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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДСЕК ЗА ГЕРМАНИСТИКУ

СОЦИЈАЛНИ РОМАН ХАНСА ФАЛАДЕ 
МАЛИ ЧОВЕЧЕ, ШТА САДА?

САЖЕТАК. Иако је роман Ханса Фаладе (Hans Fallada, рођен као Rudolf Ditzen,
1893–1947) Мали човече, шта сада? (Kleiner Mann, was nun?) објављен пре
више од осамдесет година (1932), тек се 2015. појавио у преводу на срп-
ски језик. Може се говорити о закаснелој реакцији или о појављивању
у правом тренутку – и једно и друго било би тачно. Да је роман поново
актуелан и у Немачкој показују нова издања, као и објављивање извор-
не верзије (2016), без првобитних скраћивања. Роман о малом човеку у
доба Вајмарске републике, Мали човече, шта сада? даје верну слику та-
дашњег времена и друштва посматраног из перспективе обичног чове-
ка. У овом раду ће се, применом социолошког приступа, предочити та
слика, са циљем да се истакну њене општељудске и ванвременске одли-
ке које роман чине и даље актуелним и приступачним публици. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: роман о једном времену, социјална књижевност, социјални роман, Вај-
марска република, неореализам. 
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Ра: је Aримљен 27. сеAPемMра 2016, а Aрихваћен за оMјављивање на сасPанку Ре:акције ЗMорни-
ка о:ржаном 9. :ецемMра 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

144 НИКОЛИНА Н. ЗОБЕНИЦА

 ЖАНРОВСКА ОДРЕДНИЦА

Роман Мали човече, ш�а са�а? насPао је Pоком Aосле:ње ;о:ине
AосPојања Вајмарске реAуMлике (1919–1933) и веро:осPoјно Aри-
казује сPање у Немачкој између :ва свеPска раPа, неAосре:но Aре
ХиPлерово; :оласка на власP у јануару 1933. ;о:ине: време ин-
флације, велике незаAосленосPи и е;зисPенцијалне неси;урно-
сPи, социјалне неAрав:е, коруAције, AроAа:ања морала, AолиPи-
чке разје:ињеносPи комунисPа и социјалисPа, сPалних сукоMа
комунисPа и нацисPа, као и AосPеAено; AорасPа анPисемиPизма
и јачања националсоцијализма. Све шPо се сле:ећих :еценија
о:и;равало у Немачкој, Mило је већ лаPенPно AрисуPно и најавље-
но у Вајмарској реAуMлици.

С оMзиром на Pо :а Aружа верни Aриказ Pа:ашње сиPуације, ро-
ман Мали човече, ш�а са�а? сAа:а у каPе;орију „романа је:но; вре-
мена” (нем. Zeitroman) у оквиру Aравца ново; реализма или нео-
реализма (нем. Neue Sachlichkeit). Као шPо се из само; назива
може наслуPиPи, у сре:ишPу романа је:но; времена или слика
неко; времена (нем. Zeitbilder) смешPен је Aриказ :о;ађаја о:ре-
ђено; временско; Aерио:а. Роман је:но; времена се AрвоMиPно
развио из Aроширено; ин:иви:уално; и Aоро:ично; романа
крајем XVIII века, :а Mи Pоком XIX века све више Aочео :а :олази
:о изражаја ње;ов AолиPички и криPички AоPенцијал. Роман о
времену може :а има Aанорамски каракPер или Aак ин:иви:у-
ални каракPер. Приказивањем мно;их ликова који реAрезенPују
акPуелна сPрујања неко; времена, и Aаралелним AриAове:ањем
њихових су:Mина, :оMија се Aанорама Pо; времена. У сре:ишPу
романа о је:ном времену може :а Mу:е и су:Mина је:но; лика
која се AриAове:а хронолошким ре:ом (Metzler Lexikon Literatur,
2007, сPр. 839−840). Роман Мали човече, ш�а са�а? сAа:а у Pакав ин-
:иви:уални PиA романа о је:ном времену, Mу:ући :а се у њему
AраPи су:Mина је:но; човека, Јоханеса ПинеMер;а, који је PиAичан
Aре:сPавник, о:носно Aрецизније, чија је су:Mина Pзв. мало; чо-
века реAрезенPаPивна слика Pа:ашње; :рушPва. МеђуPим, Mез оM-
зира на Pу чињеницу, ов:е, иAак, није реч о :рушPвеном роману.

ДрушPвени роман (нем. Gesellschaftsroman) има за циљ :а Aри-
каже цело :рушPво, не само :о;ађаје и Aре:сPавнике неко; време-
на (Metzler Lexikon Literatur, 2007, сPр. 286) и AреPежно се везује за :е-
ла криPичких реалисPа XIX века, у којима се неAосре:но и верно
Aриказује савремeносP, и у којима је AрисуPан криPички о:нос
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Aрема ;рађи, Aримењује се аналиPички AосPуAак у њеној оMра:и
и слика се :рушPвена разуђеносP. Верно аналиPичко Aриказива-
ње :рушPвене савременосPи у великим :рушPвеним романима
XIX века Aре:сPавља форму у којој су се сPилизовали значајни
умеPнички уви:и у Aриро:у човеково; :рушPвено; живоPа (Živ-
ković, 1992, сPр. 156). То;а, међуPим, нема у роману Ханса Фала:е,
као ни у осPалим :елима немачко; неореализма, Pе је за ову врсPу
PексPова Aрикла:нија о:ре:ница „социјална књижевносP”.

Социјална књижевносP је лиPерарна Aојава у свеPској књижев-
носPи, AрисуPна о: AочеPка XX века :о Дру;о; свеPско; раPа и
оMухваPа :ела са акPуелном :рушPвеном PемаPиком и социјално
ан;ажованим сPавом Aисца. Социјални елеменPи у Pим :елима
Aроизлазе из криPике, MунPа и револPа изазваних живоPним
околносPима у времену у којем су :ела насPала. АкPуелна живоP-
на и :уховна клима уPицала је на расAоложења и заинPересова-
носP умеPника за акPуелну :рушPвену AроMлемаPику, а наAре:-
ни AолиPички AокреPи Aо:сPицали су криPички о:нос Aисаца
Aрема :рушPвеним Aојавама, како Mи се књижевна :ела AриMли-
жила човеку о чијим се у;роженим инPересима ;оворило у њима
и како Mи на Pај начин учесPвовала у из;рађивању ње;ово; сPава
Aрема савременим AроMлемима (Živković, 1992, сPр. 793–795).
Ка:а је реч о књижевним Aравцима, социјална књижевносP се ве-
зује за реализам и наPурализам који се Aро;рамски залажу за
реално оAисивање свеPа који окружује човека. У ужем смислу со-
цијална књижевносP се :ово:и у везу са Pен:енцијама Pри:есе-
Pих ;о:ина XX века у ЕвроAи, за ;руAу лево оријенPисаних Aисаца
који су Aокушавали :а мењају свеP кроз књижевносP. У исPорији
књижевносPи овај AокреP се Aонека: назива неореализмом или
се :ово:и у везу са социјалисPичким реализмом (ПоAовић, 2010,
сPр. 681), као шPо је случај у немачкој књижевносPи.

У науци о књижевносPи у Немачкој, социјална књижевносP
(нем. soziale Dichtung) Aре:сPавља не:овољно Aрецизан ;руAни
назив за :рушPвено или хуманиPарно ан;ажовану књижевносP
која не Aочива на неком конкреPном AарPијском или класном
сPаву. ПреPежно се Mави AроMлемима Pзв. нижих слојева, оMес-
Aрављених, љу:ски и социјално у;рожених ;руAа у :рушPву. Њи-
хова Pен:енција варира о: изазивања саосећања :о :рушPвене
криPике и AолиPичке оAPужMе. Примери социјалне књижевно-
сPи у;лавном се мо;у наћи у свим еAохама, али се чешће Aоја-
вљују о: времена ин:усPријске револуције у XIX веку. Фала:ин
роман Мали човече, ш�а са�а? наво:и се као PиAичан Aример со-
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цијално; романа (Metzler Lexikon Literatur, 2007, сPр. 717). С оMзиром
на Mлиску AовезаносP са :рушPвеним AроMлемима о:аMрано;
временско; Aерио:а, овај роман је Aо;о:ан за анализу са социо-
лошко; сPановишPа.

У оквиру социолошких AрисPуAа у књижевносPи лиPерарни
PексP се AосмаPра као суAсисPем, као :ео социјално-кулPурно;
сисPема :рушPва, о:носно као инсPиPуција унуPар :рушPва која
у њему исAуњава о:ређене функције. Као је:ан о: њених најваж-
нијих за:аPака AосмаPра се Aриказивање и реконсPруисање ре-
леванPно; ванлиPерарно; конPексPа. При Pоме PреMа узеPи у оM-
зир Pри PиAа :елања: лиPерарно (Aисање књижевно; PексPа или
Aисање о њему), :елање које се Pиче књижевносPи (услови Aро-
:укције и :исPриMуције који уPичу на лиPерарну комуникацију)
и :рушPвено :елање (о:вија се у оквиру о:ређене еAохе, Aри
чему је укључено целокуAно :рушPвено искусPвено Aо:ручје)
(Köppe und Winko, 2008, сPр. 165, 167, 169). Уколико AосPоје везе
између PексPа и конкреPних AолиPичких, :рушPвених и соци-
јално-исPоријских чињеница, о:носно, уколико ;рађа, моPиви и
консPелације ликова мо;у :а се Aовежу са :рушPвеним Aроцеси-
ма, Pо Aружа основ за Aроучавање :ела са социолошко; сPано-
вишPа (Huber, 2010, сPр. 208). Романе Ханса Фала:е Сељаци, 9уџе и
9ом9е (Bauern, Bonzen und Bomben, 1931), Мали човече, ш�а са�а?
(1932), Ко је�ном ж�ере из 0лехане з�еле (Wer einmal aus dem Blechnapf
frißt, 1934) и Вук међу вуковима (Wolf unter Wolfen, 1937) о:ликује
Aрецизно Aриказивање и изразиPо Pачна анализа социјално; ми-
љеа, ошPра :рушPвена криPика, али и романPична и:ила (Balzer
und Mertens, 1990, сPр. 391). УAркос романPично-и:иличним еле-
менPима који су, Mез сумње, :оAринели AоAуларносPи ово; :ела,
у роману Мали човече, ш�а са�а? Aреовлађује реална слика Pа:а-
шњих :рушPвених околносPи, Aриказана у :уху неореализма.

Писци неореализма насPојали су :а Aрикажу економску, мен-
Pалну и кулPурну синхронизацију, усле: че;а се у оквиру Pо;
Aравца сPварао „хаMиPус са;ласносPи” (нем. Habitus des Einver-
ständnisses). Намера ауPора Mила је :а консPруише живоPну
сPварносP на основу чињеница, ауPенPично; маPеријала, :оку-
менаPа, чиме се ова књижевносP AриMлижава новинарском на-
чину Aисања, Aре све;а реAорPажи. Анало;но AрецизносPи Pех-
нике захPевала се и AрецизносP есPеPике, о:носно шPо верније
Aриказивање сPварносPи у скла:у са ра:икализацијом концеAPа
мимезиса. Сижеи ново; реализма увек се о:носе на сPварносP,
акPуелни су, и заPо им нарочиPо о:;овара Aроза, Aре све;а роман
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у којем су AримаP имале Pеме као шPо су ин:усPрија и ра:, Aри-
вре:а и Pехника које су Pа:а у исPорији немачке књижевносPи
Aре:сPављале новину. Омиљен је и PемаPски комAлекс Америка
и американизам, AуPоAиси и реAорPаже, кулPура урMане свако:-
невице, ме:ији и феномени масовне кулPуре, кулPура служMени-
ка, каAиPализација и рационализација :рушPва (Fähnders, 1998,
сPр. 234−239). Овим Pемама Mави се и Фала:а у својим романима.

Мали човече, ш�а са�а? насPао је на основу сPу:ије Зи;фри:а
Кракауера Служ9еници (Siegfried Kracauer. Die Angestellten,
1929−1930) и AриAове:а о AролеPаризацији је:но; служMеника у
време свеPске кризе. Највећи :ео ра:ње о:и;рава се у Берлину и
Aре ;а о:ликује меланхолија не;о MорMени :ух, као шPо је уоMича-
јено у социјалној књижевносPи. Про:авац ПинеMер; на ;уMиPак
социјално; сPаPуса реа;ује са сPрахом и смеPеношћу, и само у
љуMави Aрема жени и у Aоро:ичном живоPу Aроналази извесно
оMешPећење за социјални Aа: (Beutin, 2008, сPр. 416). Иако су, кроз
осPале ликове у роману, Aре:сPављени различиPи PиAови, ка-
ракPери из времена Вајмарске реAуMлике (ра:ници, криминал-
ци, комунисPи, социјал:емокраPе, нацисPи и :ру;и), :оминанP-
на осPаје AерсAекPива служMеника, коју Aре:сPавља ПинеMер;.

МАЛИ ЧОВЕК, ДРЖАВА И ДРУШТВО

ПинеMер; је Aрво Mио заAослен као Aро:авац, а заPим као књи;о-
вођа. Ње;ов живоP се мења ка:а се ожени Емом Мершел, коју зове
Јањица, након шPо су сазнали :а очекују :еPе. Ка:а ПинеMер; и Ја-
њица Aрви AуP заје:нички сPаве на AаAир своје Aрихо:е и расхо-
:е, није им јасно како :ру;и усAевају с мно;о мање (Falada, 2015,
сPр. 36), с оMзиром на Pо :а Ханес у Pом PренуPку још увек има ре-
лаPивно :оMро Aлаћен Aосао. Из;уMио ;а је заPо шPо се оженио, а
;аз:а заAошљава само слоMо:не мла:иће, у на:и :а ће некоме о:
њих :а намеPне своју неу:аPу кћер. Ханесове коле;е не сPају на
ње;ову сPрану, не соли:аришу се с њим и ње;ов Aокушај :а за-
шPиPи сеMе и своју Aоро:ицу AроAа:а. Иако је захваљујући мајци
и њеном љуMавнику :оMио нову шансу у Берлину, ПинеMер; се
иAак не осећа :овољно си;урним.

Бу:ући :а је еви:енPан велики Mрој незаAослених, а економска
сиPуација у земљи веома несPаMилна, заAослени у AоPAуносPи
зависе о: Aосло:аваца који мо;у :а их оPAусPе у сваком PренуP-
ку, шPо неминовно сPвара осећање неси;урносPи. Док шеPа ули-
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цама Берлина, ПинеMер; среће незаAослене који се скуAљају у
Малом Тир;арPену, и AосмаPра их, AоPAуно свесPан Pо;а :а и сам
може :а им се Aри:ружи у сваком PренуPку:

„Па иAак, уAркос Pој на;о:Mи, и уAркос Pоме шPо ће са:а оAеP :а за-
рађује, не наAушPа ;а осећање :а је мно;о Mлижи овима који не за-
рађују, не;о Aравим Aарајлијама. Он је је:ан о: ових, свако; :ана
може му се :есиPи :а сPоји Pу као они, и нема начина :а Pо сAречи.
НишPа ;а не шPиPи о: Pо;а. 

Ах, Pаквих као шPо је он има на милионе, минисPри му се оMра-
ћају у ;оворима, оAомињу ;а :а се о:риче, :а се жрPвује, аAелују на
ње;ов немачки AаPриоPизам, Aозивају ;а :а шPе:и и на изMорима
;ласа за :ржавоPворну AарPију. 

Он Pо чини и не чини, како ка:, али им не верује. Баш нишPа. Ду-
Mоко у :уши осећа, сви они хоће нешPо о: мене, али за мене неће
учиниPи нишPа. По:је:нако им је свеје:но хоћу ли :а скаAам или
не, мо;у ли сеMи :а :озволим :а о:ем у MиоскоA или не, Mри;а их
може ли Јањица са:а :а се храни како ваља или се излаже Aревели-
ком узMуђењу, хоће ли малецки MиPи срећан или ће живеPи у Mе:и
– ко;а се Pо Pиче?” (Falada, 2015, сPр. 151)

Јасан је о:о;овор на реPорички AосPављено AиPање. ПинеMер;
сам носи свој PереP и он ;а, како време о:миче, све више AриPи-
ска.

Иако се на AочеPку Aоказује као PаленPован Aро:авац, Пине-
Mер;а након увођења норме и уцене Aосло:авца – уколико не ис-
Aуне норму, осPају Mез Aосла – Mлокира сPрах, ње;ове Aро:ајне
сAосоMносPи оAа:ају, а самим Pиме и квалиPеP и оMим Aосла, шPо
неминовно во:и ка све већој расPројеносPи. КонPраAро:укPивне
мере које сPављају PежишPе на Aро:ају и AрофиP – у скла:у са на-
;лим Aовећањем Aроизво:ње и оAшPим оAа:ањем куAовне моћи
– и занемарују љу:ски факPор, во:е ка свођењу заAослених на
AоPрошну, лако кварљиву и заменљиву роMу. ЗаAослени се не
PреPира као љу:ско Mиће, важна је само ње;ова Aро:укPивносP:

„Ви AрецењујеPе инPерес фирме за ваш AриваPни живоP. Ман:ело-
ву фирму ни најмање не занима ваш AриваPни живоP. ИзволиPе
оMављаPи своје Aослове ван ра:но; времена. […] Ман:елова фирма
вам омо;ућава :а имаPе AриваPан живоP, ;осAо:ине! На Aрвом ме-
сPу је фирма, Aа оAеP фирма, на Pрећем месPу фирма, а он:а може-
Pе :а ра:иPе шPа вам је воља. Ви живиPе захваљујући нама, ;осAо-
:ине, ми смо вас лишили Mри;е о оAсPанку, :а ли Pо схваPаPе? Тач-
ни сPе као саP ка: ов:е :оле PреMа :а Aо:и;неPе AлаPу.” (Falada,
2015, сPр. 333)
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Из осећања неси;урносPи и незашPићеносPи Aроизлази :уMо-
ко неAоверење Aрема :ржави и :ржавним инсPиPуцијама: 

„СPоји Pако неу;ле:но мали и никакав у мамуPској :ворани. Пине-
Mерже, :ра;и мој, Pу си зMо; сPо марака, Pу, ;:е се оMрћу милиони.
Важно Pи је сPо марака? За нас је Pо AоPAуно неважно, нама Pо ниш-
Pа не значи. У сPвари, чекај, чекај, уверићеш се и сам. ЈесPе :а је ова
з;ра:а Aо:и;нуPа Pвојим :оAриносима и :оAриносима љу:и који
су исPо Pако мали као Pи, али са:а не смеш :а размишљаш на Pај на-
чин. Ми Pвоје :оAриносе корисPимо сPро;о у скла:у са законским
Aроце:урама.” (Falada, 2015, сPр. 277)

Не:восмислена је иронија која изMија из ових речи, као шPо је
јасно и :а се све врPи око новца: „Све шPо Aружа за:овољсPво
мора :а се AлаPи. Ако хоћеш :а мало о:еш у Aриро:у, ва:и новац!
Ако хоћеш :а слушаш музику, ва:и новац! За све је AоPреMан но-
вац, нишPа се не може Mез новца” (Falada, 2015, сPр. 216). То је и
разло; шPо се мно;и и о:лучују :а не заснивају Aоро:ицу.

ХраMро је у време кризе имаPи :еPе, смаPра ХајлMуP (Falada,
2015, сPр. 226) али Pакође је и несавесно, ако му се не може оMез-
Mе:иPи Mу:ућносP, Pвр:и Миа ПинеMер; (Falada, 2015, сPр. 336) – у
сваком случају, веома је Pешко. И :ок ПинеMер; чека своју жену и
сина исAре: Mолнице са :ру;им очевима, AосмаPра их и слуша
њихове раз;оворе (Falada, 2015, сPр. 262−267). Чекајући, ПинеMер;
Aримећује :а су осPали очеви имућни, и :а међу њима нема ни-
је:но; налик њему, сиромашно;, који се са својом Aоро:ицом
враћа кући Aешке. На основу Aре:очено;, сPиче се уPисак :а се
сиромашни љу:и не о:лучују :а заснују Aоро:ицу.

У PренуPку ка: ПинеMер; :оMије оPказ и ка:а се осPвари ње;ов
највећи сPрах, Aо ;лави му се врPи само је:на мисао: „Све, све је
;оPово” (Falada, 2015, сPр. 347). МеђуPим, сле:ећа реченица у ро-
ману, на AочеPку ново; Aо;лавља, Aружа на:у, ;ласи оAPими-
сPичније: „НишPа није ;оPово: живоP се насPавља” (Falada, 2015,
сPр. 351). МеђуPим, колико ;о: Pо, у Aрви мах, :елује AозиPивно,
Mрзо AосPаје јасно :а Pо није Mила ауPорова намера: „Тако Pо Pраје
из не:еље у не:ељу, из месеца у месец … Нај;оре је шPо се Mезнађе
вечно Aро:ужава. Је ли ПинеMер; нека:а мислио :а ће се све завр-
шиPи? НајсPрашније је шPо се насPавља, насPавља се увек и увек
… а крај се не ви:и” (Falada, 2015, сPр. 353). ЖивоP, исPина је, и:е
:аље, али не AосPаје Mоље суPра, Aа: Aрема :оле се насPавља.

ПинеMер;, симMолично, :оPиче :но у PренуPку ка:а ;а Aолица-
јац на улици, Mез икакво; разло;а, оPера о: изло;а. ЗMуњен и
уAлашен, ПинеMер;у у Aрви мах није јасно шPа се :ешава: 
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„И ПинеMер; о:је:ном схваPа све, Aре: овим Aолицајцем, овим
уре:ним љу:има, овим MлешPавим изло;ом, он схваPа :а је изоA-
шPен, :а му више није месPо ов:е, :а ;а с Aравом Pерају: :а је Aро-
Aао, AоPонуо, :окрајчен. Ре: и чисPоћа: Pо је Mило нека:. Ра: и си;у-
ран хлеM: Pо је Mило нека:. НаAре:овање и на:а: Pо је Mило нека:.
СиромашPво није само Mе:а, сиромашPво је кажњиво. СиромашPво
је срамоPа, сиромашPво изазива сумњу.” (Falada, 2015, сPр. 379)

У Pом PренуPку ;а савла:авају очај и сPи:, и ка:, коначно, сPи-
же кући, у мрклој ноћи се крије у жMуњу и не усуђује се :а уђе, :а
се суочи са Јахманом и са Јањицом. ОсPаје у мраку и ћуPи, AоPAу-
но о:суPан :ухом. 

МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ

ПинеMер; није из;уMио није:ан Aосао заPо шPо је Mио лош или не-
AошPен ра:ник. Разлози за ;уMиPак Aосла су Aо Aравилу Mили ме-
ђуљу:ски о:носи. Први Aосао је из;уMио јер није хPео :а као Aро-
:авац ра:и Aосао ше;рPа и и:е Aо AакеPе. Посвађао се са
;аз:арицом и о:лучио :а о:е на :ру;и Aосао, иако ;а је ;аз:а уMе-
ђивао :а Pо не ра:и, :а ће се кајаPи. Дру;и Aосао је из;уMио зMо;
жени:Mе и несоли:арносPи својих коле;а. Трећи Aосао је из;уMио
зMо; исAа:а усле: расPројеносPи, у Aаничном сPраху :а неће ис-
AуниPи норму и :а ће :оMиPи оPказ.

О:селио се о: мајке заPо шPо је коле;а Кеслер у новинама на-
ишао на скан:алозан о;лас у коме ;осAођа Миа ПинеMер; ну:и
онима који немају среће у љуMави :а их уве:е „у :ражесни кру;
шарманPних :ама Mез Aре:расу:а” (Falada, 2015, сPр. 195). Захва-
љујући ХајлMуPовом Aосре:овању сиPуација се на Aослу смири-
ла, али ПинеMер; и Јањица су иAак Pоком ноћи кришом наAусPи-
ли сPан ње;ове мајке. ИсPи коле;а је касније :ошао :о фоPо;ра-
фије на којој је Aриказано на;о Pело најMоље; Aро:авца у фирми,
ХајлMуPа, који зMо; Pе фоPо;рафије :оMија оPказ. У Ман:еловој
роMној кући Aро:авци морају, зMо; морала и AрисPојносPи :о ко-
јих се :ржи, :а Aазе на своје Aонашање и ван Aосла, али нико се и
не заAиPа како Pо :а увек исPи ра:ник наилази на комAромиPују-
ће слике и о;ласе својих коле;а, за које нико :ру;и не зна и које
нико :ру;и не AраPи. ДвосPруки ;рађански „морал”, као и ње;ово
AроAа:ање, о:лике су :рушPва у којем AоPказивачи и улизице
наAре:ују на рачун :ру;их. ПинеMер; је Pек након оPказа сазнао и
:а је лажно оAPужен :а је нацисPа и :а је сликао кукасPе крсPове
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у PоалеPима Ман:елове фирме, који је, иначе, Јеврејин. У MесAош-
Pе:ној MорMи за оAсPанак не Mирају се сре:сPва, а неморал цвеPа и
наAре:ује на ушPрM AошPених и вре:них ра:ника који, зMо; своје
(Aре)осеPљивосPи, AосPају лака меPа.

Не AосPоји соли:арносP, ни међу служMеницима, ни међу ра:-
ницима, као ни међу незаAосленима: 

„Они најсиромашнији, најуAорнији и најхраMрији, осећали су :а су
некако :ужни :а се :рже је:ни :ру;их, а невоља је Mила шPо се нису
сла;али: Mили су или комунисPи или нацисPи, Aа су сPално изMија-
ле свађе и Pуче.” (Falada, 2015, сPр. 358). 

 Посло:авци и :ржава имају корисPи о: Pо; не:осPаPка соли-
:арносPи и они мо;у :аље :а несмеPано ексAлоаPишу мало; чо-
века, све :о крајњих ;раница, :о изнемо;лосPи.

УAркос овој мрачној слици :рушPва, још увек AосPоје свеPле
Pачке. ПинеMер;у и Јањици Aомаже Јахман, мајчин љуMавник,
који има и новчана сре:сPва и :оMре везе у :рушPву. Иако је за
њим Mила расAисана AоPерница и иако је Aровео ;о:ину :ана у
заPвору, он је оAеP усAео :а се :очека на но;е. За разлику о: Пине-
Mер;ове рођене мајке, која их је MесAошPе:но искоришPавала, Јах-
ман је, у неколико навраPа, Aомо;ао мла:им љу:има. Мајка је
Pражила о: сина :а јој Aлаћа кирију за соMу у износу већем о: Aо-
ловине своје AлаPе, о: Јањице је очекивала :а во:и рачуна о це-
лом :омаћинсPву, уз све Pо, зарађивала је о: Aо:вођења, иако ју
је љуMавник :о:аPно из:ржавао, :ок је она, исPовремено, на свом
Mанковном рачуну сакуAила о;ромну своPу новца. Из љуMоморе
је чак о:ала Јахмана Aолицији, и ује:но AреPила сину и снаји :а
ће их AријавиPи зMо; AроPивAравно; сPановања. Поражавајућа је
чињеница :а се ПинеMер; мање мо;ао ослониPи на мајку не;оли
на AоPAуне сPранце.

ПинеMер;у је Aомо;ао и коле;а ХајлMуP. Иако ника:а нису Mили
Mлиски, ХајлMуP је осеPио жељу, имао је AоPреMу :а Aомо;не овом
храMром мла:ом Aару. Док су заје:но ра:или, :оAисивао је ви-
шак Aро:аје ПинеMер;у, како Mи он исAунио норму и за:ржао Aо-
сао. Након шPо се ХајлMуP осамосPалио Aосле оPказа, ПинеMер; је
ра:ио ко: ње;а све :ок је мо;ао. На овом Aослу није осPао :уPо
заPо шPо му је Aро:авање фоPо;рафија акPова Mило неAо:ношљи-
во. Та:а му је ХајлMуP сPавио на расAола;ање леPњиковац ван ;ра-
:а у којем је мо;ао :а сPанује скоро MесAлаPно. Иако ПинеMер;
није Mио заAослен, већ је оMављао кућне Aослове :ок је ње;ова



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (4)/2016

152 НИКОЛИНА Н. ЗОБЕНИЦА

жена зарађивала крAљењем и шивењем, њих :воје су некако ус-
Aевали :а Aреживљавају с :еPеPом.

У Pој сPалноj MорMи за е;зисPенцију је:ино Mиће које ПинеMер;а
о:ржава на Aовршини и које ;а :ржи :а не скрене с Aраво; AуPа,
које ;а чува о: очаја јесPе уAраво ње;ова вре:на и :оMра суAру;а,
ње;ова Јањица, која о свему во:и рачуна и увек осPаје сPаложена
и Aуна разумевања и љуMави. И ка: је Јоханес :оживео највеће
Aонижење и осPао :а се крије у жMуњу, Јањица је Aокушала :а :о-
Aре :о ње;а. Тек ка: је о:усPала, ка:а се окренула о: ње;ово; ћу-
Pања, ПинеMер; је Aро;оворио: „Ох, Јањице, шPа су ми ура:или …
Aолиција … ;урали су ме с PроPоара … оPерали су ме … како још :а
некоме Aо;ле:ам у очи …?” (Falada, 2015, сPр. 390). СхваPивши :у-
Mину ње;ове AовређеносPи, срећна шPо је усAео :а изађе из Pе
сPрашне о:суPносPи, Јањица ;а Aоново Aри:ржава: 

„И изнена:а, хла:ноћа ишчезава, Aо:иже је је:ан Mескрајно нежан
зелени Pалас, и ње;а с њом. Клизе увис, звез:е свеPлуцају сасвим
Mлизу, а она шаAуће: ’Али мене можеш :а ;ле:аш! Увек! Увек! Ти си
са мном, ми смо заје:но…’” (Falada, 2015, сPр. 390)

На крају, све се сво:и на њих :воје: „То је сPара срећа, сPара љу-
Mав. Све више и више, са укаљане земље ка звез:ама. А он:а оMоје
улазе у кућу, у којој сAава малецки” (Falada, 2015, сPр. 390).

Њихова љуMав и чесPиPосP, скромносP и је:носPавна срећа,
храMросP с којом живе и AроMијају се у Pа Pешка времена, инсAи-
ришу Aоје:инце :а им Aомо;ну: Јахмана и ХајлMуPа, :војицу не-
жења који уживају у живоPу, новцу, женама, који се увек снађу и
:очекају на но;е и ни у чему не оску:евају, али у овом Aару Aре-
Aознају нешPо шPо немају и шPо ника:а неће имаPи. Њихова
жеља није :а Pо унишPе, већ :а им Aомо;ну колико им они Pо :оз-
вољавају. На Pај начин роман AоAрима је:ну MајковиPу ноPу која
је Aроизашла из услова ње;ове Aро:укције и :исPриMуције.

РОМАН И МЕДИЈИ

Мали човече, ш�а са�а? оMјављен је као роман у насPавцима, Aрво у
је:ним немачким новинама (Vossische Zeitung), :а Mи ;а заPим Aре-
шPамAале :есеPине :ру;их :невних лисPова, како Mи су:Mину
ово; мало; човека AраPили милиони чиPалаца. Између ауPора,
јунака и AуMлике усAосPављена је Pолико Mлиска веза, :а су Aо за-
вршеPку романа мно;е чиPаPељке и чиPаоци Aоказивали знаке
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аAсPиненPске кризе (Beutin, 2008, сPр. 416). Еви:енPно је :а су се
Mројни савременици и:енPификовали са су:Mином Aоро:ице
ПинеMер; и сPо;а су Aомно AраPили развој :о;ађаја.

Имајући Pо у ви:у, сPрукPура романа AосPаје сасвим јасна. Ро-
ман је Aо:ељен у чеPири :ела. Прво сле:и Проло;: БезMрижни, а
заPим Први :ео: Гра:ић, Дру;и :ео: Берлин, и на концу ЕAило;:
Све се насPавља. Свако Aо;лавље Aо:ељено је на низ AоPAо;лавља
је:наке :ужине (условљено AросPором у новинама), са Aо:на-
словима који на;овешPавају њихову са:ржину. МеђуPим, Aоје:и-
ни Aо:наслови су сензационалисPички формулисани, како Mи
изазвали ра:озналосP чиPалаца: „ХаAшење ПинеMер;а, а Јахман
ви:и :ухове. Рум Mез чаја”, Aри чему у Pако Aо:насловљеном Aо-
;лављу не :олази :о хаAшења, ниPи Јахман заисPа ви:и :ухове,
ниPи је оPеP као шPо сPоји у наслову „Филмске Aриче и живоP.
Ујка Книли оPима ;осAо:ина Јахмана”. Такође, Aосле:ње речи
очајно; ПинеMер;а, на крају :ру;о; :ела „Све, све је ;оPово” си-
;урно је :а су осPавиле чиPаоце у сPраху за њихово; јунака и у не-
извесносPи :о сле:еће; Mроја.

За роман у насPавцима каракPерисPично је уAраво Pо насPо-
јање :а се ко: чиPалаца AроMу:и наAеPосP Mрзом и неочекиваном
Aроменом зMивања у роману, као и смешPањем :о;ађаја у сAоља-
шњи свеP, а не у Aсиху ликова. Роман у насPавцима или роман-
-фељPон Aовезује се и са Pривијалном књижевношћу која свесно
насPоји :а осPвари PиAизирану еAску схему и :а ко: чиPалаца оP-
крије о:ређене колекPивне :уховне AоPреMе, како Mи се за:ово-
љио укус најширих слојева. Из Pо; разло;а су овакви романи че-
сPо :оMар AоказаPељ :рушPвене исPорије (Živković, 1992,
сPр. 719–720, сPр. 882–883). Ако се AриPом узме у оMзир :а је сам
Фала:а чесPо мењао заAослење, :а је у PренуPку Aисања романа
Mио ожењен и оPац је:но; сина (као и ПинеMер;) и :а је захваљу-
јући овом :елу усAео :а осPвари каријеру независно; Aисца (Hro-
nologija života i rada, 2015, сPр. 391–392), не чу:и ње;ова очи;ле:на
намера :а сPвори :ело које ће за:овољиPи укус велико; Mроја чи-
Pалаца, Pе се, сPо;а, може разумеPи о:сусPво AолиPичко; ан;аж-
мана у овом роману, чиме се оPуAљује криPичка ошPрица :ела.

Новински ме:иј уPиче и на начин AриAове:ања. Фала:а кори-
сPи раз;оворни, је:носPавни сPил, са краPким реченицама и че-
сPим Aонављањима, каракPерисPичним за усмени ;овор. Током
романа се мења AерсAекPива, јер час се AриAове:а из AерсAекPи-
ве Јањице, час из AерсAекPиве Јоханеса, а свеAрисуPни ;лас аук-
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Pоријално; AриAове:ача унаAре: на;овешPава :аљи развој :о-
;ађаја, а :а AриPом мно;о не оPкрива: 

„Али о: Pе намере нема нишPа. Јер AроPећи ће мно;о, мно;о време-
на и живоP ПинеMер;ових Aромениће се из основа Aре не;о шPо
оAеP ви:е ;осAо:ина Хол;ера Јахмана, који је оMећао :а ће MиPи ко:
њих Pачно за ручак.” (Falada, 2015, сPр. 319)

У роману је AрисуPно мношPво живоAисних ликова, ин:иви-
:уалисPа са соAсPвеним склоносPима и жељама, али и различи-
Pих PиAова: комунисPа, нацисPа, социјалисPа, мушкараца и жена,
млађих и сPаријих, алкохоличара, Aро:аваца, ра:ника, ме:и-
цинских сесPара, служMеника – сви они Aромичу Aре: очима чи-
Pаоца као у филму.

Фала:а је Mио о:ушевљени AосеPилац MиоскоAа и Aисао је Mрој-
не филмске криPике, и у свом начину Aисања је Aреузео нешPо о:
ново; начина ;ле:ања, каракPерисPичан „Aо;ле: камере” (нем.
Kamerablick) (Beutin, 2008, сPр. 416) који о:ликују изразиPа веро-
:осPојносP и мо;ућносP изоловања неко; оMјекPа, Pако шPо се он
о:ваја о: осPалих. МеђуPим, није само роман рефлекс AерцеAци-
је сPвари и ново; ;ле:ања, каракPерисPично; за савремену фоPо-
;рафију, већ је нови ме:ијум филма AосPао Pема и моPив у рома-
ну. Током филмске вечери са Јахманом, ПинеMер; се AреAознаје
као „мали човек” на филмском AлаPну, јер Aрича која се о:вија
Aре: ње;овим очима о:сликава ње;ову соAсPвену су:Mину: мали
човек у великом ;ра:у, који има само сPан са женом и :еPеPом, и
нишPа више (Beutin, 2008, сPр. 416). Иако филм који је ПинеMер;
;ле:ао у MиоскоAу о:сликава живоP Mројних малих љу:и, сусреP
са сPварним ;лумцем во:и ка оPрежњењу и разочарењу, наиме
;лумац који је :ошао у роMну кућу и Pражио о: ПинеMер;а :а му
Aокаже различиPе кома:е о:еће, на крају није нишPа куAио. Оча-
јан и у на:и :а ће наићи на разумевање ко: је:но; „о: њих”, Пи-
неMер; моли ;лумца :а иAак нешPо узме, јер иначе неће исAуни-
Pи норму и из;уMиће Aосао, моли за разумевање, оMраћајући му
се речима: „Ви знаPе како нам је! И;рали сPе је:но; о: нас!” (Fala-
da, 2015, сPр. 346). МеђуPим, ;лумац не зна, не разуме, не саосећа,
жали се на ПинеMер;а ко: ње;ових на:ређених и он, наAослеPку,
неминовно :оMија оPказ. УAркос :окуменPарном каракPеру,
и;рани филм је − иAак само филм – умеPничка илузија која нема
везе са сPварношћу. Глумци само и;рају своје уло;е, а :а AриPом
не разумеју ниPи осећају своје ликове. Чак ни у Pом свеPу Пине-
Mер; не усAева :а наиђе на разумевање и Aронађе своје уPочишPе. 
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ЗАКЉУЧАК Провокација романа је у самом наслову који :ово:и у AиPање
Aриви:но хармоничан крај и Aо:сPиче чиPаоца на размишљање
(Krywalski und Beimdick, 1995, сPр. 394). ЗаисPа, шPа је сле:еће?
ИсPоријски је о:;овор јасан – ХиPлер. Дошао је на власP, економ-
ски је, чињеница је, неко време Mило Mоље, а он:а је изMио раP.
Како се кроз све Pе не:аће AроMијао овај мла:и Mрачни Aар, чиPа-
лац из :анашње AерсAекPиве може :а на;ађа, уколико је уAознаP
са AолиPичком и економском сиPуацијом Немачке у ;о:инама
које су сле:иле. На Pај се начин фикPивни ликови из романа Aри-
Mлижавају чиPаоцима као :а су сPварни.

ПреPAосPавка :а је књижевносP ексAлициPно релеванPна за
ванPексPуалну сPварносP :ово:и у AиPање Aремису мо:ерне ес-
PеPике, Aре:сPаву о ауPору суMјекPу који ауPономно, ин:иви:у-
ално и ванвременски сPвара различиPа умеPничка :ела. УсAо-
сPављање анало;ије између књижевносPи и :рушPва чесPо се
ошPро криPикује и AриPом се исPовремено указује на Mројне Pе-
шкоће у Aовезивању исPорије књижевносPи и исPорије :рушPва
(Huber, 2010, сPр. 201, 220). МеђуPим, роман Мали човече, ш�а са�а?
и Pе како Aре:сPавља слику ванлиPерарне сPварносPи Вајмарске
реAуMлике. На Aримеру анализе ово; :ела, који не ;уMи на својој
акPуелносPи ни :еценијама након оMјављивања, иако Aриказује
:рушPвене Aрилике о:ређено; времена (1929–1933), може се ви-
:еPи :а AосPоје :рушPвени Aроцеси који се Aонављају и који су на
извесPан начин ванвременски, јер уAркос Aроменљивим сAо-
љашњим факPорима осPају AрисуPни као консPанPе: ка: ;о: неко
:рушPво заAа:не у економску кризу, највише сPра:ају „оMични”,
„мали” љу:и, али не само вољом Aосло:аваца и :ржаве, већ и
зMо; соAсPвене неAрила;ођеносPи као и несоли:арносPи :ру-
шPва коме AриAа:ају. МеђуPим, :рушPвено-криPичка жаока ово;
социјално; романа :онекле је уMлажена укључивањем елеме-
наPа Pривијалне књижевносPи, Aриказивањем је:но; уPоAијско;
свеPа у којем чак и у Pешким временима, уAркос оAшPем Aро-
Aа:ању морала, увек AосPоји нека Pачка свеPлосPи, уPочишPе за
мало; човека: PоAли међуљу:ски о:носи, AријаPељсPво, љуMав и
Aоро:ица – највеће вре:носPи, којима Mи PреMало :а сви, Mез изу-
зеPка, Pеже.
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SUMMARY THE SOCIAL NOVEL BY HANS FALLADA LITTLE MAN, WHAT NOW?

Although the novel by Hans Fallada (born as Rudolf Ditzen,
1893–1947) Little Man, What Now? (Kleiner Mann, was nun?) was
published more than eighty years аgо (1932), it was only translated
to Serbian in 2015. It can be regarded both as a belated reaction or
publication in the right moment – both would be correct. The novel
has also regained attention in Germany, and the unabridged edition
was published in 2016. Little Man, What Now? is the novel on a little
man in the Weimar Republic and depicts the society of that time. In
this paper the sociological approach has been applied to the novel
analysis in order to show the picture of the society, with the aim to
emphasize the timeless features which make this social novel still
relevant and interesting.

The reference of literature to society is not always obvious as in
this case, which serves as the base for criticism of the sociological
approach. The assumption that literature has relevance for reality is
criticized because it disputes the premise of modern aesthetics that
the author is an autonomous creator of art works. Drawing an analo-
gy between literature and society has also been questioned because
of numerous difficulties in associating the history of literature to the
history of society. In spite of all these critical points, the analysis of
this novel has been undertaken from the sociological approach
because it directly points at the society in the Weimar Republic.
Since it has not lost its actuality decades after its first publication,
although it depicts the social circumstances of a certain period of
time (1929–1932), it can be concluded that there are social processes
which are in a certain way constant despite outward changing
circumstances. The consequences of economic instability always
strike the “little men” most severely, not only are they at the mercy
of their employers and various institutions, but are also affected by
their lack of solidarity as well. The only source of happiness and
support can be found in warm human relationships, like friendship,
love and family, as Johannes Pinneberg finds them in his life with his
Lämmchen.

KEY WORDS: Zeitroman, social literature, social novel, Weimar Republic, new
realism.
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