла. То је, из ме ђу оста лог, 
пред ста вља ње по кра ји не и за ви ча ја у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни и спој ре ги о на ли зма 
и ре а ли зма код Увеа Јон зо на, што је аспект о ко ме су у кри ти ци ду го из но ше ни ве о ма 
кон тро верз ни су до ви (по гла вље IX). То је, за тим, Јон зо но ва умет ност еп ског упли та ња 
са вре ме ног, до ку мен тар ног ма те ри ја ла, што ана ли зи рам у по гла вљи ма ро ма на Сва ки 
дан у го ди ни у ко ји ма Јон зон про ши ру је свој при каз Је ри хо ва и Ме клен бур га укљу чи-
ва њем њи хо вих за пад них су се да Ли бе ка и Хол штај на (по гла вље Х). На пе тост из ме ђу 

1 Тек сто ви Нор бер та Ме клен бур га при па да ју VI II по гла вљу Welt stad tta ge buch und Pro vinzchro nik 
(Днев ник ве ле гра да и про вин циј ска хро ни ка) ње го ве фун да мен тал не студијe Die Erzählkunst Uwe 
Johnsons, Франк фурт/M., 1997. Због огра ни че ног про сто ра ко јим рас по ла же мо, из по гла вља од 
пре ко сто ти ну стра ни ца би ли смо при ну ђе ни да за ову при ли ку из дво ји мо са мо ма ли део: увод ни 
текст по гла вља, Das Me i ster werk Ja hre sta ge (Ре мек-де ло Сва ки дан у го ди ни), стр. 210–211; за тим 
ње гов пр ви оде љак Struk tu ren (Струк ту ре), стр. 211–214, с пр вим од ње го ва че ти ри пот по гла вља, 
Die Grund kon stel la tion und ihre räumliche, ze i tlic he und per so na le Di men sion (Основ на кон сте ла ци ја. 
Ди мен зи ја про сто ра, вре ме на и књи жев них ли ко ва), стр. 214–218; и ње гов дру ги оде љак Schre ib-
we i sen (На чи ни пи са ња), с пр вим од ње го вих пет пот по гла вља, Ta ge buch- und Chro nik mu ster, ein ge-
bet te te For men (Mатрицe днев ни ка и хро ни ке, узгло бље не фор ме), стр. 247–254. (Прим. прир.)
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при ча ња и пре ћут ки ва ња, ка рак те ри стич ну за Сва ки дан у го ди ни као и за Јон зо но ву 
про зу у це ли ни, же лео сам да де мон стри рам на при ме ру по гла вља ко је ве о ма пре-
ћут ку је јед ну од мно го број них смр ти у овом ро ма ну, ва жну, али ко ја се при чи та њу 
ла ко мо же пре ви де ти (по гла вље ХI). Два дру га ко мен та ра о по гла вљи ма ро ма на Сва ки 
дан у го ди ни, кон ци пи ра на та ко ђе као ве жбе за чи та ње чи та ве књи ге, угра ђе на су у 
сту ди ју о ди мен зи ја ма ху мо ра у Јон зо но вом це ло куп ном де лу (по гла вље IV). Уоб личе-
ње спе ци фич не фор ме исто риј ског при по ве да ња у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни осве тље-
но је у по гла вљу по све ће ном фраг мен ту из Јон зо но ве за о став шти не По ку шај да се 
на ђе отац, од но сно Да нас де ве де сет го ди на (по гла вље XII).

Струк ту ре

У окви ру Јон зо но ве књи жев не про дук ци је Сва ки дан у го ди ни пред ста вља но ви 
по че так иа ко исто вре ме но де мон стри ра и кон ти ну и тет ње го вог еп ског ства ра ла штва. 
Јон зо но во ра но де ло, три ро ма на: На га ђа ња о Ја ко ву, Тре ћа књи га о Ахи му и Два схва-
та ња, ко ји су Јон зо ну обез бе ди ли ис так ну то ме сто у исто ри ји не мач ког ро ма на на кон 
1945. – пр ве нац Ин грид Ба бен де рер де остао је до кра ја Јон зо но вог жи во та не до вр шен 
– би ло је окон ча но 1965, пет го ди на пре по ја вљи ва ња пр вог то ма ро ма на Сва ки дан у 
го ди ни. Имиџ „пе сни ка по де ље не Не мач ке“, ство рен на осно ву тог ра ног де ла, ау то ра 
је све ви ше оп те ре ћи вао те је за сво је пи са ње тра жио нов за ма јац, што га је мо ти ви са ло 
да на не ко вре ме из Не мач ке оде у Њу јорк. Тај бо ра вак у свет ској ме тро по ли, ко ји је 
по пла ну тре ба ло да тра је са мо го ди ну да на, али се про ду жио на две и по го ди не, од 
про ле ћа 1966. до је се ни 1968, имао је пре су дан зна чај за гра ђу, на ста нак и струк ту ру 
ро ма на Сва ки дан у го ди ни. 

Kао да тум по чет ка пи са ња свог глав ног де ла Јон зон је на вео 29. ја ну ар 1968 (ЈТ 1892),2 
а као пр ви, спон та ни по че так већ 20. ав густ 1967,3 да кле упра во да тум пр вог по гла вља 
ро ма на Сва ки дан у го ди ни; још ра ни ји да тум, на и ме је дан дан у апри лу 1967, спо ми ње 
као тре ну так кад се на јед ној њу јор шкој ули ци по но во срео са Ге зи ном Кре спал, ли ком 
из На га ђа ња о Ја ко ву и не ко ли ко тек сто ва из збир ке Карш. Тад је Јон зон већ по чео с 
проб ним бе ле шка ма о Ге зи ни Кре спал као њу јор шкој бан кар ској слу жбе ни ци.4 Из 
то га је про из и шла ве ро ват но ду го ва га на а са да и ко нач на од лу ка да ис пи ше жи вот 
тог ли ка од Је ри хо ва до Њу јор ка, и то на на чин ко ји је Јон зон сли ко ви то озна чио као 
не ку вр сту уго во ра с њом. Те је тој „да ми“, кад ју је тог април ског да на по но во срео, 
на ули ци из нео је дан „пред лог“. Он је њу „пре ско ро пу не че ти ри го ди не“, да кле 1963, 

2 И ку ца ни ру ко пис пр вог по гла вља но си тај да тум, уп. Eber hard Fahlke: „Die Kat ze Erin ne rung“. Uwe 
Johnson – Ei ne Chro nik in Bri e fen und Bil dern, Фран курт/М., 1994, стр. 229. 
На по ме на при ре ђи ва ча те ма та: Си гла у за гра ди озна ча ва скра ће ни цу ори ги нал ног на сло ва ро ма на 
и број стра ни це. Ау тор Ме клен бург ци ти ра Ja hre sta ge пре ма из да њу: Ja hre sta ge. Aus dem Le ben von 
Ge si ne Cres spahl, том 1, 1970 (стр. 1–480); том 2, 1971 (стр. 481–1010; До да так стр. I–XVI II); том 3, 1973 
(стр. 1011–1384); том 4, 1983 (стр. 1385–1892), Su hr kamp Ver lag, Франк фурт/М. 
3 E. Fahlke (прир.), „Ich über le ge mir die Geschic hte...“ Uwe Johnson im Gespräch, Франк фурт/M., 1988, 
стр. 69.
4 Uwe Johnson, Begleitumstände. Frank fur ter Vor le sun gen, Франк фурт/М., 1988, стр. 405.



154

већ био срео, али се она та да „из ву кла“ без од го во ра на пред лог.5 Ти ме је Јон зон на-
го ве стио да про је кат Кре спал по ти че још из ра них ше зде се тих го ди на. Тек сто ви из 
за о став шти не, ме ђу њи ма не ко ли ко „бе ле шки за ве жбу“6 као и би о граф ски фраг мент 
Но во сти о Кре спа ло вој ћер ки из 1963.7 то по твр ђу ју. Јон зон је тај би о граф ски фраг мент 
1964. про чи тао на Хе сен ском ра ди ју,8 а 1967. на те ле ви зи ји; тад је већ сми слио ка ко ће 
се да ље од ви ја ти Ге зи ни на жи вот на при ча и унео не ке из ме не у њу.9 Кад је Ге зи ну и 
ње ну ћер ку Ма ри „сле дио“ у Њу јорк, у гла ви му је већ у гру бим цр та ма би ла Ге зи ни на 
би о гра фи ја као и би о гра фи ја ње ног оца. Оно што се од ма те ри ја ла, под сти ца ја, ис ку-
ста ва и кон це па та та мо при кљу чи ло то ли ко је про ши ри ло и раз и гра ло рад на пи са њу 
књи ге да је у Њу јор ку на пи са но са мо не ко ли ко по гла вља – од 365 или 366 по гла вља 
пла ни ра не и 367 по гла вља го то ве књи ге, са мо 17 на 47 стра ница10 – уз то, мо гу ће, и 
неса чу ва на „пр во бит на вер зи ја при че о Кре спа ло ви ма“ ко ја је у ро ма ну Сва ки дан у 
го ди ни еп ски раз ви је на; то је би ла крат ка фор ма по об ли ку на лик ана ли ма, ко ју је ау тор 
ка сни је пре ра дио под рад ним на сло вом По ку шај про на ла же ња оца.

Сва ки дан у го ди ни – то је ис пр ва био на слов аван ту ри стич ког екс пе ри мен тал ног 
про је ка та пи са ња: Јон зон је у ју лу 1967. по чео да раз ра ђу је кон струк ци ју, на црт чи та-
вог тог по ду хва та.11 Хтео је да, по чев од би ло ког да на – на кра ју је то био 20. ав густ 
1967. – то ком го ди ну да на сва ко днев но пи ше по гла вље ко је се од но си на прет ход ни 
дан; ми слио је: „и он да ће про ћи го ди на да на и он да ћеш има ти сво јих 365 по гла вља 
и он да ћеш би ти го тов“.12 Но ма да од ла зе ћи из Њу јор ка ни је имао на пи сан ни два де-
се ти део, остао је при утвр ђе ном пла ну. Од 1967. до 1973. на пи са на су пр ва три то ма 
џи нов ског де ла Сва ки дан у го ди ни раз ра ђе ног по том пла ну; об ја вље ни су 1970, 1971 
и 1973. го ди не. Но огро ман обим гра ђе, а мо жда и те мат ска пре о ри јен та ци ја, при си ли 
су ау то ра на про ме ну. Мо рао је да од у ста не од пр вен стве ног пла на о тро том ном де лу, 
на осно ву ко га су пр ва два то ма сво јим днев ним за пи си ма-по гла вљи ма по кри ва ла по 
че ти ри ме се ца, и да пре о ста ла че ти ри ме се ца по де ли у два то ма. Та ко тре ћи и че твр ти 
том, при го то во истом оби му, има ју упо ла ма њи број по гла вља не го пр ва два. 

То што је че твр ти том об ја вљен тек 1983, де сет го ди на на кон тре ћег то ма и не ко ли ко 
ме се ци пре Јон зо но ве смр ти, у ве зи је с те шком брач ном, ства ра лач ком и жи вот ном 
кри зом у ко ју је ау тор за пао сре ди ном се дам де се тих и ко ја је ду го бло ки ра ла ње гов 
рад на ро ма ну Сва ки дан у го ди ни. Уто ли ко ви ше чу ди и за ди вљу је ка ко се у де лу чи ја 
је при пре ма тра ја ла пет, а пи са ње пет на ест го ди на, по след њи том пре ци зно укла па с 

5 Ibid., стр. 409.
6 Уп. Wol fgang Stre hlow: Ästhetik des Wi der spruchs. Ver such über Uwe Johnsons di a lek tische Schre ib we i se, 
Бер лин 1993, str. 228 f.
7 У: Uwe Johnson: „Wo hin ich in Wa hr he it gehöre“. Ein Uwe Johnson-Le se buch, прир. S. Un seld и дру ги, 
по го вор S. Un seld, Франк фурт/М., 1994, стр. 93f, 100–105.
8 Bernd Ne u mann, Uwe Johnson, Ham burg 1994, стр. 493.
9 Mar tin Meyer/Wol fgang Stre hlow: „Das sagt mir auch mein Fri se ur“. Film- und Fernsehäusserungen 
von Uwe Johnson. У: Sprac he und Li te ra tur im teh nischen Ze i tal ter 1985, све ска 95, стр. 177.
10 Begleitumstände. Frank fur ter Vor le sun gen, стр. 426. 
11 He inz D. Oster le: To des ge dan ken? Gespräch mit Uwe Johnson über die Ja hre sta ge (19. 8. 1983). У: 
In ter na ti o na les Uwe-Johnson-Fo rum I (1989), стр. 164.
12 E. Fahlke (прир.), „Ich über le ge mir die Geschic hte...“, стр. 69.
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оста лим то мо ви ма. По себ но сти ко је он да ка ко има мо гу се об ја сни ти ка ко при си лом 
да се, упр кос гра ђи ко ја се и да ље пре ли ва ла, де ло фор мал но за о кру жи, та ко и по ме-
ра њи ма те ма ти ке ко ја се оцр та ва ју већ у тре ћем то му. [...]

Основ на кон сте ла ци ја. Ди мен зи ја про сто ра,  
вре ме на и књи жев них ли ко ва

Сва ки дан у го ди ни при по ве да до га ђа је из „жи во та јед не осо бе, од Ме клен бур га до 
Мен хет на“.13 Ова ко ли ко јед но став на то ли ко и тач на Јон зо но ва фор му ла ци ја од ре ђу је 
обим и ра спон ро ма на. При по ве да се жи вот на при ча јед ног ли ца, Ге зи не Кре спал, 
ко ја нам је из На га ђа ња о Ја ко ву по зна та као дра га на же ле зни ча ра Ја ко ва Аб са. Са њим, 
по ги ну лим 1956. го ди не, она има де те, Ма ри, што са зна је мо тек у ро ма ну Сва ки дан у 
го ди ни. При по ве да ње је скон цен три са но на два ме ста. Ге зи на је ро ђе на 1933. у Је ри-
хо ву/по кра ји на Ме клен бург, где је и од ра сла, али у са да шњо сти ро ма на Сва ки дан у 
го ди ни она то ком 1967/68. жи ви, са де се то го ди шњом ћер ком Ма ри, као бан кар ска 
слу жбе ни ца у Њу јор ку. Та ко је, с јед не стра не, по ну ђе на са вре ме на па но ра ма Њу јор-
ка ко ја укљу чу је и при ли ке на пла ну ме ђу на род не по ли ти ке, а с дру ге – ре кон струк-
ци ја жи во та у ма лој ва ро ши у Ме клен бур гу то ком две де це ни је, од по чет ка три де се тих 
до по чет ка пе де се тих го ди на, од Хи тле ро вог до Ста љи но вог вре ме на. Та ма са обим ног 
и ра зно род ног ма те ри ја ла при по ве дач ки је ор га ни зо ва на на на чин ко ји је у по је дино-
сти ма умет нич ки од ре ђен, али је на пла ну основ не кон сте ла ци је за пра во јед но ста ван: 
Ге зи на Кре спал при ча ћер ки о свом жи во ту. На сре ди ни сво је че твр те де це ни је, Ге зи-
на осе ћа да је у жи вот ној си ту а ци ји у ко јој се чо век упи та ода кле и ку да. На вик ну та да 
по ла же се би ра чу на о сво јој по слов ној и при ват ној сва ко дне ви ци као и о по ли тич ким 
до га ђа ји ма, она се тач но го ди ну да на по све ћу је и јед ном по себ ном об ли ку ра да на 
се ћа њу: пре тва ра ју ћи сва ки дан те го ди не у лич ну го ди шњи цу, Ге зи на сво јој ћер ки – 
ко ја је, до ду ше, ро ђе на 1957. у Ди сел дор фу, али од 1961. од ра ста као ма ла Аме ри кан ка 
– из да на у дан при ча де ло ве исто ри је сво је мла до сти про ве де не у две то та ли тар не не-
мач ке др жа ве. Та основ на кон сте ла ци ја ро ма на Сва ки дан у го ди ни усло вља ва и ор гани-
за ци ју чи та вог де ла по си сте му ма кро и ми кро струк ту ра у окви ру ње го ве про стор не 
и вре мен ске ди мен зи је и ди мен зи је књи жев них ли ко ва.

Про стор на ди мен зи ја про из ла зи из осци ла ци је при по ве да ња из ме ђу две глав не 
по зор ни це – Њу јор ка и Је ри хо ва у за пад ном Ме клен бур гу. Два ја сно раз де ље на ме ста 
до га ђа ња, два вре мен ска про сто ра: и за Јон зо но ву кон струк ци ју про сто ра мо гло би 
се ре ћи да има две жи же, по пут елип се. То по сто ја ње два по ла основ ни је еле мент 
про стор не струк ту ре ро ма на Сва ки дан у го ди ни. Оба глав на ме ста рад ње су, на рав но, 
окру же на мно го број ним дру гим ме сти ма; пу то ва ња про ши ру ју мре жу ме ста о ко ји ма 
се при по ве да, у не ким са жи ма ју ћим по гла вљи ма, по себ но оним пред крај ро ма на, 
по ве зу ју се и ве о ма уда ље на ме ста и про сто ри, ја вља ју се и два но ва ва жна ме ста – у 
рав ни про шло сти Рич монд, где је Ге зи нин отац жи вео пре но што се она ро ди ла, а у 

13 Uwe Johnson, „Ich über mich.“ Vor stel lung bei der Auf nah me in die De utsche Aka de mie für Sprac he 
und Dic htung. Пр ви пут об ја вље но у: Die Ze it. Woc hen ze i tung für Po li tik, Wirtschaft, Han del und Kul tur, 
Ham burg, бр. 46 од 4. 11. 1977.
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рав ни са да шњо сти Праг, где Ге зи на на ме ра ва да от пу ту је по ис те ку го ди не – ко ја до-
не кле ре ла ти ви зу ју ту дво пол ност; и по ред то га, књи га је та ко кон ци пи ра на да се 
сва ка од огром ног бро ја ње них по је ди нач них при по вед них се квен ци ја сно по ве зу је 
са јед ном од жи жа – Њу јор ком или Је ри хо вом. При ли ком чи та ња, та ја сно ћа про стор-
ног рас по ре да не у тра ли ше хе те ро ге ност при по вед ног ма те ри ја ла и ве ли ку уче ста лост 
при по ве дач ких ре зо ва. Не пре глед но ти ме по ста је пре глед но.

На слов ег закт но ука зу је на вре мен ску ди мен зи ју основ не струк ту ре де ла. Да ни 
го ди не су да ни од ре ђе не го ди не; сва ко од 367 по гла вља че тво ро том не књи ге ве за но 
је за је дан дан у раз до бљу од 20. ав гу ста 1967. до 20. ав гу ста 1968, ре до след је ка лен-
дар ски и сва ко по гла вље, осим пр вог, но си од ре ђе ни да тум. При том се у пред ста вља-
ње ствар но сти ко је на пре ду је из да на у дан упли ћу при че из про шло сти од пре ви ше 
де це ни ја, го ди ну за го ди ном, и то та ко да про шлост – кроз освр те на Ге зи нин пут од 
Је ри хо ва до Њу јор ка и на го ди не ко је у Њу јор ку про во де она и Ма ри – на кра ју до сег-
не са да шњост. На слов Сва ки дан у го ди ни од но си се, да кле, на ис при ча не да не 1967/68. 
ко ји су исто вре ме но, као да ни при по ве сти, нај ве ћим де лом по све ће ни ре кон стру и-
са њу про шло сти.

Но сло же ни ца Ja hre sta ge и код Јон зо на зна чи исто оно што и у сва ко днев ном го во ру, 
на и ме го ди шњи цу. Го ди шњи ца је дан ка да се се ћа мо не ког про те клог до га ђа ја – при-
ват ног или јав ног, ве дрог или ту жног – ко ји се од и грао тог ка лен дар ског да ту ма ко ји се 
по на вља. Ге зи на се то ком годинe да на сва ко днев но се ћа до га ђа ја ко ји су обе ле жи ли 
њен жи вот, и још га обе ле жа ва ју, у че му ве ли ки удео има ту гом ис пу ње но се ћа ње на 
мр тве. Она при том го ди шњи ца ма не сма тра са мо да не ко ји су већ уста но вље ни као 
ју би лар ни – при ват не, као што су ро ђен да ни и смр ти, и јав не по пут по ли тич ких, на цио-
нал них, дру штве них, кул тур них и ре ли ги о зних пра зни ка, је вреј ских као и хри шћан ских 
– већ сва ки дан те го ди не по ста је го ди шњи ца у по себ ном сми слу: дан по ме на то ком 
ко јих се се ћа ње од ви ја кроз при ча ње. Сам Јон зон је упра во у том сми слу про ту ма чио 
на слов и ње го во дво стру ко зна че ње. „То су да ни јед не го ди не у жи во ту ли ка Ге зи не 
Кре спал на пла ну са вре ме не по ро дич не, по слов не, град ске сва ко дне ви це у Њу јор ку. 
С дру ге стра не, то су по но вље ни да ни, го ди шњи це (не ју би ле ји, као што би се оче ки-
ва ло) из про шло сти тог ли ка.“14 

Сва ки дан те јед не го ди не је, да кле, го ди шњи ца – ко ли ко смео то ли ко и са мо сво јан 
кон цепт. Се ћа ње је – за раз ли ку од ухо да них и за фик сне да ту ме ве за них ри ту а ла ма-
лих и ве ли ких гру па – ра ди кал но уоп ште но и исто вре ме но ин ди ви ду а ли зо ва но. Не 
по се бан пра зник, са ма сва ко дне ви ца као ме сто се ћа ња – то при си ља ва при по ве да но 
се ћа ње да сва ког да на кре ће из но ва, јер се сва ког да на ус по ста вља ју не пред ви ди ве 
кон фи гу ра ци је из ме ђу са да шњо сти и про шло сти. А с аспек та ту го ва ња за мр тви ма, 
тре ба се се ћа ти не са мо про те клог до га ђа ја не го и оних о ко ји ма но ви не го то во сва-
ко днев но из ве шта ва ју: смр ти иза зва них лич ним или јав ним зло чи ни ма.

На рав но да тај нео би чан по сту пак утвр ђи ва ња го ди шњи ца има ка рак тер екс пе ри-
мен та: вре мен ски је огра ни чен, ар ти фи ци је лан, сле ди од ре ђе ни циљ. И на рав но да је 
умет нич ка од ред ни ца то што про је кат по чи ње тог 20. ав гу ста 1967. и тра је го ди ну 

14 F. Fahlke, „Die Kat ze Erin ne rung“ – Ei ne Chro nik in Bri e fen und Bil dern, Фран курт/М., 1994, стр. 235.
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да на. О то ме све до чи све си ло ви ти ји и ка за о кру же њу усме рен по сту пак при по ве да-
ња ко ји се уо ча ва у по след њем то му – мач ка тре ба да по сва ку це ну угри зе соп стве ни 
реп – као и из ве сна за си ће ност ко ју глав на уче сни ца про јек та, Ге зи на, ис по ља ва у 
од но су на оно га ко ји је про је кат аран жи рао. За што то мо ра да бу де баш та го ди на, и 
шта још оста је за се ћа ње на кон 20. ав гу ста 1968, на зва ног „Last and Fi nal“ (JT 1888): ни шта 
ви ше, или све још јед ном, и увек из но ва? Та квим пи та њем се, ме ђу тим, по гре шно при-
сту па ег зем плар ном ка рак те ру при по ве дач ког екс пе ри мен та ко ји но си на зив Сва ки 
дан у го ди ни. По ве за но с ис ку стви ма из са вре ме но сти, се ћа ње тре ба да јед ном, у окви-
ру вре мен ског ра спо на од ре ђе ног го ди шњим ци клу сом, про ђе кроз чи та ву лич ну про-
шлост. Тај екс пе ри мент и ве жба ли ште се ћа ња ни је са мом се би циљ, пре ће би ти да је 
циљ да се јед на го ди на та ко опи ше да по ста не ви дљи во „ка ко је до те го ди не до шло“ 
(JT 1427), од но сно да се са да шњост – и ин ди ви ду ал на, и дру штве на – схва ти као не што 
што је по ста ло та кво ка кво је.

Ди мен зи ју ли ко ва у основ ној струк ту ри ро ма на Сва ки дан у го ди ни чи ни њи хо ва 
ве о ма јед но став на кон сте ла ци ја: цен трал ни лик, Ге зи на, у са да шњо сти се по ја вљу је са 
сво јим де те том, Ма ри, а у про шло сти са сво јим ро ди те љи ма, и то пре све га и нај ду же 
с оцем Хајн ри хом Кре спа лом. При ча ју ћи сво јој ћер ки, она је упо зна је с ње ним по ре-
клом, по обе ли ни је. Две рав ни рад ње су да кле укло пље не јед на у дру гу по прин ци пу 
оквир не при че. Осо бе ност фор ме ро ма на Сва ки дан у го ди ни је са мо у то ме што ни је 
по ну ђен ни је дан ве ли ки оквир ко ји би об у хва тио це ли ну већ се од нос окви ра при че 
и ње не уну тар ње рад ње на нов на чин кон сти ту и ше из по гла вља у по гла вље, из го ди-
шњи це у го ди шњи цу, али исто вре ме но би ва и ре ла ти ви зо ван. У скла ду с тим по сто је 
мно га по гла вља ко ја су по све ће на са мо њу јор шкој рав ни, али са мо ма ло број на ко ја 
су, без оквир не при че или не ког ин сер та, по све ће на пла ну Је ри хо ва. На ра тив на хи-
по так са до би ја па ра так тич ку про тив те жу, рав ни Њу јор ка и Је ри хо ва рав но прав не су 
и по ста вље не јед на по ред дру ге, ни јед на не до ми ни ра. То као по сле ди цу има ве о ма 
еп ску „са мо стал ност де ло ва“ (Ге те) а да при том Ге зи ни на пер спек ти ва, ко ја је у де лу 
об је ди њу ју ћа, не би ва уки ну та па ни осла бље на: „Осно ва је свест тог ли ка, ко ја све то 
са др жи, јед но по ред дру гог и не по себ но стро го свр ста но.“15 

По сто ја ње два по ла и ка лен дар ски ко стур, узгло бље ње при ча ња про шло сти у са-
да шњост ли ка ко ји при по ве да, па ра так тич ка рав но прав ност оквир не и уну тар ње 
при че – све се то опи ре оној ин тер пре та ци ји ко ја би да те жи ште и нај ве ћи еп ски ин тен-
зи тет при пи ше рав ни ве за ној за Је ри хов, при ча ма из по кра ји не Ме клен бург. Оба по ла 
има ју под јед на ко ве ли ки зна чај. При по ве да ње се увек из но ва упу ћу је ка Је ри хо ву, у 
про шлост се ћа ња, и увек из но ва кре ће од Њу јор ка, са вре ме ног ис ку ства као од 
пoлазиш та. То је при по ве да ње од јед ног до дру гог су прот ног по ла, а на пе тост сти че 
не пре кид ним ре зо ви ма из ме ђу те две рав ни. На тај на чин се основ на кон струк ци ја 
де ла – Ге зи на при ча ћер ки Ма ри о свом жи во ту – ар ти фи ци јел но оне о би ча ва. Ка рак-
тер ис кон стру и са но сти овог тек ста раз би ја сва ку илу зи ју „при род ног при по ве да ња“. 
Ти ме је већ об у хва ћен ва жан аспект ми кро струк ту ре, од но сно на чи на при по ве да ња 

15 Di e ter E. Zim mer, Ei ne Be wusstse in sin ven tur. Das Gespräch mit dem Au tor: Uwe Johnson. У: Uve 
Johnson, прир. R. Ger lach, M.Ric hter, Франк фурт на Мај ни 1984, стр. 101.



158

и на чи на кон стру и са ња по је ди них по гла вља. Но ка рак те ри сти ке ми кро струк ту ре се 
са мо де лом те ме ље на ка рак те ри сти ка ма ма кро струк ту ре, као што то би ва у пре се-
ца њи ма рав ни Њу јор ка и рав ни Је ри хо ва. Ја вља ју се и дру ге ка рак те ри сти ке, а оне 
нај у па дљи ви је до ла зе до из ра жа ја у фор ми при по ве да ња, си ту а ци ја ма при по ве да ња 
и пер спек ти ви при по ве да ња.

На чи ни пи са ња 
Ма три це днев ни ка и хро ни ке, узгло бље не фор ме

Жан ров ски ка рак тер ро ма на Сва ки дан у го ди ни са сто ји се у то ме што то де ло пре-
ко ра чу је жан ров ске гра ни це упра во на на чин ко ји је мо гућ са мо у ро ма ну. Струк ту ре 
ау то би о гра фи је и со ци јал ног ро ма на, ро ма на о жи во ту по кра ји не и ро ма на о жи во ту 
у ве ле гра ду, по ро дич ног и обра зов ног ро ма на, ро ма на о јед ном до бу и исто риј ског 
ро ма на у де лу Сва ки дан у го ди ни на пе то се по ве зу ју. Кон ци пи ра но као оквир на при ча, 
ово де ло да је про сто ра и чи та вом ни зу узгло бље них жан ро ва и фор ми. Из вре мен ске 
око сни це од ко је по ти че и на слов, па ра лел ног ка лен дар ског ни за ња ис при по ве да них 
да на и го ди на, про из ла зе, као две да ље жан ров ске осо би не, ка рак тер днев ни ка и ка-
рак тер хро ни ке. И днев ник и хро ни ка гра де се пу тем ни за ња за пи са о истим вре мен ским 
де о ни ца ма, да ни ма од но сно го ди на ма. При том хро ни ку пр вен стве но об је ди ња ва 
обје кат при по ве да ња, а днев ник – су бје кат при по ве да ња. Ком би на ци ја осо би на та 
два жан ра чи ни фор му ро ма на Сва ки дан у го ди ни.

Ка рак тер днев ни ка уоч љи ви ји је у њу јор шкој рав ни, с јед не стра не због то га што 
је то ви ша при по вед на ра ван – „хро ни ка“ је узгло бље на у „днев ник“ – а с дру ге, за то 
што је од днев ни ка пре у зет ба зи чан прин цип раз гло бље но сти чи та вог де ла: књи га се 
са сто ји од днев нич ких за пи са. Но ро ман Сва ки дан у го ди ни ни је, на рав но, ни ствар ни 
днев ник (Увеа Јон зо на), а ни фик тив ни (Ге зи не Кре спал). Фик ци ја днев ни ка, че ста у 
мо дер ној при по ве дач кој про зи, ов де је уоб ли че на вр ло сло бод но и са мо свој но. Ма да 
се ко ри сти об лик днев ни ка, ка лен дар ско „ну ме ри са ње да на“ с уно ше њем за бе ле шки 
о то ку све сти, „да на шњем и ју че ра шњем“, то не бе ле жи ју на ки ња ро ма на већ – пре ма 
ба зич ној фик ци ји де ла – то „по ње ном на ло гу“ чи ни не ко дру ги, од но сно „друг пи сац“, 
ау тор де ла.16 То је на гла ше но и у са мом тек сту, ви ше пу та, ма да по ма ло не зграп но 
(1427, 1474). За пи си Сва ког да на у го ди ни, на и ме по гла вља књи ге, рет ко по дра жа ва ју 
не по сред ност пра вих днев нич ких за пи са и не кри ју да су „на кнад но“ уне ти, мон ти ра-
ни, ис кон стру и са ни. Јон зо но во де ло је по ет ско оне о би че ње днев ни ка: пре го ди шњак 
не го днев ник.

У рав ни Је ри хо ва жан ров ске осо би не хро ни ке ма ње су уоч љи ве не го што је то, с 
днев ни ком, слу чај у њу јор шкој рав ни. Су бје кат и обје кат при по ве да ња се не по кла па ју: 
при ча о Хајн ри ху Кре спа лу тек у тре ћем то му пре ла зи у при чу о Ге зи ни. Ма хом је реч о 
исто ри ји Кре спа ло вих, по кра ји не, Не мач ке. При том у пр ви план из би ја при по ве да ње 
ко је пра ти го ди ну за го ди ном и умно го ме се др жи хро но ло шког ре да. Тај се прин цип 

16 Mar tin Meyer/Wol fgang Stre hlow, „Das sagt mir auch mein Fri se ur.“ Film- und Fernsehäußerun gen 
von Uwe Johnson. У: Sprac he und Li te ra tur im tec hnischen Ze i tal ter 1985, све ска 95, стр. 175.
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са мо ми ни мал но на ру ша ва да би до из ра жа ја до шли ко му ни ка ци о ни оквир си ту а ци је 
– Ге зи на при ча ћер ки Ма ри – и пер спек ти ве са мих ли ко ва, на при мер кроз ана хро ни-
је про це са се ћа ња и син хро ни је про це са ре флек си је. Та ко до ла зи до ра зних по ме ра-
ња на пред и на зад, са жи ма ња или про ши ри ва ња рад ње, пра зни на у при по ве да њу, 
ин тар зи ја, екс кур са, ди гре си ја. До ми на ци ја ка рак те ра хро ни ке у рав ни Је ри хо ва ти ме 
се ипак не уки да. На про тив, хи брид на фор ма при по ве да ња „у два гла са“ омо гу ћа ва 
та ко ве ли ку ау то но ми ју је ри хов ске „хро ни ке“ у од но су на њу јор шки „днев ник“ да 
узгло бље ност ла ба ви, а оквир на си ту а ци ја се по вла чи пред су бјек тив ним се ћа њем и 
ди ја ло шким при по ве да њем. 

При ча о Је ри хо ву има ка рак тер хро ни ке у пр вом ре ду због око сни це вре мен ског 
сле да ко ја је у њу чвр сто угра ђе на. У књи зи Да нас де ве де сет го ди на Јон зон је ана ли-
тич ку и ка лен дар ску струк ту ру осо бе ну за исто риј ске при руч ни ке ко је је при ли ком 
пи са ња че сто ко ри стио – на при мер Хро ни ку о исто ри ји не мач ког рад нич ког по кре та17 
– ди рект но пре тво рио у прин цип рас по ре ђи ва ња тек ста: убе дљи во нај ве ћи број крат-
ких по гла вља, на лик бло ко ви ма, раз вр стан је по го ди на ма. У ро ма ну Сва ки дан у го ди ни 
то ка лен дар ско устрој ство је до ду ше по ти сну то у за се нак еп ским раз ви ја њем чи та вог 
ни за при ча, али ни из да ле ка ни је уки ну то.

По врх то га, ка рак тер хро ни ке у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни до во ди се у ве зу с ти пом 
хро ни ча ра ко га Бен ја мин у свом есе ју „При по ве дач“ су прот ста вља ти пу мо дер ног 
на уч ни ка, исто ри ча ра: „Хро ни чар је при по ве дач при ча.“ На па ја ју ћи се пам ће њем и 
се ћа њем, ис ку ством и жи вот ном прак сом не ке за јед ни це, он се на до ве зу је на „ла нац 
тра ди ци је“ док ства ра оно чи сто зна ње осло бо ђе но прак тич них ве за и ин те ре са. И 
док исто ри чар хо ће да об ја сни до га ђа је, хро ни чар, чи је на ив но ви ђе ње по зна је са мо 
исто ри ју спа се ња или при род ну исто ри ју, до га ђа је пред ста вља као „узор ке свет ских 
зби ва ња“.18 Шта, да кле, мо дер ни при по ве дач Јон зон мо же да има за јед нич ко с тим 
ти пом ар ха ич ног хро ни ча ра, чи је књи жев но на сле ђе Бен ја мин на ла зи код Хе бе ла и 
Ље ско ва? Ка ко је мо гу ће пи са ти у ду ху хро ни ке на не ар ха и чан на чин? Мо гу ће је та ко 
што се, с јед не стра не, прин цип устрој ства хро ни ке од пу ке ше ме пре о бра жа ва у кон-
цепт ко ји под сти че са зна ва ње, и, с дру ге, та ко што се од Бен ја ми но вог хро ни ча ра и 
мо дер ног хро ни ча ра у при руч ни ци ма пре у зи ма са мо уз др жа ва ње од ус по ста вља ња 
ве за и ту ма че ња ко ја раз ја шња ва ју исто ри ју. Упра во та уз др жа ност ка рак те ри ше Јон-
зо но во „па ра так тич ко при по ве да ње“. Но оно се не уз др жа ва од об ја шње ња за то што 
је му је оси гу ран не ки план спа се ња или уни ште ња. Кад Ге зи на ре ка пи ту ли ра „со ци-
ја ли стич ко схва та ње дру штва“ ко је се сро за ло на дог мат ско школ ско зна ње, што у 
Сва ком да ну у го ди ни ра ди по вре ме но, а у де лу Да нас де ве де сет го ди на кон ти ну и ра но, 
то је ма хом иро нич но или кри тич ки. Јон зо но во исто риј ско при по ве да ње се, да ле ко 
пре, уз др жа ва од об ја шње ња, јер сво је лајт мо тив ско пи та ње „ка ко смо по ста ли ова кви 
ка кви смо“ оста вља отво ре ним и за чи та о ца.

Oва вер зи ја хро ни ке на сто ји да већ и од пу ке ше ме устрој ства на чи ни ин стру мент 
са зна ва ња ко ји пу шта број ке го ди на да са ме го во ре и да је им „фи зи о но ми ју“, ка ко је 

17 Geschic hte der de utschen Ar be i ter be we gung, Chro nik, I–II, Ber lin (DDR) 1965.
18 Wal ter Be nja min, Der Erzäler. У: W. B. Shrif ten, (прир.) T. W. и G. Ador no, Франк фурт/М., 1955, том 2, 
стр. 243. 
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то фор му ли са но у јед ном афо ри зму Бен ја ми но вог де ла Па са жи.19 Не по сред но пре 
пре се ље ња у Њу јорк и по чет ка ра да на ро ма ну Сва ки дан у го ди ни Јон зон је не ко вре-
ме пла ни рао при по ве дач ки про је кат под рад ним на сло вом Ис точ но не мач ка го ди на 
1966, за ко ји би рав но го ди ну да на ску пљао и об ра ђи вао ма те ри јал о НДР, и то у „ма-
ни ру хро ни ке“.20 Сво ју на ме ру да у том про јек ту ис тра жи фи зи о но ми ју ис точ но не-
мач ке го ди не 1966, ка сни је ће оства ри ти фи зи о но ми јом њу јор шке го ди не 1967/68. при 
че му је фи зи о но миј ски по глед про ду жен и на го ди не из рав ни Је ри хо ва – и на ста ла 
је ли те ра ри зо ва на хро ни ка те ку ћих и про те клих до га ђа ја. 

Сва ки дан у го ди ни ни је, да кле, ни днев ник ни хро ни ка у пра вом сми слу ре чи, већ 
су осо би не та два жан ра – као и не ких дру гих жан ро ва – у овом еп ском де лу књи жев-
но ис ко ри шће не и оне о би че не, а функ ци ја им је из ме ње на. То ва жи и за об лик ка лен-
да ра на ко ме се за сни ва ју ка ко днев ник та ко и хро ни ка. Ка лен дар омо гу ћа ва да се под 
исти да тум под ве ду и са да шњост и про шлост. Он раз ла же кон ти ну и тет при че у по је-
ди нач не да не ко ји чу ва ју се ћа ња и функ ци о ни ше као исто риј ски „са жи мач вре ме на“.21 
Очи глед но је да те функ ци је има и ка лен дар ска фор ма ро ма на Сва ки дан у го ди ни. То 
што мно ге ње го ве при че у не ку ру ку де лу ју као мо дер не „ка лен дар ске при че“22 и што 
де ло ин те гри ше у се бе то ли ко хе те ро ге ног ма те ри ја ла, жан ро ва и ме ди ја мо гло би да 
под се ти на већ иш че злу ве ли ку фор му на род ног ка лен да ра Хе бе ло вог ти па. 

По ред спо ме ну тих жан ров ских осо би на ко је од ре ђу ју ње го ву фор му у це ли ни, у 
ро ман Сва ки дан у го ди ни укљу чен је и чи тав низ дру гих фор ми. Ма да су ма хом у слу-
жби ли ко ва, пре све га цен трал ног Ге зи ни ног ли ка, као и оквир не ко му ни ка ци о не 
си ту а ци је, оне по ве ћа ва ју ра зно вр сност гла со ва и, сва ка на свој на чин, отва ра ју фик-
ци о нал ни дис курс са ствар но шћу. С тим дис кур сом нај у же су по ве за не ко му ни ка ци-
о не фор ме те ле фон ског раз го во ра, пи сма и тек ста на тра ци. Ге зи на во ди те ле фон ске 
раз го во ре са дру га ри цом Ани том ко ја жи ви у Бер ли ну као и са ми сиз Бру стер у Њу јор-
ку. Она и Ма ри се и до пи су ју с Ани том, као и с Ди Ијем, а по не кад и ме ђу со бом. Ге зи на 
пи ше и свом ста ром про фе со ру Кли фо ту и франк фурт ском пси хо а на ли ти ча ру А. М.-у, 
са ста вља пи смо с из ја вом са у че шћа удо ви ци уби је ног Мар ти на Лу те ра Кин га као и 
гор ко иро нич но не-пи смо у ко ме пре ки да при ја тељ ство с по ле мич ки ано ни ми зо ва-
ним Ј. Б.-ом, а на отров но сар ка сти чан на чин ко мен та ри ше бе стид но пи смо ми сте ра 
Ф. Ф. Фле ри ја. И ли ко ви из рав ни Је ри хо ва ша љу и при ма ју пи сма, чи та ва по гла вља су 
струк ту ри са на као пре пи ска из ме ђу Је ри хо ва и Рич мон да у пе ри о ду од 1931. до 1933, 
а пи сма До ре Зе мих ма р ки ра ју ста ни це ег зи ла. С Ди Ијем раз ме њу је се и „фо но по шта“ 
(143, 166), а на ћер кин под сти цај (151) Ге зи на по ред пи са них бе ле шки (687) ко ри сти и 
ка се то фон за по ру ке Ма ри „кад бу дем мр тва“ (688).

19 Wal ter Be nja min, Ge sam mel te Schrif ten, (прир.) R. Ti e de mann и H. Schwep pen häu ser, том V/1, Франк-
фурт/M. 1982, стр. 595.
20 Eber hard Fahlke: „Die Kat ze Erin ne rung“ – Ei ne Chro nik in Bri e fen und Bil dern, Фран курт/М., 1994, стр. 170.
21 Wal ter Be nja min, Geschichtsphi lo sop hische The sen. У: W. B. Schrif ten, Франк фурт/М 1955, том I, стр. 
503 (те за XV), на срп ском: W. B., Есе ји, Бе о град 1974, стр. 87, пре вео Ми лан Та ба ко вић; упор. D. G. 
Bond: Ger man Hi story and Ger man Iden tity. Uwe Joh son’s Ja hre sta ge, Ам стер дам 1993, стр. 111 f.
22 Упо ре ди по гла вље IV, оде љак Ka len der geschic hten у: N. Mec klen burg, Die Erzählkunst Uwe Johnsons, 
Франк фурт/М. 1997, стр. 119–124.
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У не ким при ли ка ма, ап со лут но по у зда ни друг пи сац или све зна ју ћи при по ве дач пра-
ти Ге зи ни ну свест и у ха лу ци на ци ја ма иза зва ним гро зни цом као и сно ви ма (нпр. 419). Он 
зна да тач но на бро ји и шта Кре спал „же ли од 1934. го ди не“ (415). Днев нич ки за пи си с 
Ге зи ни ним за па жа њи ма ин те гри са ни су у њу јор шку ра ван, на при мер у по чет но по гла-
вље че твр тог то ма. У рав ни Је ри хо ва Ли збет 1932. у Рич мон ду во ди тај ну „књи гу жал би“ 
(151) про тив свог му жа. Ге зи на 1947. по чи ње с во ђе њем днев ни ка „про тив за бо ра ва“ за 
свог од сут ног оца (1474 f). Ма ри пи ше пи сме ни за да так (178 f) и ску пља ма те ри јал о Робер-
ту Ке не ди ју (1302). По ред глав не при по ве да чи це, у обе рав ни стал но се са сво јим при ча-
ма ја вља ју и дру ги ли ко ви, али и њи хо ве при че, као и Ге зи ни ну, ре ди гу је ау тор-при по-
ве дач: Ди И при ча о свом жи во ту до 1945. (1143 f), го сти о ни чар Пе тер Вулф пре но си 
раз не „при че“ (163), Кла ус Бет хер при ча о ра ту и зло чи ни ма SS-а ко ји ма је при су ство вао 
(917 f), Ер вин Плат о Бри тан ци ма у Ице ху (1167 f), а че тво ро го ди шња Ма ри о уто пиј ском 
деч јем остр ву „Сај да мо не“ (1482 f), на ста вља ју ћи да из ми шља на осно ву оно га што јој је 
мај ка про чи та ла о Ви ни ју Пуу и ње го вим при ја те љи ма. Ге зи на с ита ли јан ског пре во ди 
ћер ки Ма ри оно што је но ви нар Карш ис при чао о ма фи ји (394 f). Чу ју се и гла со ви ко ји 
ни су при по ве дач ки већ су ано ни ман, ко лек ти ван го вор: нпр. чла но ви хо ра у Је ри хо ву 
ко ји раз ме њу ју гла си не и тра че ве о Кре спа лу (87, 409), кан це ла риј ска на кла па ња у Ге зи-
ни ној бан ци (160 f), раз го во ри о си ло ва њи ма у са у ни за да ме Хо те ла „Мар сељ“ (541 f).

По сто ји и чи тав низ у текст узгло бље них жан ро ва ко ји ни су стрикт но по ве за ни с 
ли ко ви ма. Реч је из ме ђу оста лог о ве ли кој га ле ри ји пор тре та. Пор тре ти са ни ли ко ви, 
би ло да су фик тив ни (или фик ци о на ли зо ва ни) као ми сиз Фер вал тер, или ре ал ни, као 
ба вар ски по ли ти чар ко ји же ли да бу де за пад но не мач ки кан це лар (1872 f), увек су у не-
кој ве зи са Ге зи ном или она о њи ма раз ми шља. Но функ ци ја тих пор тре та се ни у ком 
слу ча ју не огра ни ча ва на илу стро ва ње Ге зи ни не све сти, они за чи та о ца до би ја ју, за хва-
љу ју ћи Јон зо но вој ве шти ни у пра вље њу би о граф ских ски ца као и на осно ву сво је пове-
за но сти са ствар но шћу, вла сти ту те жи ну. Исто се мо же ре ћи и за по гла вља или де ло ве 
тек ста ко ји има ју ка рак тер ре пор та же и у ко ји ма су, на осно ву ау то ро вог из у ча ва ња и 
ис тра жи ва ња, ме ста и при ли ке Ге зи ни ног не ка да шњег и са да шњег жи вот ног окру же ња 
на сли ка ни не као по за ди на фик тив не рад ње на на чин уо би ча јен у тра ди ци о нал ним 
ре а ли стич ким ро ма ни ма већ пре као де ло ви тек ста ко ји су, до ду ше, ве за ни за гле ди ште 
ли ко ва, али су у сво јој ре ал ној ве за но сти за кон крет не са др жа је ре ла тив но ау то ном ни 
де ло ви тек ста. На тај то по граф ски и со ци о граф ски на чин пор тре ти сан је не са мо Гнец, 
глав ни град ме клен бур шког окру га (1428 f), не го су пор тре ти са ни и раз ли чи ти де ло ви 
и аспек ти свет ске ме тро по ле Њу јор ка ко ји сту па ју у Ге зи ни но вид но по ље и вид но по ље 
ње не ћер ке Ма ри: ули ца у ко јој ста ну ју и парк у њој, Ри вер сајд драјв (51 f) и Ри вер сајд 
парк (1188 f), Гор ња за пад на стра на Мен хет на и „наш Бро двеј“ (175 f), пре ме шта ње ме троа 
(367 f), па ра да за мир на Дан ло јал но сти (1069 f), сла мо ви (841 f), про сја ци (887 f), зву ци 
гра да (240 f), жу та бо ја у Њу јор ку (1690 f) , по шаст бу ба шва ба (823 f), при че му су споме-
ну те са мо нај о бим ни је од тих узгло бље них ре пор та жа од ко јих је не ке Јон зон пре у зео 
из ду жег есе ја под на зи вом „Део Њу јор ка“ об ја вље ног пре ро ма на Сва ки дан у го ди ни.23 

23 Uwe Јohnson, Ein Teil von New Јork. У: Ne ue Rundschau 80 (1969) стр. 261–274; пре штам па но у: John-
sons Ja hre sta ge, прир. M. Ben gel, Франк фурт на Мај ни 1985, стр. 35–52. 
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Ре пор та жну по ве за ност с ре ал но шћу има ју и игре за ми шља ња „шта би би ло кад би 
би ло“: шта би ми стер Смит из Рич мон да ви део од пре те ћег раз во ја на ци стич ке др жа-
ве да је до шао у по се ту Је ри хо ву (652 f), ка ко би из гле да ло „да је Је ри хов при пао 
За па ду“ и ка ко би се у ње му жи ве ло (1240 f). По што је Је ри хов у ме ђу вре ме ну по стао 
део ује ди ње не Не мач ке, на том по гла вљу мо же се про ве ри ти Јон зо но ва со ци о ло шка 
про ниц љи вост. На су прот тим но ви нар ским об ли ци ма тек ста сто је они ко ји су у ве ћој 
ме ри књи жев но уоб ли че ни – час у ду ху игре, па ро диј ски, час по ле мич ки, са ти рич ки 
– али ко ји због тог свог умет нич ког ка рак те ра ни ма ло не гу бе од ве зе са ре ал но шћу.24

Жан ро ви ма и тек сто ви ма узгло бље ним у ро ман Сва ки дан у го ди ни при па да ју и 
пе сме, ци ти ра не или пак, као што је то слу чај с пе смом за „Fat her’s Day“ (1367 f), из 
вла сти те ра ди о ни це, те мно го бро ји опи си сли ка и ви зу ел них ме ди ја од но сно алу зи је 
на њих: ка ри ка ту ра, фил мо ва, тв еми си ја, и, пр вен стве но, фо то гра фи ја ко је, као у чита-
вој Јон зо но вој про зи, и у ње го вом глав ном де лу има ју ва жну уло гу, нпр. фо то гра фи је 
из Ви јет на ма ко је Ма ри исе ца (687 f).25 И нај зад тре ба спо ме ну ти до ку мен те као што 
су Пра шки ма ни фест Две хи ља де ре чи (1438 f), ко ји је Ге зи на пре ве ла с че шког ори ги-
на ла, и до ку мен тар не по пи се, по пут спи ска је вреј ских жр та ва у Ме клен бур гу из до ба 
на ци о нал со ци ја ли зма (945 f) и ста љи ни зма (1790 f). У чи тав низ по гла вља из рав ни 
Је ри хо ва у фик ци о нал но при по ве да ње упле тен је до ку мен тар ни ма те ри јал из са време-
не исто ри је. Та по гла вља су од ли чан при мер Јон зо но вог до ку мен та ри стич ког ре а ли-
зма, ње го вог уме ћа да на пе тост из ме ђу на ла же ња и из ми шља ња, до ку мен то ва ња и 
при ча ња при ча учи ни књи жев но про дук тив ним.

(С не мач ког пре ве ла Спо мен ка Крај че вић)

24 Упо ре ди по гла вље IV, оде љак Hu mor und Humorzerstörung, ове књи ге, стр. 113.
25 Jürgen Zetzsche: Die Er fin dung pho to gra fischer Bil der im zeitgenössischen Erzählen. Zum Werk von Uwe 
Johnson und Jürgen Bec ker, Хај дел берг 1994. 


