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ФОР МА РО МА НА И НОР МА ТИВ НИ МО ДЕЛ  
ДРУ ШТВА У РО МА НУ СВА КИ ДАН У ГО ДИ НИ1

До са да сам у свом ту ма че њу ро ма на Сва ки дан у го ди ни са мо де ли мич но ис пу нио 
обе ћа ње да на тек сту по ка жем ка ко ди ја ло шка дис кур зив ност ро ма на пред ста вља 
не што ви ше не го са мо фор мал ни на чин ор га ни за ци је. У прет ход ном одељ ку мо је ин-
тер пре та ци је,2 до ду ше, по ка зан је, кроз про цес обра зо ва ња тра ди ци је, од ре ђе ни 
нор ма тив ни са др жај Сва ког да на у го ди ни ко ји се мо же оства ри ти са мо у ди ја ло шкој 
дис кур зив но сти. Још, ме ђу тим, оста је да се по ка же да je дис кур зив ност ро ма на по ве-
за на с нор ма тив ним мо де лом дру штва о ко јем до са да уоп ште ни је би ло го во ра. Дру-
гим ре чи ма: и да ље тек пред сто ји до каз да ства ра ње опи са не фор ме ро ма на, осо бе не 
за Сва ки дан у го ди ни, има ве зе се кул ту рал ним обра сцем ту ма че ња дру штва ко ји је 
Јон зон фа во ри зо вао. По ку ша ћу да ту ве зу при ка жем у окви ру це ло ви тог ту ма че ња 
ро ма на. Та кво це ло ви то ту ма че ње мо же се, с об зи ром на са вре ме но ста ње фи ло ло-
шког ис тра жи ва ња, сма тра ти пре у ра ње ним и ја не же лим да пре ћу тим да се ту ма че ње 
ко је сле ди по вре ме но усу ђу је да уђе у под руч ја ко ја за са да ни је мо гућ но фи ло ло шки 
оправ да ти. Ипак, кад је реч о де лу ко је као Сва ки дан у го ди ни ди рект но по зи ва ту ма-
ча да се упу сти у де та љан фи ло ло шки рад, нео п ход но је има ти пер спек ти ву ко ја да је 
ори јен та ци ју. И раз ми шља ња ко ја сле де же ле да бу ду схва ће на као пред лог за јед ну 
та кву ори јен та ци о ну пер спек ти ву.

На по чет ку и на кра ју ро ма на Сва ки дан у го ди ни сто је ис ка зи о људ ском жи во ту 
ко ји по се ду ју нај ви ши сте пен оп што сти. На по след њој стра ни ци ро ма на на став ник 
ен гле ског Кли фот ка же: „У осно ви се о жи во ту зна са мо јед но: оно што под ле же за ко ну 
на ста ја ња мо ра пре ма том за ко ну и да не ста не“ (JT 1891).3 Те ре чи су од јек цен трал не 
те о ре ме Пла то но вог уче ња о иде ја ма ко је Со крат из ла же у Фе до ну.4 Са вр ше но је уме сно 

1 Ов де до но си мо пре вод прет по след њег по гла вља „Ro man form und nor ma ti ves Ge sellschaftsmo-
dell in den Ja hre sta gen“ из књи ге Бер нда Ау е рок са Erzählte Ge sellschaft. The o rie und Pra xis des Ge-
sellschaft sro mans bei Bal zac, Brecht und Uwe Johnson, Мин хен 1994, стр. 240–250.
2 Реч је о прет ход ном одељ ку: „Diskursivität in den Ja hre sta gen: Fall be i spiel und Fun di e rung“, у: 
Erzählte Ge sellschaft, стр. 218–240.
3 На по ме на при ре ђи ва ча: да би се из бе гло го ми ла ње фу сно та, у пре во ду овог тек ста за др жа не су, 
кад се ци ти ра из ро ма на Ja hre sta ge, си гле ко је у за гра да ма ко ри сти ау тор Ау е рокс: JT и број стра нице 
ори ги нал ног из да ња Uwe Johnson, Ja hre sta ge, Frank furt am Main 1970–1983. Из у зе так су пр ви и дру-
ги том ко ји су, од укуп но че ти ри, до са да (сеп тем бар 2021) об ја вље ни у из да вач кој ку ћи „Ла гу на“ у 
пре во ду Д. Гој ко вић (том 1) и С. Крај че вић и Т. Тро пин (том 2); они се ов де на во де под си глом СДГ 1, 
од но сно СДГ 2; број стра ни це и пре вод ци та та на ве де ни су у тим слу ча је ви ма пре ма на шем из да њу.
4 Уп. Fe don, 78c. (Пре вод на не мач ки: Schle i er mac her.) То ме сто се на ла зи у оној тач ки ар гу мен та ци је 
у ко јој упра во ду ша тре ба да бу де из у зе та из та квог „иш че зну ћа“. „Да ли се оно ме што је сла га њем 
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што ове ре чи из го ва ра Кли фот, ко ји је прет ход но не ко ли ко пу та алу зи ја ма по ве зи ван 
с ан ти ком (JT 503, 1633). Јер он је „чо век ко ји се упу тио на оно ме сто где су мр тви“,5 
као што је и Со крат тај чо век у Фе до ну: ди ја лог ко ји обра зла же бе смрт ност ду ше у 
Фе до ну за вр ша ва се ти ме што Со крат мир но ис пи ја пе хар с ку ку том. По што су мр тви, 
пре ма Сва ком да ну у го ди ни, уз то и оно што је „по сто ја но“ (ЈT 1541), ја сно је да Кли фо-
то ва ре че ни ца у Сва ком да ну у го ди ни, за раз ли ку од Пла то но ве он то ло ги је у Фе до ну, 
не одва ја те ло од ду ше, не го свет жи вих од све та мр твих. Она, да кле, не са др жи – а у 
Јон зо но вом де лу то би би ло и те шко за ми сли во – пла то нов ско ома ло ва жа ва ње про-
мен љи вог на ста ја ња на су прот трај ном по сто ја њу, не го са мо свет жи вих оцр та ва као 
про ла зан. Та ко Кли фо то ва ре че ни ца сто ји у ко ре ла ци ји с не у па дљи вом, го то во скри-
ве ном фра зом у пр вом па су су ро ма на. Та мо се ка же: „Ду ги та ла си на ди ру ис ко са на 
пла жу, за о бљу ју гр би не пре пле те них ми ши ћа, по ди жу дрх та ве кре сте ко је се об ру-
ша ва ју кад су нај зе ле ни је. На пе ти пре вој, већ из бра здан бе ли ном, оба ви ја кру жну 
ва зду шну ду пљу, ко ју ја сна ма са мр ви, као да се ту ства ра и ра за ра не ка тај на“ (кур-
зив Б. А.; СДГ 1, стр. 11). Узи мам се би сло бо ду да с овим по ре ђе њем, ко је у свом кон-
тек сту са др жи чуд но ва то пре ди мен зи о ни ран па тос, учи ним оно што Кли фот чи ни с 
пла то нов ском он то ло ги јом: да га до ве дем у ве зу с људ ским жи во том. Чи ни ми се да 
је то при хва тљи во из два раз ло га. С јед не стра не, ства ра ње и ра за ра ње јед не тај не 
по се ду је исто вет ну струк ту ру као „на ста ја ње“ и „не ста ја ње“ о ко јем Кли фот го во ри 
на кра ју ро ма на. На дру гој, ме ђу тим, Јон зон на вр ло ис так ну том ме сту на зи ва „тај ном“ 
упра во ин ди ви ду ал ни иден ти тет чо ве ка, „ме сто Ја“ (ЈТ 1449), или, ка ко смо га ми на-
зва ли осла ња ју ћи се на Ја спер са, ње го во „је згро лич но сти“. У Ски ци јед ног уне сре ће ног 
реч је о оном „ме сту у све сти из ко јег и у ко јем се по је ди нач ни чо век усу ђу је да ми сли 
о ре чи Ја, о тај ни ин ди ви дуе, је ди ном не за мен љи вом и не ис це љи вом ме сту у се би, за 
ко је је ра ни је упо тре бља ва на реч ду ша“.6 Та ко је за Јон зо на – за раз ли ку од Пла то на 
– упра во ду ша оно што се ства ра и ра за ра, што на ста је и не ста је. На ста ја ње и не ста ја ње, 
ства ра ње и ра за ра ње јед не тај не обра зу ју, још пре сва ке дру штве не де тер ми на ци је, 
нај оп шти ју струк ту ру жи вот не исто ри је.7

по ста ло, па је сло же но, мо ра де ша ва ти да се рас ту ри она ко као што се сло жи ло (...)“, Пла тон, Фе дон, 
у: исти, По след њи да ни Со кра то ви, стр. 98, Бе о град 1959, пре вод: др Ми лош Ђу рић. 
5 Кли фот уми ре у но вем бру 1968. „Он [писац Јон зон, Б. А.] зна, да ка ко, да је др Кли фот умро у 
но вем бру, јер с 82 го ди не ви ше ни је же лео ле кар ску по моћ; али то не мо же да уђе у књи гу.“ (Uwe 
Johnson, „In ter vi ew mit Ma rie H. Cres spahl 2–3. Ja nu ar 1972“, у: Mic hael Ben gel (Hg.), Johnsons „Ja hres-
ta ge“, Франк фурт/М., 1985, стр. 73–88, ов де стр. 87.)
6 Uwe Johnson, Skiz ze ei nes Ve runglückten (1981), Франк фурт/М., 1984, стр. 24 f.
7 У овом ту ма че њу ни сам узео у об зир и дру гу гном ску сен тен ци ју ко јом се за вр ша ва Сва ки дан 
у го ди ни: „Исто ри ја је про јект“ (ЈТ 1891). И тај ис каз не сум њи во за слу жу је да се при ме ни на Сва ки 
дан у го ди ни као це ли ну. За од ре ђе ње ње го вог сми сла, по сто је, ме ђу тим, (бар) три мо гућ но сти. 
Под „исто ри јом“ мо же да се под ра зу ме ва пи са ње исто ри је, исто ри о гра фи ја: исто ри ја би он да 
би ла про јект исто ри о гра фа, ко ји из но си ка ко је мо гло би ти (та ко ка же Sa ra Le nox, „Hi story“, ко ја 
на рав но сво је ту ма че ње сма тра са мо ра зу мљи вим). То би у пот пу но сти од го ва ра ло ето су Сва ког 
да на у го ди ни. Би ло би, ме ђу тим, мо гу ће и да се ми сли на исто ри ју ко ја се до га ђа. То би он да био 
про јект љу ди ко ји ства ра ју сво ју исто ри ју. И то (ег зи стен ци ја ли стич ко) ту ма че ње сма трам при-
хва тљи вим, по го то ву за то што се ова сен тен ци ја при пи су је Кре спа лу, ко ји те шко да се икад ба вио 
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Те две тврд ње о нај оп шти јој струк ту ри жи вот них исто ри ја уо кви ру ју, да кле, Сва ки 
дан у го ди ни. Из ме ђу њих сто ји при ча о жи вот ној исто ри ји Ге зи не Кре спал, ко ја се при-
по ве да као жи вот у дру штву и у ко јој те жи ште ле жи на дру штве ним по сре до ва њи ма. 
Пра ви пред мет при че ни је, да кле, оно оп ште, не го оно по себ но, не оно што је за људ-
ски жи вот упра во кон сти ту тив но, не го оно што су са ми љу ди на кон тин ге тан на чин 
учи ни ли. Та раз ли ка из ме ђу „по чет ка“ и „кра ја“ при по ве сти с јед не и ње не „сре ди не“ 
с дру ге стра не по ка зу је се, по мом ми шље њу, и у то ме ка ко Јон зон упо тре бља ва мо тив 
во де ко ји та ко ђе уо кви ру је Сва ки дан у го ди ни.8 На по чет ку и на кра ју ро ма на Ге зи на 
се на ла зи на отво ре ном мо ру. Том 2 и том 3, на про тив, по чи њу во дом ко ју је чо век 
укро тио: во да по кри ве ног ба зе на у хо те лу Мар сеј „скри ве на је ду бо ко ис под ули це“ 
(СДГ 2, 11); Па тон Лејк са сво јом цр ном во дом је ба ге ром из ду бље ни ис коп, део „хе миј-
ски об ра ђе ног пеј за жа, спре мље ног за пла те жне љу де“ (JT 1017), на не ка да шњем труп-
ном ве жба ли шту.9 

У сре ди ни при че (а то, због крај ње оскуд ног, ма да ипак не пре ви ди вог уо кви ре ња, 
што зна чи за пра во: сву да у њој) на ла зи мо се, да кле, у про сто ру исто ри је. Има ју ћи то 
у ви ду, сма трам нео п ход ним да на Сва ки дан у го ди ни при ме ним ста ру раз ли ку из ме ђу 
исто ри је као до га ђа ја и исто ри је као при че, из ме ђу res ge stae и hi sto ria res ge sta rum. Из 
то га про из ла зи раз ли ка из ме ђу фак ти ци те та жи вот не исто ри је Ге зи не Кре спал, сме-
ште не у исто ри ју епо хе, и Ге зи ни ног ре кон стру и са ња те исто ри је. Или: из ме ђу оне 
про шло сти ко ја је уто ли ко са став ни део са да шњи це јер у њој сле по на ста вља да де-
лу је, и са да шњи це ко ја на сто ји да се од мак не од про шло сти и да је из тач ке тог од мак-
ну ћа све сно ре кон стру и ше. На два по ла те раз ли ке оства ру је се сва ка од тен ден ци ја 
ро ма на Сва ки дан у го ди ни.

Кад го во ри мо о фак ти ци те ту исто ри је епо хе у ро ма ну Сва ки дан у го ди ни, не мо же мо 
да не по ми сли мо на Вал те ра Бен ја ми на и ње го во ту ма че ње ан ђе ла исто ри је из Кле-
о вог Ан ге лу са Но ву са. Бен ја ми нов ан ђео из гле да „као да хо ће да се уда љи од не че га 
у шта уко че ног по гле да зу ри. Очи су му раз ро га че не, уста отво ре на, а кри ла ра ши ре-
на. Мо ра да та ко из гле да ан ђео исто ри је. Ли цем се окре нуо про шло сти. Та мо где се 
на ма ука зу је ла нац до га ђа ја, он не ви ди ни шта дру го до јед ну је ди ну ка та стро фу ко ја 
без пре стан ка го ми ла ру ше ви не на ру ше ви не и си ло ви то их ба ца пред ње го ва сто па-
ла. Хтео би да за ста не, да про бу ди мр тве и спо ји оно што је раз би је но. Али из ра ја ду ва 
олу ја ко ја му се упле ла у кри ла и то ли ко је ја ка да ан ђео ви ше не мо же да их скло пи. 
Та олу ја га не за у ста вљи во но си у бу дућ ност ко јој он окре ће ле ђа, док го ми ла ру ше ви на 

про бле ми ма исто ри о гра фи је, не го је на про тив бо га то ис ку ство у са вре ме ној исто ри ји сте као о 
свом ру ху и кру ху. Тре ћа мо гућ ност је, на рав но, све сна екви во ка ци ја ау то ра. Раз ја шње ње би се 
мо жда мо гло оче ки ва ти ка да би се ус пе ло да се и та сен тен ци ја до ка же као ци тат. Она зву чи као 
ци тат и ле по се мо же за ми сли ти, ре ци мо, код Сар тра.
8 Схва ти ти во ду у том кон тек сту као сим бол жи во та при хва тљи во је по мом ми шље њу. Али осим 
ука зи ва ња на ду гу тра ди ци ју ове сим бо ли ке и чи ње ни це да би се та сим бо ли ка укло пи ла у мо ју 
ин тер пре та ци ју, у овом тре нут ку не мо гу да на ве дем ни ка кав да љи ар гу мент.
9 Ме та фо ри ка Ха да, ко ја се ко ри сти у опи су оба ова ме ста (Хо тел Мар сеј, Па тон Лејк) бо ји, на-
рав но, дру штве ну исто ри ју 20. ве ка цр ном бо јом. Пре ма Јон зо ну, да кле, онај па као кроз ко ји лу та 
чо век не би, као код Бен ја ми на, био 19, не го 20. век.
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пред њим ра сте до не ба. Оно што ми на зи ва мо на прет ком је сте ова олу ја.“10 Ан ђе ла 
ће мо при вре ме но оста ви ти по стра ни. За Сва ки дан у го ди ни по нај пре је пло до твор но 
по ре ђе ње до го ђе не исто ри је с го ми лом ру ше ви на ко ја ра сте до не ба, с „јед ном је ди-
ном ка та стро фом“. 

У Сва ком да ну у го ди ни смр ти ра сту до не ба. От ка ко је Кри стал на ноћ де те ту Ге зи ни 
до не ла мај чи но са мо у би ство, све не при род не смр ти осо ба бли ских Ге зи ни ве за не су 
за исто ри ју епо хе а да при том ова не мо ра да у сва ком од по је ди нач них слу ча је ва 
бу де иден ти фи ко ва на као ди рек тан узрок смр ти. Пеп ке о ви и бом ба шки рат у Дру гом 
свет ском ра ту, Ја ков и уста нак у Ма ђар ској, Пи јус Па ген копф и Ди трих Ерик сон и хлад-
ни рат – жи вот на исто ри ја Ге зи не Кре спал ма ло по ма ло по ста је мр твач ни ца. Та ви ше 
при ват на и фик тив на мр твач ни ца има пан дан у ствар ним мр тви ма из исто ри је те 
епо хе. По сте пе но све ве ћи број мр твих у Ви јет нам ском ра ту, број ко ји приповеданo 
вре ме у Сва ком да ну у го ди ни ажур но пра ти, ма сов но уби ство ци ви ла од стра не на ци-
стич ких од ре да за спе ци јал не ак ци је у Со вјет ском Са ве зу , ко је је ви део мла ди Бет хер, 
про паст бро да „Кап Ар кон“ у ли беч ком за ли ву, мр тви у кон цен тра ци о ном ло го ру 
Фин фај хен и без број ни дру ги при ме ри из ре ал не исто ри је 20. ве ка та ко ђе до при но се 
го ми ли ру ше ви на исто ри је, ко ја ра сте дo не ба. Она је нај о па сни ја он да кад пре ти да 
под со бом по ко па и је зик, „да уки не ва лид ност ре чи“11. То је у Сва ком да ну у го ди ни 
слу чај у за пи су од 11. ав гу ста, ко ји је по све ћен Ау шви цу (1785 f.). У за пи су то га да на Јон-
зон је не ке ре чи ис та као кур зи вом ка ко би по ка зао да су оне пре ста ле да бу ду ре чи 
и по ста ле ши фре, ре чи-по крив ке ко је сво је зна че ње, уме сто да на ра зу мљив на чин 
от кри ју, по кри ва ју при ви дом из ре ци вог. Кур зи вом ни су ис так ну те са мо ре чи ци нич ног 
во ка бу ла ра уни ште ња Је вре ја, као „кре ма то ри јум“, „ка по“, „се лек ци ја“. И ре чи као 
„же на, „ка жња ва ње“ или „осло бо ђен“ гу бе у Ау шви цу сво је уо би ча је но зна че ње.

Тај ка та стро фич ки по глед на исто ри ју епо хе, по ја чан и ти ме што сле де ћа ка та стро фа 
– ула зак тру па Вар шав ског пак та у Че хо сло вач ку – не по сред но пред сто ји на кра ју ро-
ма на, има та ко ђе сво ју су бјек тив ну стра ну. За јед но с њом иде и не пре ви ди ва – у че-
твр том то му од стра не ау то ра све ма ње кон тро ли са на – ме лан хо лич на основ на цр та 
ро ма на, ко ја се на осно ву струк ту ре ро ма на по ка зу је као Ге зи ни но ме лан хо лич но осе-
ћа ње жи во та. Свој ства ко ја Ге зи ну ка рак те ри шу као ме лан хо лич ну већ су по вре ме но 
по ми ња на у ра ни јем то ку на ше ин тер пре та ци је. То су по себ но ње на скеп са пре ма сва-
ком об ли ку не по сред но сти, ко ја се по ка зу је у ње ној про це ни од но са ко ји пре ма све-
ту има ње на ћер ка; ње на осе ћа ња кри ви це; на гла сак на про ла зно сти сре ће (1537) и 
уоп ште на смр ти; осе ћа ње де те р ми ни са но сти про шло шћу, нај у пе ча тљи ви је из ра же но 
у за пи су о по на вља њу (913 f); оче ки ва ње не сре ће ко ја ће на сту пи ти у бу дућ но сти.12 

10 Wal ter Be nja min, „Über den Be grif der Geschic hte“, у: Ge sam mel te Schrif ten, уз са рад њу The o do ra 
W. Ador na и Ger scho ma Scho le ma при ре ди ли Rolf Ti e de mann и Her mann Schwep pen häu ser, Франк-
фурт/М., 1972–1989, том 1, стр. 691–704, ов де: стр. 607f. Пре вод на срп ски: Ми лан Та ба ко вић, Wal ter 
Be nja min, Есе ји, Бе о град 1974, стр. 83. (Пре вод је, пре ци зно сти ра ди, уне ко ли ко мо ди фи ко ван. 
Прим. Д. Г.)
11 Uwe Johnson, Skiz ze ei nes Ve runglückten, стр. 56. 
12 Ов де мо ра да се на пра ви раз ли ка. У при чи по сто је Ге зи ни на оче ки ва ња не сре ће: а) у ве зи с ње ном 
сва ко дне ви цом у Њу јор ку („Би ће, да кле, вре ме на да се до не се др ве ни сан дук, не онај ко нач ни, 
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Ов де тре ба спо ме ну ти и са свим по себ ну лу ми но зност по сту па ка „до брих љу ди (go den 
Min schen)“ у Сва ком да ну у го ди ни, јер она скре ће па жњу на мрач ну по за ди ну из ко је 
се та кви по ступ ци из два ја ју. Сва ова Ге зи ни на свој ства, ко ја су, узе та сва ко за себ но, 
отво ре на и за дру га чи ја ту ма че ња, ства ра ју пси хо грам ме лан хо лич не осо бе.13 

У ин тер пре та ци ји овог налазa мо ра се, да ка ко, би ти вр ло опре зан. Раз у ме се да се 
на ве зу Ге зи ни не ме лан хо ли је и ка та стро фич ке исто ри је епо хе не сме гле да ти као да 
ова де лу је ка та стро фич но са мо као про јек ци ја оне, док гле да на из не ког дру гог угла 
то уоп ште не би би ла. Пре ће би ти да је Јон зон имао у ви ду ге нет ску ве зу из ме ђу исто-
ри је епо хе ко ја ни же ка та стро фу за ка та стро фом и Ге зи ни не ме лан хо ли је. У при лог 
то ме го во рио би, на при мер, цен трал ни зна чај ко ји, за Ге зи ну, Јон зон при да је фо то гра-
фи ји из кон цен тра ци о ног ло го ра Бер ген-Бел зен, оном „сред ству ко је је иза зва ло шок“ 
(СДГ 1, 219) и ко је је не мач ку кри ви цу не ис ко ре њи во ути сну ло у Ге зи ни ну пси ху. Ка ко 
би ло да би ло – исто ри ја епо хе у свом фак ти ци те ту и Ге зи ни на ме лан хо ли ја то ли ко се 
по ду да ра ју по емо тив ној бо ји ко ју да ју ро ма ну да су се по је ди ни ин тер пре та то ри Сва ког 
да на у го ди ни осе ти ли по бу ђе ни да се на том по ду да ра њу и за у ста ве. Ре ци мо, Ро бер та 
Хaј у сво јој ин тер пре та ци ји ко ја је иза зва ла до ста под сме ха: „Али иа ко су да ту ми, име на 
и ме ста раз ли чи ти, сли ка све та и сли ка чо ве ка у обе ма епо ха ма опи са ним у ро ма ну 
исте су. Чо век се не ме ња. Што ће ре ћи да је под јед на ко зао у Аме ри ци 1968. као што 
је то био 1938. у Не мач кој.“14 Та ко ђе и Бернд Ној ман, ко ји Сва ком да ну у го ди ни, за раз-
ли ку од На га ђа ња о Ја ко ву, при пи су је „не спо соб ност за би ло ка кав про јект бу дућ но сти“.15 
Хајн рих Форм вег ис кљу чу је, до ду ше, афек тив ну ме лан хо лич ну под ло гу ро ма на, али 
за то уто ли ко ви ше ин си сти ра на фак ти ци те ту исто ри је епо хе: „При по ве дач Уве Јон зон 
раз ви ја свој ме тод и сво ју ин тен ци ју у сме ру ко ји је не сум њи во био са др жан и у ње-
го вом при мар ном при по ве дач ком при сту пу: у [...] по у зда ном сли ка њу све о бу хват них 
раз ме ра [...] [То му је] да ло објек тив ност тра ди ци о нал ног ре а ли зма, али је [...] из ње-
го вог при по ве да ња ели ми ни са ло еле мент про те ста.“16 И је дан но ви ји ту мач ка кав је 
Ул рих Фриз на кра ју сво је ин тер пре та ци је Сва ког да на у го ди ни као да ми сли да ни 

онај град ски, за ви ше стру ку упо тре бу, без укра са, по што се Сем сру ши ис пред екс прес-ку хи ње, 
ма ло из не на ђен, али не љут због бо ла ко ји му се од јед ном из ср ца пре ко ле ве ру ке по пео до мо зга 
и уга сио га. [...] Та ко ће би ти.“ [СДГ 1, 177] – „Још га ни су уби ли. Taj с ње го вим до брим рас по ло же њем, 
то је не ки до шљак. Уби ће га.“ [ СДГ 2, 43]); б) у од но су на при чу о Је ри хо ву, у ко јој се пред ска зи ва-
ња не сре ће, сход но при ро ди ства ри, по ја вљу ју као ан ти ци па ци ја јед не про шле бу дућ но сти; в) у 
ве зи с Ге зи ни ним ан га жма ном у Че хо сло вач кој, ко ји то ком че твр тог то ма пре ста је да бу де но си лац 
Ге зни не на де.
13 У ве зи с пој мом ме лан хо ли је ко ји ми до пу шта да Ге зи ну под на ве де ним аспек ти ма опи шем као 
ме лан хо лич ну осо бу, уп. Lud wig Bin swan ger, Me lan cho lie und Ma nie, Пфу лин ген 1960; Mic hael Theu  nis sen, 
„Me lan cho lisches Le i den un ter der He rrschaft der Ze it“, у: исти, Ne ga ti ve The o lo gie der Ze it, Франк-
фурт/М., 1991, стр. 218–281. 
14 Ro ber ta T. Hye, Uwe Johnsons „Ja hre sta ge“. Die Ge gen wart als va ri i e ren de Wi e der ho lung der Ver gan-
gen he it, Берн 1978, стр. 11.
15 Bernd Ne u mann, Uto pie und Мimesis. Zum Verhältnis von Ästhetik, Ge sellschaftsphi lo sop hi e und Po li tik 
in den Ro ma nen Uwe Johnsons, Крон берг/Та у нус, 1978, стр. 296.
16 He in rich Vorm weg, „Uwe Johnson. Bes tand sa uf nah men vom La uf der Welt“, у: H. Wag ner (прир.), 
Ze it kri tische Romanе des 20. Ja hr hun derts, Штут гарт 1975, стр. 362–380, ов де: стр. 378.
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Ге зи ни Кре спал, ни 20. ве ку – ре чи ма из са мог Сва ког да на у го ди ни – „не ма по мо ћи“.17 
Свим овим ту ма че њи ма за јед нич ко је што не дво сми сле но при ви ле гу ју до го ђе ну исто-
ри ју на су прот ње ној раз ра ди у при чи и на су прот фор ми у ко јој се та раз ра да до га ђа. 
Због то га не уви ђа ју став су про тан Ге зи ни ној ме лан хо ли ји и ка та стро фич ној исто ри ји 
епо хе, ко ји је та ко ђе угра ђен у ро ман.

Нор берт Ме клен бург ви ди овај су про тан став у пој му „за ви ча ја“. Он пи ше: „У пој му 
’за ви ча ја’ на из ве стан на чин су спо је на два са свим раз ли чи та ком плек са де ла, ре ги о-
нал ни ком плекс, тра га ње у се ћа њу за из гу бље ном про вин ци јом као све том из ко јег 
се по те кло, и по ли тич ки ком плекс, тра га ње за још не до жи вље ним – оту да и ’ле ви ца 
без за ви ча ја’ – ху ма ним со ци ја ли змом као све том жи во та.“ – „За ви чај, при том, као про-
вин ци ја но си бо је Ар ка ди је, а као со ци ја ли зам бо је уто пи је.“18 Пе тер По кај је по шао 
од ове ин тер пре та ци је и по ку шао да за ви чај у Сва ком да ну у го ди ни екс пли ци ра као 
по ве за ност ис ку ства и оче ки ва ња.19 У тим ин тер пре та ци ја ма ис прав но је то што је – 
упр кос тен ден ци ји Сва ког да на у го ди ни да еле гич но-но стал гич ним цр та ма у опи су про-
вин циј ског све та Је ри хо ва кон три ра ти ме што срећ ном не по сред ном тре нут ку увек 
су прот ста вља ре спек тив ни исто риј ско-со ци јал ни оквир (а ти ме, по пра ви лу, сре ћи 
не сре ћу) – у „за ви чај но сти“ ко но ти ра на сли ка срећ ног жи во та, ко ја за ро ман без сум-
ње има но р ма тив не им пли ка ци је. Ни ка кво упо ри ште у тек сту не на ла зи, ме ђу тим, 
по ве зи ва ње пој ма за ви ча ја са бу дућ но шћу, уто пи јом или со ци ја ли змом. У јед ном ин-
тер вјуу Јон зон је на пи та ње о свом пој му за ви ча ја из ри чи то ис кљу чио тип „дру штве-
ног уре ђе ња и огра ни чио се на „пеј заж“ и „љу де“ као кон сти ту ен те свог пој ма за ви-
ча ја: „То су љу ди, то је пеј заж, то ме чо век мо же да при па да.“20 Јон зон се то га др жао. У 
Сва ком да ну у го ди ни мо тив за ви ча ја – у скла ду, ина че, са нор мал ном не мач ком је зич-
ком упо тре бом – ја вља се са мо та мо где је у игри жи вље но вре ме – да кле, за пра во 
ис кљу чи во у ве зи с Је ри хо вом и Њу јор ком. Иро нич на упо тре ба, ка кву на ла зи мо у 
из ра зу „у за ви ча ју, за пад но не мач ком“ (JT 1091), мо гућ на је са мо за то што је Ге зи на тамо 
„про сто жи ве ла“ (JT 1092) – што је ну жан, али не до во љан услов за за ви чај. Али у ве зи са 
бу дућ но шћу, да кле, ре ци мо, за ре флек си је о Ге зи ни ном че шком ан га жма ну и та мо шњем 

17 Фриз пи ше, до во де ћи ти ме Ге зи ну у нај ве ћу бли зи ну са Ли збет (Li zbet, ubit ću te. Ubij me, Hin rih. 
Me ni viš je ni kor ne mo re po moć; СДГ 2, 135 ): „Ге зи ни на овом све ту ни је би ло по мо ћи, and you just 
didn’t get it.“ (Fri es, Uwe Johnsons „Ja hre sta ge“. Erzählstruktur und po li tische Subjektivität, Ге тин ген 1990, 
стр. 175, на по ме на 3). Он ова ко ре зи ми ра сво ју ин тер пре та ци ју: „Ге зи на се на шла у све ту на чи јем 
ре тро град ном хо ри зон ту иде ја ољу ђе ног и са мо о дре ђе ног све та је два да се у ем па тич ком сми слу 
још мо же за ми сли ти. [...] Вла сти та жи вот на исто ри ја де лу је по је дин цу као чуд но ва то ра зу мљив 
део кон тек ста оп штег оту ђе ња, ко ји се ка рак те ри ше још са мо оним што ни је слу чај.“ Шта год да 
зна чи ово по след ње, чи ни ми се да је цен трал на ин тен ци ја Фри зо ве ин тер пре та ци је усме ре на на 
за мра че ње хо ри зон та Ге зи ни не жи вот не исто ри је и исто ри је епо хе. Због че га он он да упр кос 
то ме твр ди: „А ипак мо ме нат на де не пре ста је да по сто ји, чак иа ко за то не мо же да се на ве де ни један 
си стем ски раз лог“ (ibid.), за ме не је тај на, а он у ин тер пре та ци ји не да је ви ше ни ка кав до каз за то. 
18 Nor bert Mec klen burg, Erzählte Pro vinz. Re gi o na li smus und Mo der ne im Ro man, Ке ниг штајн/Та у нус, 
1982, стр. 215.
19 Уп. Pe ter Po kay, Ver gan gen he it und Ge gen wart in Uwe Johnsons „Ja hre sta ge“, Салц бург, Фил. ди сер-
та ци ја, ру ко пис ку цан на ма ши ни, 1983, стр. 185–224 (по гла вље „Uto pische He i mat“).
20 Schwarz,Wil helm Jo han nes, Der Erzähler Uwe Johnson, Берн/Мин хен 1970, стр. 87. 
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екс пе ри мен ту у де мо крат ском со ци ја ли зму, по јам за ви ча ја ни ка да се не ко ри сти. Не 
мо же се не по сум ња ти да су Ме клен бург и По кај у сво јим ин те р пре та ци ја ма мо ти ва 
за ви ча ја Јон зо но вом де лу су ви ше спрем но им пу ти ра ли по јам за ви ча ја ко ји на ла зи мо 
код Ерн ста Бло ха. Он за и ста под ра зу ме ва про шлост и бу дућ ност, или бо ље ре че но: 
по ре кло и циљ у јед но ме: „не што што сви ма си ја у де тињ ство и где још ни ко ни је био: 
за ви чај“.21 Ако се, ме ђу тим, за ви чај у Сва ком да ну у го ди ни не мо же ле ги тим но до ве сти 
у ве зу ни са бу дућ но шћу, ни са ка рак те ром дру штве ног по рет ка, мо жда нор ма тив ни 
фун да мент ро ма на и не ле жи у овом пој му. Да, и ви ше од то га: „за ви чај ност“ за ви ча ја 
мо жда и са ма по чи ва на дру га чи јем нор ма тив ном фун да мен ту.

Ја бих нор ма тив ни фун да мент Сва ког да на у го ди ни по тра жио у иде ји спо ра зу ме-
ва ња. У исто ри ји Јон зо но вог де ла ње на уло га је ве ли ка. Она је нај пре на дир љив на чин, 
али – по што су нај ра ни је ин тен ци је че сто нај и сти ни ти је и нај бо ље – на на чин ко ји ни је 
за пре зир, те ма ти зо ва на у пре ћут ној са гла сно сти Кла у са Ни бу ра, Ин грид Ба бен де рер де 
и Јир ге на Пе тер се на у ро ма ну Ин грид Ба бен де рер де. Свој пр ви вр ху нац она по сти же 
у ли ку Ја ко ва Аб са из На га ђа ња о Ја ко ву, ли ку ко ји де лу је као але го ри ја успе шног спо-
ра зу ме ва ња. Ја ков од лич но ко му ни ци ра с љу ди ма – фор ма ро ма на то узи ма у об зир 
та ко што ан та го ни стич ким си ла ма, оте ло вље ним у дру гим ли ко ви ма ро ма на, омо гућа-
ва да пре ко Ја ко ва сту пе у раз го вор. И у Сва ком да ну у го ди ни Ге зи на озна ча ва Ја ко ва 
као не ког ко је „умео и са љу ди ма ко ји су пот пу но из гу би ли стр пље ње, с про да ва чи-
ца ма уве че, с же на ма ма ши но во ђа ма те рет них во зо ва. Са мном је умео као што ја ни 
са ким ни сам“ (СДГ 1, 362). Два сле де ћа Јон зо но ва ро ма на, Тре ћа књи га о Ахи му (Das 
Drit tte Buch über Ac him) и Два схва та ња (Zwei An sic hten) мо жда упра во за то де лу ју мно го 
мрач ни је од На га ђа ња, јер им не до ста је лик као Ја ков и у њи хо вом те мат ском сре ди-
шту сто је не спо ра зу ми и пре кид спо ра зу ме ва ња. 

Иде ја спо ра зу ме ва ња по ка зу је се у Сва ком да ну у го ди ни, као и у На га ђа њи ма, већ 
у фор ми ро ма на. Оно што се при по ве да уре ђу је се сход но прин ци пу то пич ког при по-
ве да ња пре ма те мат ским аспек ти ма, да кле пре ма пред ме ти ма o ко ји ма се мо же рас-
пра вља ти кроз го вор и од го вор, кроз ди ја лог. То по ста је део про це са спо ра зу ме ва ња 
из ме ђу три ге не ра ци је, ко ји се пре по зна је као об лик пре но ше ња ис ку ства, обра зо ва-
ња тра ди ци је. У том окви ру, ко ји смо оп шир но ин тер пре ти ра ли,22 спо ра зу ме ва ње, 
упр кос сво јим фор ма ма ко је је мо гу ће уни вер за ли зо ва ти још оста је у при ват ном, 
шта ви ше по ро дич ном окви ру. Као по ро дич но спо ра зу ме ва ње, оно се од и гра ва у ме-
ди ју му жи вог усме ног го во ра, по не кад је раз и гра но и не сре ђе но, у сва ком слу ча ју 
ис пу ње но уза јам ном до бро на мер но шћу. Оно успе ва упра во у нео че ки ва ном и не-
пред ви ди вом. Али, већ у овом при ват ном окви ру оно тво ри нор ме ши рег до ме та. 
Иде ја да ће у при по ве да њу пред ме ти при по ве да ња до би ти оно што им по прав ди 
при па да – и то је, ина че, Бе ња ми но ва ми сао23 – и исти на иза ћи на ви де ло во ди да ље 
до тач ке у ко јој ста ње спо ра зу ме ва ња по ста је ме ри ло ста ња дру штве ног по рет ка, 

21 Ernst Bloch, Das Prin zip Hof nung, Франк фурт/М., 1967, том 3, стр. 1628. Ме клен бург ци ти ра ову 
чу ве ну Бло хо ву ре че ни цу у сво јој ин тер пре та ци ји (Erzählte Pro vinz, стр. 216).
22 В. на по ме ну 2.
23 „При по ве дач је лик у ко јем пра вед ник сре ће се бе.“ Wal ter Be nja min, „Der Erzähler, Ge sam mel te 
Schrif ten, том 2, стр. 438–465, ов де стр. 465. Упра во ту ре че ни цу уза луд тра жи мо у ту ма че њу Сва ког 
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по ста је нор ма тив ни дру штве ни мо дел пре ма ко јем је мо гућ но кри тич ки ме ри ти по-
сто је ћу ствар ност дру штва. Тај мо дел је у Сва ком да ну у го ди ни чист мо дел ин тер ак ци је 
ко ји не ко ре спон ди ра ни са ка квим мо де лом ли ко ва и мо де лом про сто ра. Он је ви ше 
сме штен у фор му ро ма на не го у свет ро ма на, али ни у ње му не не до ста је, јер ње гов 
ка рак тер ни је чи сто нор ма ти ван. Он се кон сти ту и ше као оба ве за (Sol len), ко ја је чвр-
сто укот вље на у би ва њу (Sein) и мо ра би ти укот вље на у ње му ако тре ба да за др жи 
сво ју сна гу. У Сва ком да ну у го ди ни сре ћу се при ме ри ње не мо ћи у ствар но сти. Та ко 
смо ви де ли ка ко иде ја да је јед ном дру штву по треб на јав ност у ко јој исти на мо же иза ћи 
на све тлост да на игра од ре ђе ну уло гу у лек ти ри Њу јорк Тај мса као и у по је ди ним епи-
зо да ма у рав ни Је ри хо ва. Дру ги и до са да још не по ме нут аспект у ко јем иде ја спо ра-
зу ме ва ња у Сва ком да ну у го ди ни раз ви ја сво ју ре ле вант ност за чи та во дру штво је сте 
аспект пра ва. Ни је слу чај ност што се као ка рак те ри сти ка оба то та ли тар на ре жи ма под 
ко ји ма је жи ве ла Ге зи на у Сва ком да ну у го ди ни на во ди ду гач ка ли ста не пра вед них 
пре су да (ЈТ 945 f., 1790 f.).24 Та ко ђе ни је слу чај но што је Кре спал у конц-ло го ру Фин фај-
хен, уме сто да усво ји ег зи стен ци ја ли стич ку фи ло зо фи ју фик си ра ну на смрт и на увек 
на мет ну ту и ни кад оту ђи ву сло бо ду, „ви ше во лео про цес и пре су ду“.25 Прав ни аспект, 
за јед но са јав но шћу, до ми ни ра нај зад и рад њом ро ма на ве за ном за ЧССР. Ге зи на у 
јед ном тре нут ку ова ко из ра жа ва сво је на де за Че хо сло вач ку: „Ако у не кој со ци ја ли-
стич кој зе мљи по но во поч не при ме на то га: / да се смрт не оправ да ва др жав ним раз-
ло зи ма; /да се ува жа ва да ако по сто ји уби ство, по сто ји и уби ца; / да мр тви има ју пра во 
бар на исти ну о сво јој смр ти; / да уби ства то ком но ћи, у тај но сти, иза за тво ре них вра та 
бу ду за бра ње не, или ма кар, ако се то не мо же спре чи ти, ка жње на: / та да би мо гао да 
поч не со ци ја ли зма у ко ме би функ ци о ни сао устав, по сто ја ла сло бо да го во ра и пу то-
ва ња, и у ко ме би и по је ди нац мо гао да уче ству је у од лу ка ма о ко ри шће њу сред ста ва 
за про из вод њу“ (СДГ 2, 202). Овај од ло мак на кра ју, до ду ше, оду жу је дуг и јед ном кла-
сич ном со ци ја ли стич ком зах те ву, ма да већ у ли бе рал ној ва ри јан ти. И упа дљи во је 
ка кво сре ди шње ме сто у тој „со ци ја ли стич кој“ уто пи ји за у зи ма иде ја прав не др жа ве 

да на у го ди ни Кри сте Бир гер (Chri sta Bürger), иа ко она на сто ји да Јон зо нов ро ман от кљу ча осла-
ња ју ћи се на Бен ја ми нов чла нак о „При по ве да чу“.
24 Уп. за вре ме на ци зма и про цес пр о тив Вар нин га и Ха ге мај сте ра (571 f.), а за НДР у ста љи ни зму 
пр о цес пр о тив Зи бол та и Го лан ца (1713 f.) 
25 ЈТ, стр. 1297: „Мо гао је чо век и за смрт да се од лу чи, сво јом во љом од гла ди, сво јом во љом на 
жи ци. / Фин фај хен је ну дио мно штво он то ло ги ја. / Кре спал је, ме ђу тим ви ше во лео про цес и пре-
су ду.“ Ов де на слу ћу јем алу зи ју на Сар тра ко ји је у че твр том то му (1820, 1834) спо ме нут још два 
пу та. У сва ком слу ча ју, то ме сто сна жно под се ћа на ле ву кри ти ку то по са гра нич не си ту а ци је, ка ко 
ју је ег зем плар но из ра зио Адор но у члан ку „En ga ge ment“ из 1962, усме ре ном про тив Сар тра и 
Брех та: „Кад ге но цид у ан га жо ва ној књи жев но сти по ста не по сед кул ту ре, лак ше је на да ље уче-
ство ва ти у кул ту ри ко ја је по ро ди ла уби ство. Jедно обе леж је та кве књи жев но сти го то во да је 
не сум њи во: да она, на мер но или не, омо гу ћа ва да се на зре ка ко чак и у та ко зва ним екс трем ним 
си ту а ци ја ма, и упра во у њи ма, про цве та ва оно људ ско; по не кад из то га на ста је не ка мут на ме та-
фи зи ка ко ја одо бра ва ужас пот кре сан до гра нич не си ту а ци је уто ли ко што се та мо по ја вљу је чо-
ве ко ва ау тен тич ност.“ (The o dor W. Ador no, „En ga ge ment“, у: исти, No ten zur Li te ra tur (= stw 355), 
Франк фурт/М., 1981, стр. 409–430, ов де: стр. 424). Ка рак те ри стич но је за Јон зо на да овој кри ти ци 
да је ли бе рал ни ак це нат вла да ви не пра ва.
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и јав но сти, тај оба ве зни део кла сич не ли бе рал не ми сли. И у да љем раз во ју че хо сло вач-
ке ли ни је ро ма на об ра ђи ва ње про шло сти, јав на рас пра ва о свим ва жним дру штве ним 
про бле ми ма и прав на др жа ва пред ста вља ју глав не Ге зи ни не на де за Че хо сло вач ку, 
на де ка кве из ра жа ва, ре ци мо, и Ма ни фест 2000 ре чи Лу дви ка Ва цу ли ка: „Код нас, на и ме, 
исти на не ће по бе ди ти са ма од се бе, исти на јед но став но пре о ста је кад је све дру го 
про коц ка но! За то ми не ма мо раз ло га за на ци о нал на сла вља, има мо са мо раз ло га за 
на ду.“ (JT 1441). То су ујед но на де чи ја се ана ло ги ја са фор мом ро ма на и с Ге зи ни ним 
лич ним ето сом и по на ша њем са свим ја сно по ка зу је. Да јав ност и пра во су ђе мо гу за 
јед но дру штво би ти оно што је ре флек си ја соп стве не жи вот не исто ри је за ин ди ви дуу, 
то је уто пиј ски са др жај Сва ког да на у го ди ни, ако га он ика ко има.

Мо ра ло би би ти ја сно да је та кав нор ма тив ни фун да мент ро ма на, из гра ђен на иде ји 
спо ра зу ме ва ња, одр жи ви ји од иде је за ви ча ја. На да ти се да се чи та во дру штво осла ња 
на за ви чај ност, то је јед но став но пре те ран зах тев и Јон зо ну је то би ло са вр ше но ја сно. 
Иде ја спо ра зу ме ва ња, на про тив, мо же, кад је реч о зах те ви ма ко је по ста вља ствар но сти, 
да се раз ви је вр ло сми сле но. У лич ном од но су, она мо же да об у хва ти ус пео жи вот; али 
она је та ко ђе у ста њу да под не се ин сти ту ци о на ли за ци ју и са мо ин сти ту ци о на ли за ци јом 
мо же уоп ште и да се спа се у рав ни чи та вог дру штва. Јон зон раз ли ку је та два аспек та 
а да при том не гу би из ви да је дин стве ни основ при ват ног и јав ног спо ра зу ме ва ња; у 
Сва ком да ну у го ди ни он да је ме ста и јед ном и дру гом и ус по ста вља ве зу из ме ђу њих.

Ро ман Увеа Јон зо на зо ве се Сва ки дан у го ди ни. По сле све га што је ре че но оправ-
да но је из не ти прет по став ку да је јед на од основ них ин тен ци ја тог ро ма на да се у ње му 
сна га се ћа ња мо ра ме ри ти си лом оно га што је пред мет се ћа ња. Ка ко се за вр ши ла та 
утак ми ца? У соп стве ној жи вот ној исто ри ји Јон зон је у јед ној слич но по ста вље ној утак-
ми ци под ле гао и та чи ње ни ца жи вот не исто ри је оста ви ла је у че твр том то му Сва ког 
да на у го ди ни ја сне тра го ве. Устрој ство ро ма на, ње го ва гран ди о зна фор мал на кон цеп-
ци ја го во ри, ме ђу тим, не што дру го. Она се осла ња на то да би Бе ња ми нов ан ђео ко ји 
ужа сну то зу ри у го ми лу ру ше ви на исто ри је мо гао да одво ји по глед од њих у тре нут ку 
кад поч не да са оп шта ва оно што ви ди. Не ка сва ко по је ди нач но чи та ње од лу чи.

(С не мач ког пре ве ла Дрин ка Гој ко вић)


