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„КА КО МО ЖЕШ ТА КО ДА ГО ВО РИШ, МА РИ!“1

Два мо де ла од но са пре ма про шло сти у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни

Упр кос мно го стру ким те ма ма ко је се об ра ђу ју у све не пре глед ни јој се кун дар ној 
ли те ра ту ри o при по вед ним де ли ма Увеа Јон зо на, чи ни се да се по след њих го ди на 
ба рем у јед ној тач ки оцр та ва све о бу хват ни кон сен зус. „При по ве да ње је“ – ка ко пи ше 
Су за не Кно хе у по след њем то му Го ди шња ка о Увеу Јон зо ну – „усме ре но про тив за бо-
ра ва оно га што је усло ви ло на ста нак фа ши зма: по ли тич ких чи но ва и ин ди ви ду ал них 
ста во ва ко ји су до ве ли до уби ства шест ми ли о на Је вре ја.“2 На тај на чин она из ра жа-
ва ми шље ње ко је је нај ско ри је по твр дио Рај нер Паш-Бек, а ко ји је (по зи ва ју ћи се на 
Нор бер та Ме клен бур га) до шао до за кључ ка да не мач ка од го вор ност за ге но цид над 
Је вре ји ма спа да у „’је згро’ Јон зо но вог де ла“.3 Ако са жме мо би ланс ових ин тер пре-
та ци ја, мо гли би смо да за кљу чи мо да ро ма ни Увеа Јон зо на, а пре све га Сва ки дан у 
го ди ни, по ла жу пра во на – с из ве сним исто риј ским ка шње њем пре по зна ту – пи о нир-
ску уло гу, уто ли ко што се де ба та о Хо ло ка у сту, об но вље на у ши рем дру штве ном окви-
ру (спо ром исто ри ча ра) сре ди ном осам де се тих го ди на, у њи ма во ди ла још по чет ком 
се дам де се тих на на чин ко ји би и да нас – ка ко ка же Бернд Ау е рокс – мо гао да по слу жи 
као „прет по став ка за (...) мо гу ћи од нос из ме ђу Не ма ца и Је вре ја“.4

Про тив овог ви ђе ња ће мо у да љем тек сту из не ти из ве сне сум ње. Ре цеп ци ја те мат-
ског ком плек са ге но ци да над Је вре ји ма у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни до бар је при мер 
за то ка ко је став пре ма не мач кој про шло сти, тран сфор ми сан у про це су ре кон струк-
ци је дру штве не кул ту ре се ћа ња,5 под ста као чи тав низ ин тер пре та то ра да про јек ту је 
ар гу мен та циј ске ше ме ак ту ел но до стиг ну тог ста ња ди ску си је о Хо ло ка у сту на књи-
жев ни текст ко ме не до ста ју ва жне прет по став ке за ову ак ту ел ност.

1 Текст ко ји до но си мо у пре во ду: Ul rich Krel lner, „Wie kannst du so re den, Ma rie“. Zwei Mo del le im 
Ver gan gen he it sbe zug der Ja hre sta ge, пре у зет је из го ди шња ка Johnson-Ja hr buch, прир. Ul rich Fri es, 
Hol ger Hel big und Ir mgard Müller, том 10/2003, Ге тин ген 2003, стр. 121–134.
2 Knoc he, Su san ne: Ge ne ra ti onsüber gre i fen de Erin ne rung an den Ho lo ca ust. Ja hre sta ge von Uwe 
Johnson und Die Ästhetik des Wi der stands von Pe ter We iss, у: Johnson-Ja hr buch, том 9, Ге тин ген 2002, 
стр. 297–319, ов де: стр. 302. 
3 Pa asch-Be eck, Ra i ner: Zwischen „Boykott“ und „Po grom“. Die Verdrängung und Er mor dung der 
jüdischen Bevölkerung Mec klen burgs im Spi e gel der „Ja hre sta ge“, у: text+kri tik 65/66, Uwe Johnson, 
Zwe i te Au fla ge: Ne u fas sung, прир. He inz Lud wig Ar nold, Мин хен 2001, стр. 119–134, ов де: стр. 119.
4 Au e rochs, Bernd: „Ich bin dre i zehn Ja hre alt je den Au gen blick“. Zum Ho lo ca ust und zum Verhältnis 
zwischen De utschen und Ju den in Uwe Johnsons „Ja hre sta gen“, у: Ze itschrift für de utsche Phi lo lo gie 
112, 1993, стр. 595–617, ов де: стр. 616. 
5 Уп. Je i smann, Mic hael: Auf Wi e der se hen Ge stern. Die de utsche Ver gan gen he it und die Po li tik von mor gen, 
Мин хен 2001, стр. 53–56. 
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У том сми слу по себ но је по уч на ди сер та ци ја То ма са Шми та, ко ји је од луч но ре шио 
да чи та Сва ки дан у го ди ни „кроз ’је вреј ске на о ча ре’“6 и на тај на чин ну ди ту ма че ње 
ко је фа сци ни ра у по гле ду по зна ва ња тек ста, али не мо же се ре ћи да ни је про бле ма тич-
но у по је ди ним ин тер пре та циј ским за кључ ци ма.7 Иа ко из дис курс но-стра те гиј ског 
за па жа ња, на рав но, још увек не мо же ка те го рич но да се из ве де објек ти ван при го вор, 
ипак до ста го во ри то што Шми то ва кул ту ра ли стич ка кон тек сту а ли за ци ја књи ге Сва ки 
дан у го ди ни кроз при зму је вреј ског ка лен да ра мо же да из гра ди зна ча јан део свог аргу-
мен та тив ног па то са пот пу но не за ви сно од Јон зо но вог ро ма на, на и ме кроз по ду дар ност 
с кул ту ром се ћа ња, ко ја се раз ви ла тек на кон по нов ног ује ди ње ња Не мач ке, де ве де-
се тих го ди на – и на ла зи се у пре по зна тљи вом ста њу на пе то сти спрам од но са пре ма 
про шло сти, ко ји раз ви ја Јон зо нов ро ман.

Ми ха ел Јајс ман скре ће па жњу на то да је тек по нов ним ус по ста вља њем Не мач ке 
као су ве ре не др жа ве – а са мим тим и др жа ве ко ја је у пот пу но сти спо соб на да пре у зме 
кри ви цу – по ста ло мо гу ће да се ар ти ку ли ше те мат ски ком плекс ко ји је у ста рој Са ве-
зној Ре пу бли ци „не до вољ но или чак ни је ни ка ко вер ба ли зо ван: при зна ње и при хва-
та ње кри ви це без огра ни че ња“.8 Упра во на том те ме љу по чи ва и ар гу мен та ци ја 
есе ја Рај не ра Паш-Бе ка, ко ји на по че так сво јих раз ма тра ња ста вља као мо то глас ко ји 
Ге зи на чу је и ко ји ка же: „Сви Нем ци су то зна ли, Гезинa.“9 Из чи ње ни це да Паш-Бек 
овај текст ни је на пи сао у кур зи ву (чи ме том ци та ту од у зи ма ди мен зи ју гла сов ног раз-
го во ра, про бле ма тич ну на ни воу тех ни ке све сти), мо же мо да за кљу чи мо ко ли ко му је 
би ло ва жно да про на ђе што ди рект ни ју и бес по штед ни ју фор му ла ци ју, ко ја ће с јед не 
стра не не по гре ши во да име ну је кри ви цу Не ма ца – а с дру ге пак да сме сти до га ђај о 
ко ме је реч у вре мен ски окон ча ну про шлост. Тај по сту пак ука зу је на ар гу мен та тив но 
гле ди ште ко је има сво је ме сто у са да шњо сти но вог ве ка. Јер јед на од нај ва жни јих 
прет по став ки но вог пам ће ња Хо ло ка у ста – по ред ин тер на ци о на ли за ци је се ћа ња – 
по чи ва на то ме да се зло чи ни на ци ста не по и ма ју ви ше као упле те ност соп стве не 
ге не ра ци је, већ као „ту ђа кри ви ца“,10 од ко је из ме ђу оста лог и због све ве ћег исто риј ског 
од сто ја ња мо же мо оштро да се дис тан ци ра мо.

Симп то мом те но ве кул ту ре пам ће ња мо же да се сма тра књи га Хи тле ро ви до бро-
вољ ни џе ла ти Да ни је ла Јо не Голд ха ге на, об ја вље на 1996. го ди не. Иа ко је с пу бли ци стич-
ке и струч но-исто риј ске стра не по сто јао чи тав низ за мер ки на Голд ха ге но ве те зе о 
„ели ми на тор ном ан ти се ми ти зму“ и уби ја њу Је вре ја као „на ци о нал ном про јек ту“ Не-
ма ца (ко је се из ме ђу оста лог мо гу про чи та ти у фељ то ну днев ног ли ста Франк фур тер 

6 Schmidt, Tho mas: Der Ka len der und die Fol gen. Uwe Johnsons Ro man „Ja hre sta ge“. Ein Be i trag zum 
Pro blem des kol lek ti ven Gedächtnisses, Ге тин ген 2000, стр. 244.
7 Уп. ис црп ну рас пра ву о те за ма То ма са Шми та у мо јој ди сер та ци ји: Krel lner, Ul rich: „Was ich im 
Gedächtnis er tra ge“. Un ter suc hun gen zum Erin ne rung skon zept von Uwe Johnsons Erzählwerk, Вирц бург 
2003, стр. 319 f. 
8 Je i smann, Auf Wi e der se hen (в. фу сно ту бр. 5), стр. 54. 
9 Уп. Johnson, Uwe: Ja hre sta ge. Aus dem Le ben von Ge si ne Cres spahl, Франк фурт/М., 1988, стр. 968. 
(на срп ском: Јон зон, Уве: Сва ки дан у го ди ни 2. Из жи во та Ге зи не Кре спал, Бе о град 2021, пре вод: 
Спо мен ка Крај че вић) и Pa asch-Be eck, „Boykott“ und „Po grom“ (в. фу сно ту бр. 2), стр. 119. 
10 Je i smann, Auf Wi e der se hen (в. фу сно ту бр. 5), стр. 53.



165

ал ге мај не цај тунг), не тре ба пре ви де ти да је ши ра јав ност у пот пу но сти при хва ти ла 
ове те зе и да од ли ко ва ње Голд ха ге на углед ном На гра дом за де мо кра ти ју Ча со пи са за 
не мач ку и ме ђу на род ну по ли ти ку уто ли ко ни је ни ка ква слу чај ност.11 Пре суд на за то одо-
бра ва ње би ла је с јед не стра не бес ком про ми сна ја сно ћа с ко јом је Голд ха ген оцр тао 
фак тич ко по ље де ло ва ња и ин ди ви ду ал ну од го вор ност по чи ни ла ца ко ја је оту да ре-
зул ти ра ла. Ни шта ма ње ва жна за по сти за ње кон сен зу са у ве зи с ње го вим ана ли за ма 
ни је, ме ђу тим, ни кон ста та ци ја да се по ли тич ка кул ту ра Са ве зне Ре пу бли ке – а са мим 
тим и ве ћи на Не ма ца – „мо гу у ме ђу вре ме ну озна чи ти као те мељ но де мо крат ски“.12 
На осно ву тог дис тан ци ра ња од „ту ђе кри ви це“ Голд ха ген „ка те го рич ки од би ја“ и те зу 
о ко лек тив ној кри ви ци Не ма ца. На ста вља: „По јам кри ви це тре ба да се ко ри сти са мо 
он да ка да је осо ба за и ста по чи ни ла зло чин.“13

На овом ме сту мо же да се по ста ви ар гу мен та ци ја ко ја ће раз ра ди ти еми нент не 
раз ли ке из ме ђу ак ту ел ног пам ће ња Хо ло ка у ста и од но са пре ма уби ја њу Је вре ја у Јон-
зо но вом ро ма ну. Јер за про та го нист ки њу ро ма на Сва ки дан у го ди ни по јам од го вор-
но сти ко ји опе ри ше пред ста вом ка жњи ве кри ви це на про сто је не при хва тљив; „свест 
Ге зи не Кре спал“,14 ко ја је основ при по ве да ња у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни, пре се до-
след но за тва ра пре ма сва ком по ку ша ју да се ство ри не а по ре ти чан основ за не мач ко-
-је вреј ски од нос и да се у ту свр ху из гра ди прав на дис тан ца од зло чи на на ци ста. Ин ди-
ви ду ал но из вр ше ње зло чи на за Ге зи ну ни је ни ка кав – или бар не нај ва жни ји – кри те-
ри јум на осно ву ко јег она усме ра ва свој мо рал ни став. Ме ри ло ко је је за њу, у крај њој 
ин стан ци, у све му пре суд но је сте ње на нео т кло њи ва при пад ност ге не ра ци ји не мач ког 
„ко лек ти ва по чи ни те ља“: „[Ј]а сам де те оца ко ји је знао за план ско уби ја ње Је вре ја“ 
(ЈТ, 232; СДГ 1, стр. 219).15 Про та го нист ки ња сход но то ме ре кон стру и ше – у са ве зу с 
„дру гом пи сцем“ – чи та ву исто ри ју сво је по ро ди це та ко што су сва од лу чу ју ћа ме ста 
им пли цит но или екс пли цит но про пра ће на ука зи ва њи ма на на ци стич ке зло чи не.

Оно што на ро чи то ре чи то до ку мен ту је на ра тив но по ве зи ва ње ко је је из то га про-
и за шло је сте по гла вље да на 3. сеп тем бра 1967. го ди не, ка да Ге зи на за ми шља пре су дан 
раз го вор сво јих ро ди те ља, ко ји – тач но на сре ди ни по гла вља – во ди ка Кре спа ло вом 
пи та њу: „Wo uld you ca re to be my wi fe?“ (ЈТ, 49; СДГ 1, стр. 50). Ин тим ност про сид бе је, ме-
ђу тим, у оштром кон тра сту спрам ве сти ко ју је Ге зи на упра во овог да на про чи та ла у 
Њу јорк тај мсу: „Ју че је Ил за Кох, ’бе шти ја из Бу хен вал да’, на ђе на мр тва у сво јој ће ли ји.“ 
Чи та во по гла вље кон ци пи ра но је та ко да у укуп но че тр на ест па су са на из ме нич но пра-
ти по вер љи ви раз го вор из ме ђу Хајн ри ха Кре спа ла и Ли збет Па пен брок то ком шет ње, 
да би за тим у су штој су прот но сти с ти ме го во ри ло о „спект акуларн[ој] паганск[ој] 

11 В. још и Jan Phi lipp Re em tsma: Ab ke hr vom Wunsch nach Ver le ug nung. Über Hi tlers wil li ge Vollstrec-
ker als Ge genstück  zur „hi sto rischen Erklärung“, у: J. P. Re em tsma: „Wie hätte ich mich ver hal ten?“ Und 
an de re nicht nur de utsche Fra gen, Мин хен 2002, стр. 151–160, ов де: стр. 160.
12 Gold ha gen, Da niel Jo nah: Hi tlers wil li ge Vollstrec ker, Ganz gewöhnlic he De utsche und der Ho lo ca ust, 
Бер лин 1998, стр. 12.
13 Ibid., стр. 11. 
14 Zim mer, Di e ter E.: Ei ne Be wußtse in sin ven tur. Das Gespräch mit dem Au tor: Uwe Johnson, у: Mic hael 
Ben gel (прир.), Johnsons Ja hre sta ge, Франк фурт/М., 1985, стр. 99–105, ов де: стр. 99.
15 Јон зон, Уве, Сва ки дан у го ди ни 1, Бе о град 2020, пре вод: Дрин ка Гој ко вић.
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церемониј[и]“ скла па ња бра ка и ка сни је „садистичк[им] и перверзн[им] радњ[ама]“ (ЈТ, 
49f; СДГ 1, 50) Ил зе Кох; то је стра те ги ја ко ја по се ду је бес крај ну ко ли чи ну алу зи ја и ак цен-
ту је ка та стро фал ну вре мен ско-исто риј ску ди мен зи ју, ко ја се отва ра иза за ми шље ног 
ин тим ног ди ја ло га ка сни јих су пру жни ка Кре спал.

Ра ди кал ност с ко јом Ге зи на при ма к зна њу зло чи нач ки би ланс вре ме на ко је је било 
ње но де тињ ство, а ко ји су ше зде се тих го ди на из да на у дан из но ва обе ло да њи ва ни, у 
мно гим ана ли за ма је по тан ко об ра ђе на. На су прот то ме, ни је се то ли ко обра ћа ла па жња 
на чи ње ни цу да је па тос про све ће ња на ко ме се те ме ље ова от кри ћа и сам по стао исто-
ри ја и да већ због то га не мо же јед но став но да се пре у зме као мо дел прак тич ног пам-
ће ња Хо ло ка у ста, јер се да нас мо ра мо су о чи ти и с про бле мом фак тич ке исто риј ске 
дис тан це од ге но ци да над Је вре ји ма.

Ка ко би смо раз ја сни ли дис кре пан цу ак ту ел не кул ту ре се ћа ња на спрам од но са пре-
ма про шло сти ко ји се у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни ре а ли зу је кроз Ге зи ну, тре ба по бли же 
да ра све тли мо тер мин ко ји је да нас до био на из у зет ном зна ча ју за су о ча ва ње с време-
ном на ци ста и њи хо вим зло чи ни ма – па ипак има са свим дру га чи ју ко но та ци ју не го 
код Јон зо на: по јам „осло бо ђе ња“. Осмог ма ја 1985. – до брих го ди ну да на на кон Јонзо-
но ве смр ти – та да шњи пред сед ник Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке Ри хард фон Вај цзе кер 
у свом ме мо ри јал ном го во ру по во дом че тр де се то го ди шњи це окон ча ња Дру гог свет-
ског ра та про ми шље но – и уз сна жно јав но одо бра ва ње – ода брао је упра во ову реч 
ка ко би ока рак те ри сао од нос пре ма на ци о нал со ци ја ли зму ко ји се у ме ђу вре ме ну 
по ка зао као при ме рен са вре ме ном до бу; та про це на и да нас мо же да пре тен ду је на 
ак ту ел ност, а са мим тим и да гра ди осно ву (о ко јој се че сто не раз ми шља) свих но ви-
јих ис тра жи ва ња о ком плек су Хо ло ка у ста у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни.

Ка кав од нос, ме ђу тим, има де ло Увеа Јон зо на пре ма том тер ми ну, ко ји од сре ди не 
осам де се тих го ди на ка рак те ри ше ову ди ску си ју? За кљу чак те шко да би мо гао да бу де 
не дво сми сле ни ји. За Увеа Јон зо на ми сао о „осло бо ђе њу“ ни је би ла са мо ту ђа и по гре-
шна, већ у ве ли кој ме ри чак и шо кант на. Да тум 8. мај 1945. у чи та вом ње го вом де лу 
по ја вљу је се је ди но као „Дан не мач ке ка пи ту ла ци је“,16 тј. као тер мин у ко ме су ове ре ни 
сра мо та и по раз без исто риј ског пре се да на, ко ји ма про та го нист ки ња Ге зи на у са да-
шњо сти го ди не 1967/68. сва ко днев но из но ва мо ра да гле да у очи. Сто га је ро ма ну Сва ки 
дан у го ди ни ми сао „осло бо ђе ња“ у нај ве ћој ме ри сум њи ва. Она на не при ја тан на чин 
из ра ња упра во он да ка да тре ба ис при ча ти ис ку ства го спо ђе Фер вал тер из Ау шви ца, 
од но сно ње но „осло бо ђе ње“ (ЈТ, 1788) из кон цен тра ци о ног ло го ра Ма ут ха у зен 9. маја 
1945. го ди не. Бернд Ау е рокс је увер љи во обра зло жио да кур зи вом ис так ну те де ло ве 
у по гла вљу од 11. ав гу ста 1968. мо ра мо да „раз у ме мо као Ге зи ни не (одн. Јон зо но ве) 
ин тер вен ци је“17 и да ће ти ме они слу жи ти обе ле жа ва њу оно га што је мо рал но не при-
лич но, а што по се ду је еу фе ми стич ни из бор ре чи го спо ђе Фер вал тер у Ге зи ни ним и 
пи шче вим очи ма – упр кос ње ном ста ту су је вреј ске жр тве. На осно ву ова квог чи ње нич-
ног ста ња, Ау е рокс до ла зи до сле де ћег за кључ ка: „На тај на чин ху ма ност на кон Хо ло ка у-
ста има раз ли чи то ли це за Нем це и за Је вре је.“18 По сма тра ју ћи Ге зи ни ну свест о кри ви ци 

16 Johnson, Uwe: Das drit te Buch über Ac him, Франк фурт/М., 1992, стр. 240.
17 Au e rochs, „Ich bin dre i zehn Ja hre alt ...“ (в. фу сно ту бр. 4), стр. 613.
18 Ibid., стр. 614.
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ко ја се на ра тив но од мо та ва у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни, мо же мо са мо да се сло жи мо 
с том те зом. Он, ме ђу тим, по ста вља се би оправ да но пи та ње да ли ова тврд ња ва жи и 
из ван фик ци је ро ма на, тј. да ли „уну тра шњи ком пас“ ко ји усме ра ва Ге зи ни не ре ак ције 
на Је вре је и оно што је је вреј ско за и ста мо же да бу де „прет по став ка за од нос из ме ђу 
Не ма ца и Је вре ја ка кав је да нас мо гућ“.19

Ово са свим си гур но ни је слу чај. Ни ти је, с јед не стра не, за ми сли во да ће ху ма ност 
трај но има ти „дво стру ко ли це“, ни ти су зло чи ни Не ма ца над Је вре ји ма у ста њу да 
оправ да ју но ви би ла те рал ни „по себ ни пут“ у бу дућ ност. По врх то га, ин те р на ци о на ли-
за ци ја пам ће ња Хо ло ка у ста ко ја је за по че та по след њих го ди на до ка зу је да се ћа ње на 
ис тре бље ње Је вре ја убу ду ће не ће оста ти на ци о нал но „вла сни штво“ Не ма ца и Је вре ја. 
По што мон стру о зност не мач ких зло чи на не мо же да се са вла да у на ци о нал ним раз-
ме ра ма, по ред ме мо ри јал них цен та ра у Не мач кој у ме ђу вре ме ну су и мно ги му зе ји 
Хо ло ка у ста у САД, као и две кон фе рен ци је на те му Хо ло ка у ста у Сток хол му, по че ли да 
се ба ве ге но ци дом над Је вре ји ма. Ова ин тер на ци о на ли за ци ја пам ће ња са сво је стра-
не до при не ла је то ме да су по след њих го ди на от по че ти мно ги на ци о нал ни про јек ти 
об ра ђи ва ња про шло сти у Фран цу ској, Ита ли ји, Швај цар ској, Пор ту га ли ји и Пољ ској.20

У том све тлу, ро ман Сва ки дан у го ди ни де лу је као текст ко ји, мне мо ло шки по сма-
тра но, пру жа ар гу мен те са ста но ви шта ко је ви ше не мо же без про бле ма да се уса гла си 
са ак ту ел ним де ба та ма о се ћа њу. Оно што је Јон зо нов ро ман уме сто то га бес при мер-
но те мељ но уста но вио, на ра тив но нас у то уве рио и чи је је по сле ди це раз от крио је сте 
ин ди ви ду ал на тра у ма кри ви це, ко ја се раз ви ла под са свим кон крет ним исто риј ским 
окол но сти ма. Ге зи на је од сво је мај ке Ли збет, чи ја смрт пред ста вља до га ђај ко ји се у 
при по ве да њу тек по ла га но по ма ља на по вр ши ни ње не све сти, „до би ла“ (или не све сно 
пре у зе ла) скло ност ка осе ћа њу кри ви це, ко је је по ста ви ло кри те ри јум за сва ње на 
мо рал на ра су ђи ва ња. „Опре мље на“ ова квим мен тал ним ка па ци те ти ма уте ме ље ним 
у де тињ ству, Ге зи на је у пе ри о ду мла до сти, ва жном у жи вот но-исто риј ском сми слу, 
на и шла на фо то гра фи је ко је су нео по зи во до ку мен то ва ле уме ша ност ње не „нацио-
налн[е] груп[е]“ (ЈТ, 232; СДГ 1, 219) у зло чин про тив чо веч но сти. Шок ко ји је та да пре-
тр пе ла по стао је пре су дан за кон сти ту ци ју ње не све сти у од ра слом до бу; тај ком плекс 
со ци о ло ги ја по ку ша ва да од ре ди пој мо ви ма ин ди ви ду ал ног „ра сло ја ва ња до жи вља ја“,21 
„та ло же ња се ди ме на та“,22 од но сно „раз ви ја ња ха би ту са“.23 Све о бу хват ним об ра ђи ва-
њем прет по став ки ко је су об ли ко ва ле струк ту ру Ге зи ни не лич но сти, ње на на ра тив на 
ка рак те ри за ци ја у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни до би ла је уну тра шњу кон зи стен ци ју и 
увер љи вост ко јој ин тер пре та ци ја те шко да мо же да се од у пре. Оно што је, ме ђу тим, 
ти ме де ли мич но при кри ве но је сте чи ње ни ца да се Ге зи ни на пси хо ге не за до го ди ла 

19 Ibid., 616. стр. 
20 Уп. Je i smann, Auf Wi e der se hen (в. фу сно ту бр. 5), стр. 55.
21 Man nhe im, Karl: Das Pro blem der Ge ne ra ti o nen [1928], у: Man nhe im, K.: Wis sen sso zi o lo gie. Au swahl 
aus dem Werk, (прир.) Kurt H. Wolf, Бер лин 1964, стр. 509–565, ов де: стр. 535. 
22 Ber ger, Pe ter L./Luc kmann, Tho mas: Die ge sellscha ftlic he Kon struk tion der Wir klic hke it. Ei ne The o rie 
der Wis sen sso zi o lo gie, Франк фурт/М., 1977, стр. 72. 
23 Bo ur di eu, Pi er re: Der Ha bi tus als Ver mit tlung zwischen Struk tur und Pra xis, у: Bo ur di eu, P.: Zur So zio-
lo gie symbo lischer For men, Франк фурт/М., 1970, стр. 125–158, ов де: стр. 143.
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под окол но сти ма из ме ђу ко јих не мо же да се про сто ус по ста ви исто риј ска па ра ле ла, 
што опет до во ди до то га да је њен став пре ма фор му ли са њу по зи ци је ван вре мен ског 
мо рал ног узо ра са мо услов но при кла дан.

Ме ђу тим, пре но ше ње Ге зи ни не тра у ме кри ви це „с ко ле на на ко ле но“, што би се 
од ра зи ло на бу дућ ност, та ко ђе ни је пред ви ђе но у при по ве дач ком про гра му ро ма на 
Сва ки дан у го ди ни, иа ко се то че сто твр ди. Ово по твр ђу је те мат ски ком плекс ко ји је 
до сад у ис тра жи вач кој ди ску си ји о ре цеп ци ји ге но ци да над Је вре ји ма играо тек спо-
ред ну уло гу, док у са мом ро ма ну по се ду је до ми нан тан зна чај: раз го во ри из ме ђу Гези-
не и Ма ри. По што на овом ме сту ни је мо гу ће да се ма кар и при бли жно де таљ но по за-
ба ви мо ком плек сно шћу – де ли мич но обо стра ног – вас пит ног про це са мај ке и кћер ке,24 
са мо ће мо ука за ти на то да Ма ри у го ди ни овог ро ма на про жи вља ва „на ра тив ну со ци-
ја ли за ци ју“, ко ја не са мо што да је зна чај не им пул се ње ном ин те лек ту ал ном раз во ју, 
већ је под ути ском Ге зи ни них при ча још ја че при ка зу је као „европ ско де те“ (ЈТ, 1017), 
ка ко се чи ни ло да је то слу чај на по чет ку ро ма на.

Ипак, Ге зи ни не ди дак тич ке на ме ре ко је је мо гу ће до ка за ти на и ла зе на ја сно опи-
пљи ву гра ни цу. Ко му ни ка ци ја ме ђу ге не ра ци ја ма у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни са пли ће 
се на оној тач ки где је реч о Ге зи ни ној „не спор ној спрем но сти да се иден ти фи ку је са 
на ци стич ким зло чи ни ма“,25 ко је Ма ри ни по што не же ли да усво ји. Сва ки дан у го ди ни 
ти ме до ка зу је те зу ко ју је со ци о лог Хајнц Бу де јед ном из ра зио на сле де ћи на чин: „Мла ди“ 
– ка ко ка же Бу де – „де фи ни шу свет пре ма сво јим пред ста ва ма и не бри ну о то ме до 
ка квог жи вот ног пла на и исто риј ског би лан са др же ста ри ји.“26

Ова прет по став ка тре ба да се про ве ри по мо ћу јед ног од кључ них од ло ма ка у дис-
кур су Јон зо но вог ро ма на ко ји се ба ви про шло шћу, по гла вљем од 22. апри ла 1968. 
То га да на се пре но си ре ла тив но кра так „пре кју че ра шњи“ (ЈТ, 1031) раз го вор из ме ђу 
Ге зи не и Ма ри, ко ји је зна ча јан с ви ше аспе ка та. Да би смо свр ста ли овај ди ја лог та мо 
где при па да, мо ра мо да на по ме не мо да је у том тре нут ку Ге зи ни бит но да Ма ри ко нач-
но об ја сни „Ру се“, јер ће она са ма у не та ко да ле кој бу дућ но сти при хва ти ти рад но ме сто 
у обла сти ко јом они го спо да ре. Ка ко би при до би ла Ма ри да при ста не на ову на ме ру, 
тј. „ка ко би зна ла ку да иде“ (ЈТ, 1030), Ге зи ни је ва жно да код Ма ри рас пр ши (пред)ра су де 
о ко му ни стич ком „све ту злих“, ко је јој је уса ди ла аме рич ка шко ла. Би ло ка ко би ло, 
при че из је ри хов ске про шло сти ко је за пра во мо же да јој по ну ди по год ни је су за то да 
по твр де Ма ри не по гле де на свет, о че му Ге зи на у ци ти ра ном гла сов ном раз го во ру 
раз ми шља прет по ста вља ју ћи да ће ње на кћер ка од опи са – ко ји јој још увек пред сто-
је – си гур но „да ис ко ри сти оно по гре шно“ (ЈТ, 1029). Про та го нист ки ња због то га упа да 
у „ди дак тич ку кри зу“, ко ја је ви ше пу та ту ма че на чак као Јон зо но ва при по ве дач ка 

24 Уп. Si e mon, Jo hann: Li e be Ma rie, de ar Mary, do ro ga ja Ma ri ja. Das Kind als Hofnungsträger in Uwe 
Johnsons Ja hre sta gen, у: Johnson-Ja hr buch, том 3, Ге тин ген 1996, стр. 123–145. 
25 But zer, Günter: „Ja. Nein.“ Pa ra do xes Ein ge den ken in Uwe Johnsons Ro man Ja hre sta ge, у: Johnson-
Ja hr buch, том. 4. Ге тин ген 1997, стр. 130–157, ов де: стр. 155.
26 Bu de, He inz: Die Erin ne rung der Ge ne ra ti o nen, у: Hel mut König/Mic hael Kohlstruck/An dre as Wöll 
(Hg.), Ver gan gen he it sbew älti gung am En de des zwan zig sten Ja hr hun derts, Опла ден 1998, стр. 69–85, 
ов де: стр. 70. 
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кри за27 и ко ја ди ја ло шки по кре ну ту ре кон струк ци ју про шло сти у тре ћем то му ро ма на 
Сва ки дан у го ди ни оста вља да стаг ни ра.

У по гла вљу од 22. апри ла не про ми шља ју се са мо про бле ми ко ји се су прот ста вља-
ју „не на шмин ка ној“ при чи о по чет ку вре ме на со вјет ске оку па ци је у Клич ком кра ју. 
Пре је реч о стра хо ви ма Је ри хо вља на од ка жња ва ња за на ци стич ке и рат не зло чи не 
ко је је са да би ло на до хват ру ке, као и о Ге зи ни ној све сти о кри ви ци на ову те му. У сва-
ком слу ча ју, страх од од го вор но сти се у по ме ну том раз го во ру ис пр ва не по ми ње екс-
пли цит но, већ се опи су је вар љи вим и све сно дво сми сле ним пој мом „зна ти же ље“ (ЈТ, 
1031). Ма ри је уве ла ову реч у ди ску си ју за то што не раз у ме због че га је уоп ште ико 
остао у Је ри хо ву на кон по вла че ња Бри та на ца из Се ве ро за пад ног Ме клен бу р га. То ком 
про дук тив ног не спо ра зу ма – ка кви у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни ни су рет ки – Ге зи на 
се на до ве за ла на тај тер мин, на да ју ћи се да ће ти ме мо ћи да за ма ски ра ком плекс за 
ко ји „не зна ре чи“ (ЈТ, 1032). Сто га сво јој кћер ки по твр ђу је да су Је ри хо вља ни по чет ком 
ју ла 1945. уи сти ну „[и]з зна ти же ље“ (ЈТ, 1031) пр во са че ка ли да при стиг не Цр ве на Ар ми ја.

На пре ћу та ну ствар ну те ма ти ку раз го во ра упу ћу је опис окол но сти под ко ји ма Ге-
зи на и Ма ри раз го ва ра ју. На и ме, Ма ри чу чи пред „ка ми ном у лет њи ков цу“ (ЈТ, 1029) и 
„кри је ли це тик уз ка мин, по гле да рас пли ну тог по ва три, као да не пра ти, или, тек 
са мо не ку од сво јих ми сли“ (ЈТ, 1031).28 Ова фор му ла ци ја ће на те ра ти све чи та о це да 
на ћу ле уши, ако се се ћа ју да се мо тив гле да ња у пла мен већ по ја вио у пр вом то му 
књи ге Сва ки дан у го ди ни; у кон тек сту Ли збет Кре спал. Ма ри на ба ба је не где од 1934. 
го ди не „уо би ча ји ла да ста не пред шпо рет и ми ну ти ма зу ри у пла мен“ (ЈТ, 415; СДГ 1, 
386). Ако при ча на од лу чу ју ћем ме сту – и у од лу чу ју ћем тре нут ку (чи ме ће мо се још 
ка сни је ба ви ти) – при зи ва сли ку ко ја је већ по слу жи ла да про леп тич но обе ле жи Ли-
збе ти ну смрт у пла ме ну и алу зи ју на ге но цид над Је вре ји ма ко ја се по ве зу је с тим, 
он да ово ука зу је на но во раз ра чу на ва ње са Хо ло ка у стом, иа ко у дру га чи јој ге не ра циј-
ској кон сте ла ци ји не го што је то до сад био слу чај.

Иа ко у по чет ку из гле да као да Ма ри не ма про блем с тим што је „зна ти же ља за де цу“ 
(ЈТ, 1032) у овом раз го во ру по гре шна, ан ти ци па тор ни по тен ци јал сли ке пла ме на у 
сре ди ни ди ја ло га оби ла то је ис ко ри шћен. „Зна ти же љу“ Је ри хо вља на, ко ју је прет по-
ста ви ла, а Ге зи на јој по твр ди ла, Ма ри сво ди на сле де ћу су шти ну: „И због ва ших Је вре ја. 
Шест ми ли о на.“ Овај од го вор је Ге зи ну пот пу но из ба цио из так та: „Ка ко мо жеш та ко 
да го во риш Ма ри!“

Си гур но не би би ло пре те ра но ако би смо ову пре пир ку озна чи ли као цен трал ни 
до га ђај у ге не ра циј ском дис кур су ро ма на Сва ки дан у го ди ни. По сма тра но са ста но ви шта 
тех ни ке кон вер за ци је, Ма ри на ла кон ска кон ста тив на из ја ва и Ге зи нин ве о ма емо ци-
о на ли зо ван де фан зи ван од го вор по ста вље ни су не по сред но јед но до дру гог. Уко ли ко 
ис пи та мо чи ње нич ни са др жај оба ис ка за, утвр ди ће мо да се на овом ме сту су да ра ју 
два мо де ла од но са пре ма про шло сти ко ји не мо гу би ти су прот ни ји. Ка ко би смо мо гли 
ис прав но да свр ста мо ре то рич ки па тос Ге зи ни ног оштрог пре ко ра упу ће ног Ма ри, мо-
ра мо да раз ја сни мо да фор му ла ци јом „ва ши Је вре ји“ кћер ка од би ја лич ну од го вор ност 

27 Уп. Ri or dan, Co lin: The Et hics of Nar ra tion. Uwe Johnsons No vels from In grid Ba ben de rer de to Ja hre sta ge, 
Лон дон 1989, стр. 87. 
28 Сва ки дан у го ди ни 3, у при пре ми; пре вод: Бо ја на Де нић.
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за до га ђај ко ји Ге зи на осе ћа као вла сти ту кри ви цу. Она, ко ја ина че ни кад ни је сме те на 
кад тре ба да дâ кон кре тан од го вор, по вла чи се у став мо рал ног гне ва и кћер ки оспо-
ра ва пра во на соп стве ну кон ста та ци ју. Па ипак, Ма ри и те ка ко мо же „та ко“ да го во ри: 
„С то бом мо гу. Че ка ли су да стиг не ра чун.“

Чи ње ни ца да мно гим на ци стич ким зло чин ци ма до са да шњо сти у ко јој се при по-
ве да, го ди не 1967/68. уи сти ну ни је био ис по ста вљен „ра чун“, за лич но ду бо ко не ду жну 
Ге зи ну озна ча ва тра у му кри ви це, за чи ју је зич ку ре пре зен та ци ју она „не зна ре чи“. Ове 
ре чи на ла зи тек Ма ри, ко ја ти ме за пра во пра ти „не ку од сво јих ми сли“ и за рад ја сно-
ће име но ва ња ја сно се дис тан ци ра од „ту ђе кри ви це“. На тај на чин она сле ди мо дел 
од но са пре ма про шло сти ко ји се тек де ве де се тих го ди на, на кон по нов ног ује ди ње ња 
Не мач ке, по ка зао као исто риј ски свр сис хо дан у ши рим дру штве ним окви ри ма (иа ко 
су га до сад мно ги ту ма чи ро ма на Сва ки дан у го ди ни не до вољ но вред но ва ли као им-
пли цит ну осно ву соп стве не ар гу мен та ци је).

Ка ко би по ме ну то ме сто раз го во ра из ме ђу Ге зи не и Ма ри би ло још ја сни је на гла-
ше но, ука за ће мо на тер ми но ло шку ко ре ла ци ју ко ја је у се кун дар ној ли те ра ту ри већ 
да ла по во да за по је ди не спе ку ла ци је. Гин тер Бу цер, ко ји је при ме тио „све сно по гре шно 
сме шта ње“29 овог ди ја ло га, Јон зо но ву при по ве дач ку стра те ги ју ко ја сто ји иза то га 
озна ча ва као „на мер ну игра ри ју збу њи ва ња“ и на то ме за сни ва хи по те зу о по сто ја њу 
на ра тив не „ин стан це об ра де“.30 Ипак, овај про блем мо же да се ре ши да ле ко ма ње 
спе ку ла тив ним на по ри ма, ако ис пи та мо им пли ка ци ју да ту ма – ко ја је у ро ма ну ко ји се 
зо ве Сва ки дан у го ди ни из у зет но ва жна – и ко ја игра уло гу у „по гре шном“ сме шта њу 
раз го во ра. Као што смо већ спо ме ну ли, пре пир ка из ме ђу Ге зи не и Ма ри ни је се до годи-
ла оног да ту ма ка да је пре не та, не го још „пре кју че“, чи ме се ма ски ра по ду дар ност ко ја 
се у ка лен дар ском при по ве да њу од мах мо же про чи та ти. Та ква стра те ги ја при кри ва ња 
свр ста ва се у на ра тив не опе ра ци је ко је у при по ве да њу Увеа Јон зо на пре тен ду ју на ста-
бил но ме сто и ути ру пут им пли цит ном ин тен зи ви ра њу зна че ња. Овај ефе кат се у ро ма-
ну по сти же на при мер и 12. но вем бра 1967. го ди не, ка да се до го дио гла сов ни раз го вор 
ко ји је био из у зет но ва жан за Ге зи ни ну тра у му с мај ком. Ти ме што се екс пли цит но 
твр ди да је „не ва жно ко ји је да нас дан“ (ЈТ, 286; СДГ 1, 268), при ча је ус пе ла да при кри је ана-
ло ги ју да ту ма са ро ђен да ном Ли збет Кре спал (и та ко мно гим ту ма чи ма за ва ра траг).31

Ипак, на ко ји на чин са да да ре ши мо за го нет ку на ра тив ног по зи ци о ни ра ња ди ја-
ло га од 22. апри ла? Ге зи на и Ма ри су раз го ва ра ле још „пре кју че“, да кле 20. апри ла. Тог 
да на је ро ђен Адолф Хи тлер. Слу чај ност ка лен дар ског по кла па ња Фи ре ро вог ро ђен-
да на и уби ја ња Је вре ја ко је се на ра тив но те ма ти зу је ису ви ше је упа дљи ва да би смо 
мо гли да је за не ма ри мо.32 Ти ме што овај цен трал ни раз го вор о пам ће њу Хо ло ка у ста 
у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни сме шта на – на ра тив но при кри вен – Хи тле ров ро ђен дан, 

29 But zer, Günter: Fe hlen de Tra u er. Ver fa hren po e tischen Erin nerns in der de utschsprac hi gen Ge gen war ts-
li te ra tur, Мин хен, 1998, стр. 131. 
30 Ibid., стр. 132. 
31 Уп. Krel lner, Was ich im Gedächtnis er tra ge (в. фу сно ту бр. 7), стр. 270–272. 
32 Иа ко је То мас Шмит сво ју оп се жну ди сер та ци ју по све тио ка лен дар ском пам ће њу у ро ма ну 
Сва ки дан у го ди ни, вр ло је нео бич но што ову ве о ма сим бо лич ну по ду дар ност ни је по ме нуо ни 
јед ном је ди ном реч ју.
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ко ји је при па дао стро гом ка но ну на ци о нал со ци ја ли стич ких пра зни ка, Јон зон на гла ша-
ва трај ну ра зор ну сна гу зло чи на по чи ње них у Хи тле ро во име – али и раз ли чи те начи-
не њи хо вог пре до ча ва ња у се ћа њу. Овај при по ве дач ки аран жман та ко ђе по твр ђу је 
да је Јон зон „прин цип го ди шњи це“ уве ли ко одво јио од „кул тур не тех ни ке“ чи ји би 
циљ био да ево ци ра кул тур ну се ман ти ку ко ја по сто ји не за ви сно од ре фе рент ног си-
сте ма тек ста, а на ко ју ро ман мо же им пли цит но да ре фе ри ше та ко што ће ње не са др-
жа је да „сла ви“ или „свет ку је“.33 Трет ман Хи тле ро вог ро ђен да на, ко ји би се та квом 
пред ста вом са свим не при ме ре но ин тер пре ти рао, мо же да се сма тра ин ди ци јом да се 
ка лен дар ска тех ни ка књи ге Сва ки дан у го ди ни не за сни ва то ли ко на афир ма тив ном 
жи вот но-све тов ном ко ли ко на на ра тив но-естет ском прин ци пу, чи ји се ефек ти, до ду ше, 
не оства ру ју без екс тра ди је ге тич ких ре фе рен ци, али ипак на кра ју увек ука зу ју по но-
во на ин тра ди је гет ске ин тен ци је ау то ра Увеа Јон зо на (ко је је ла ко пре ви де ти ако де ло 
по сма тра мо кроз кул ту ра ли стич ке „на о ча ре“).

На по слет ку, по ста вља се пи та ње о укуп ном зна ча ју по гла вља од 22. апри ла у Јон зо-
но вом ро ма ну. Да те ана ли зе ука зу ју на то да је Јон зон из ја ва ма Ге зи не и Ма ри ство рио 
две па ра диг ме од но са пре ма про шло сти ко је не мо гу по крат ком по ступ ку да се поми-
ре јед на с дру гом. Ге зи на по ка зу је да је по го ђе на не мач ким зло чи ни ма над Је вре ји ма 
на на чин ко ји се у ли те ра ту ри на зи ва „ше зде се то сма шком кон сте ла ци јом“ и због ког 
је Хо ло ка уст по стао „је дин стве ни ре фе рент ни до га ђај за са мо ра зу ме ва ње Не ма ца“.34 
Ње на кћер ка, ко ја – пред о се ћа ју ћи „осам де сет де ве та шку кон сте ла ци ју“ – пре ма соп-
стве ном са мо ра зу ме ва њу „ни је ви ше не по сред на на след ни ца на ци о нал со ци ја ли зма“,35 
да ле ко је од та кве тра у ма ти за ци је. Из сво је дис тан це пре ма ге но ци ду над Је вре ји ма 
Ма ри из вла чи ди јаг но стич ку спо соб ност, ко ја се ње ној мај ци, до ду ше, чи ни скан да ло-
зном, али је ипак тек она омо гу ћи ла да се на ци стич ки зло чи ни име ну ју на осло ба ђа ју ћи 
и ди рек тан на чин.

Ме ђу тим, из ових ре зул та та не тре ба из ве сти за кљу чак да су раз го во ри из ме ђу 
мај ке и кћер ке не у спе ли. Ако по гле да мо раз вој овог ди ја ло шког зби ва ња кроз чи тав 
ро ман, ви де ће мо да Ма ри, ко ја се при по чет ку књи ге из да је за аме рич ку су пер-па-
три от ки њу, под ути ском при ча сво је мај ке не са мо да је упо зна ла не мач ку по ро дич ну 
исто ри ју ко ја јој је до тад би ла не по зна та, већ је и са вла да ла спо соб ност да до не се 
ди фе рен ци ра ју ћи исто риј ски суд.36 Јед на од по ру ка ко је Јон зо нов ро ман ну ди сво јим 
чи та о ци ма је сте апел за ква ли фи ко ва ним спо ра зу мом ко ји би, чи ни се, мо гао да пре-
ва зи ђе гра ни це исто риј ског сло ма, а да про тив реч но сти ко је упр кос све му по сто је не 
бу ду убла же не.

Мо ра мо ли и да нас у пот пу но сти да се сло жи мо с овом по ру ком? По сма тра ју ћи 
те ма ти ку Хо ло ка у ста, по ре ђе ње с мла ђим пи сци ма је ин струк тив но. Стра те ги је се ћа ња 

33 Чи тав рад То ма са Шми та усме рен је на до ка зи ва ње ове кул ту ра ли стич ке ре фе рен ци јал но сти. 
Ци ти ра ни пој мо ви на ла зе се сву да у тек сту.
34 Bu de, Die Erin ne rung der Ge ne ra ti o nen (в. фу сно ту бр. 26), стр. 78, 81. 
35 Ibid., стр. 82, 84. 
36 Као при мер, упу ћу је мо на два „так ми чар ска раз го во ра“ од 12. и 13. ју на 1968. го ди не, у ко ји ма 
као ре зул тат Ма ри не са мо да од у ста је од сво јих пред ра су да пре ма „Ру си ма“, већ је спрем на да 
до ве де у пи та ње и сво је дог мат ско схва та ње па три о ти зма.
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ко је су фор мал но да ле ко уз на пре до ва ле код јед ног Мар се ла Ба је ра, Ро бер та Шин де ла 
или То ма са Ле ра мо гу да по слу же као при мер за то да је уве ћа на исто риј ска дис тан ца 
пре ма зло чи ни ма на ци о нал со ци ја ли зма у ме ђу вре ме ну мо ти ви са ла по тра гу за књи-
жев ним по ступ ци ма за ре цеп ци ју ге но ци да над Је вре ји ма, од ко јих је Јон зо нов мо дел 
се ћа ња ко ји апе лу је на ди ја лог из ме ђу ге не ра ци ја био још ве о ма да ле ко.37 Ова но ва 
ори јен та ци ја мо гла би да се све де на про ме ну објек тив ног дру штве ног по ло жа ја про-
бле ма. На кон ис ку ства но вог ан ти се ми ти зма де ве де се тих го ди на, иде ја да би омла-
ди на ко ју је кон се квент но ан ти фа ши стич ки вас пи та ва ла ге не ра ци ја ро ди те ља ко ји су 
би ли све сни кри ви це, а исто вре ме но ди дак тич ки ве о ма мо ти ви са ни, мо гла да бу де 
иму на на све ан ти се мит ске по ри ве, очи глед но је из гу би ла на увер љи во сти.38

Ово ви ђе ње, ве за но за исто риј ско ме сто у са да шњо сти 21. ве ка, те шко да би мо гло 
уоп ште да се оче ку је од ро ма на ста рог три де сет го ди на. Да би смо мо гли да це ни мо 
Јон зо нов до при нос, по тре бан нам је ана ли тич ки по сту пак ко ји се сла же са „дво стру-
ком исто ри за ци јом“ ко ју пред ла же Пјер Бур ди је: „оно га што је пре не се но и ње го ве 
’апли ка ци је’.“39 Ге зи на Кре спал, же на ко ја би да нас на пу ни ла се дам де сет го ди на, у 
ро ма ну Сва ки дан у го ди ни при ка зу је се као пред став ни ца кул ту ре се ћа ња ко ја је за 
њу вре мен ски усло вље на, па са мим тим не мо ти ви ше то ли ко на „ужи вља ва ње“ без 
дис тан це, ко ли ко на утвр ђи ва ње ста но ви шта за соп стве ну ин тер пре та ци ју. Ипак, ис-
пред фик тив ног по врат ка на Ге зи ни но исто риј ско ис ку ство ис ту ре на је пре пре ка и у 
са мом тек сту. Јер „мо дел се ћа ња Ге зи на“ кон тра сти ра се „мо де лом се ћа ња Ма ри“, 
ко ји се од мај чи ног ћу та ња ис пу ње ног све шћу о кри ви ци ја сно раз ли ку је сво јом спрем-
но шћу и спо соб но шћу да ар ти ку ли ше. Ти ме је ро ман Сва ки дан у го ди ни па ра диг мат ски 
ого лио кон тро верз не про тив реч но сти у кул ту ри се ћа ња по след ње рат не и пр ве по сле-
рат не ге не ра ци је – и дао свој до при нос уну тра шњем ис пи си ва њу исто ри је не мач ког 
по сле рат ног дру штва, до при нос за чи ју ана ли тич ку ком пе тен ци ју уоп ште не по сто ји 
до вољ но ви со ка оце на.

(С не мач ког пре ве ла Би ља на Па јић; ре дак ци ја пре во да Дрин ка Гој ко вић)

37 Уп. мој чла нак: Die dop pel te Ver gan gen he it in der Li te ra tur der ne un zi ger Ja hre, у: Ed gar Pla ten 
(прир.), Per spek ti ven suc he. Zur Dar stel lung von Ze it geschic hte in der de utschsprac hi gen Ge gen war tsli te ra tur 
II, Минхенn 2002, стр. 26–45, ов де: стр. 31–37. 
38 Ов де ука зу је мо на ро ман Хо дом ра ка Гин те ра Гра са ко ји се екс пли цит но су о ча ва с овом про бле-
ма ти ком.
39 Bo ur di eu, Pi er re: Die Re geln der Kunst. Ge ne se und Struk tur des li te ra rischen Fel des, Франк фурт/М., 
2001, стр. 486. 


