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УВЕ ЈОН ЗОН И ЊЕ ГО ВА КЊИ ЖЕВ НА  
РА ДИ О НИ ЦА1

(...) 
Хорст Би нек: Го спо ди не Јон зон, до зво ли те ми да Вам на по чет ку раз го во ра по ста вим 

не ко ли ко би о граф ских пи та ња. Ни је то због лич не ра до зна ло сти, већ пре по ку шај да 
на тај на чин бли же од ре ди мо Ва ше ме сто у књи жев но сти. Ко ли ко сам мо гао да про чи-
там, сту ди ра ли сте гер ма ни сти ку у Ро сто ку и Лај пци гу. Шта сте ра ди ли по сле то га?

Уве Јон зон: Три го ди не сам пу то вао на о ко ло, у ства ри ми је је ди но би ло ва жно да 
за ра дим оно ли ко нов ца ко ли ко је по треб но да с вре ме на на вре ме не мо рам да за ра-
ђу јем.

Х. Би нек: Ка да сте пр ви пут по же ле ли да пи ше те?

У. Јон зон: Ка да сам по же лео – ви ше не знам, али по чео сам да пи шем јед ног зим-
ског ме се ца 1953. го ди не.

Х. Би нек: Ва ша пр ва књи жев на де ла – да ли су то би ле пе сме, при по вет ке или сте 
се од мах ла ти ли пи са ња ро ма на?

У. Јон зон: Не, би ло је ви ше по ку ша ја, при по ве дач ких по ку ша ја; од по чет ка је то 
увек би ла при по ве дач ка про за.

Х. Би нек: Ка да сте по че ли да пи ше те свој пр ви ро ман На га ђа ња о Ја ко ву, об ја вљен 
у Не мач кој?

У. Јон зон: У про ле ће 1957.

Х. Би нек: Да ли сте ра ни је већ не што об ја ви ли у Ис точ ној Не мач кој?

У. Јон зон: Не, ни шта.

Х. Би нек: Ре кли сте да сте не ко ли ко го ди на пу то ва ли на о ко ло. Зар се то та да уоп-
ште мо гло? Та мо, у со вјет ској оку па ци о ној зо ни, го то во све се пра ти и за час упад не те 
у очи по ли ци ји.

1 Horst Bi e nek, Werk stat tge spräch mit Uwe Johnson (am 3–5. I 1962 in West Ber lin), у: Eber hard Fahlke 
(прир.), „Ich über le ge mir die Geschic hte...“ Uwe Johnson im Gespräch, Франк фурт/M. 1988, стр. 194–208. 
Ин тер вју је у це ли ни об ја вљен под на сло вом: „Horst Bi e nek, Werk stat ge spräch mit Uwe Johnson“, 
у: Frank fur ter Hef te, 1962, све ска 5, стр. 333–342. Три тач ке у за гра ди на са мом по чет ку овог тек ста 
озна ча ва ју да је по чет ни део раз го во ра из о ста вио Ебер хард Фал ке, при ре ђи вач књи ге „Ich über-
le ge mir die Geschic hte...“; да ља из о ста вља ња, обе ле же на тро тач ком у угла стој за гра ди, као и на слов 
ин тер вјуа у пре во ду, по ти чу од при ре ђи ва ча те ма та.

ИМЕ

Уве Јон зон и Хорст Би нек
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У. Јон зон: Ја сам, та ко ре ћи, био про тив реч ност у тој др жа ви ко ја и са ма ука зу је на 
про тив реч но сти у свом раз во ју. Био сам оно што та мо не сме да по сто ји: не за по слен. 
Био сам сту дент у ко га је др жа ва уло жи ла не ко ли ко сти пен ди ја. Та др жа ва је за то сма-
тра ла да има пра во да до де љу је рад на ме ста сво јим сту ден ти ма. А ме ни ни јед но ни је 
до де ље но. Ми шље ње о мом по на ша њу би ло је ве о ма не по вољ но. И мо гло се пу то ва-
ти, не ким чу дом. Чак сам не ко вре ме жи вео у ма лом ме сту у ко ме су љу ди по не кад с 
по ли цај ци ма и да ље на „ти“, и ни ко ни је ма рио за то. То ме је, раз у ме се, увек чу ди ло.

Х. Би нек: Ре ци те ми, док сте пи са ли На га ђа ња о Ја ко ву, је сте ли та да ве ро ва ли да 
ће ро ман би ти об ја вљен?

У. Јон зон: Не. Као пр во, има ју ћи у ви ду оп ште при ли ке, ни сте мо гли да се на да те 
не че му та квом, ни сте то чак мо гли ни да за ми сли те. Као дру го, већ сам имао ис ку ста-
ва с јед ним ру ко пи сом 1956. го ди не, па ни сам ни по ку ша вао.

Х. Би нек: Мо же те ли не што да ка же те о тим ис ку стви ма, ка ква су би ла, мо жда 
ма кар са мо да на го ве сти те?

У. Јон зон: Да. Био је то ру ко пис ро ма на ко ји сам пи сао 1953–55. го ди не, а за тим по-
ну дио др жав ној из да вач кој ку ћи у Ис точ ном Бер ли ну на кон што се XX кон грес Ко му ни-
стич ке пар ти је СССР-а од ра зио и на књи жев ност. Вре ме шни ве ли ка ни су се по бу ни ли и 
ре кли да је до шао тре ну так исти не, да је крај ње вре ме да се ствар но сти дâ за пра во, а 
ка ко сам и свој ру ко пис сма трао де ли ћем исти не и де ли ћем ствар но сти, ја сам га по ну-
дио. Из да ва чу су се до па ли књи жев ни ква ли те ти тог ро ма на, али је тра жио не ко ли ко 
из ме на по ли тич ке при ро де, за пра во ви ше уну тра шње по ли тич ке при ро де, а за та кво 
не што мо рао бих да про ме ним свест. То ни сам мо гао, па сам узео ру ко пис на зад.

Х. Би нек: Да ли је то био ро ман На га ђа ња о Ја ко ву?

У. Јон зон: Не, не, би ла је то са свим дру га при ча. На га ђа ња о Ја ко ву је пр ва об ја вље-
на књи га.

Х. Би нек: Го спо ди не Јон зон, шта се до га ђа ло ка сни је? Ка ко сте до шли до за пад но-
не мач ког из да ва ча, ка ко сте, да ка же мо тач но, до шли до „Зур кам па“?

У. Јон зон: Ја сам, го спо ди не Х. Би нек, иза брао „Зур камп“ на осно ву ре ла тив но 
уоп ште ног ути ска ко ји сте у Ис точ ној Не мач кој мо гли да стек не те о из да вач ким ку ћа-
ма у Са ве зној Ре пу бли ци. По зна вао сам Пе те ра Зур кам па и кад год бих до шао у Бер лин 
– не баш сва ки пут, али ве о ма че сто – по се ћи вао сам га. Он ме је, јед но став но, бит но 
усме рио ве ли чи ном сво је лич но сти. Ка сни ја од лу ка да одем у „Зур камп“ би ла је за-
пра во лич не при ро де. На жа лост, он је умро.

Х. Би нек: Из ме ђу вас је по сто јао и лич ни до го вор?

У. Јон зон: Да, пре ћу тан. Био је то ди ја лог ко ји се ви ше ти цао про ши ри ва ња јед ног 
од но са и ко ме уоп ште ни су би ле то ли ко по треб не не ка кве по слов не, ма те ри јал не ства ри.

Х. Би нек: Ма ло пре сте го во ри ли о то ме да је ис точ но не мач ки из да вач тра жио да 
уне се те не ке из ме не. Ка да је „Зур камп“ ка сни је тре ба ло да об ја ви ва шу књи гу – да ли је 
и „Зур камп“ пред ла гао из ме не?
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У. Јон зон: О, да. На пр вом са стан ку су ме пи та ли, то ном ко ји је на го ве шта вао да је то 
мо ја ма ла лич на бру ка, шта ће мо с ин тер пунк ци јом, јер сам био при лич но ште дљив кад 
је у пи та њу ста вља ње за пе та на ме ста где би, пре ма школ ској гра ма ти ци, тре ба ло да се 
на ла зе; ре кли су ми и да им то ства ра по при лич но ве ли ки по сао. Ја сам на то по гле дао 
ру ко пис и за и ста: сва ме ста где је тре ба ло да сто је за пе те би ла су обе ле же на гра фит ном 
олов ком. Он да, ка ко су ми об ја сни ли, не где по сле сто те или не знам ко је стра не, пре-
о вла да ло је ми шље ње да ни је реч о аљ ка во сти и не ма ру, већ да у то ме очи глед но 
по сто ји од ре ђе ни прин цип. Ја сам то са мо мо гао да по твр дим и об ја снио прин цип, а 
он да смо не ко вре ме по све ти ли бри са њу за ре за – оних уба че них гра фит ном олов ком.

Х. Би нек: Да ли Вам је та да би ло ја сно да ће ва ша лич на ег зи стен ци ја би ти угро же-
на ако об ја ви те ро ман код за пад но не мач ког из да ва ча?

У. Јон зон: Не бих се из ра зио та ко па те тич но, али сам, на рав но, прет по ста вљао да 
ће вла сти у Ис точ ној Не мач кој по гре шно про ту ма чи ти као на пад, као оп ту жи ва ње 
оно што је би ла при ча, об ја шње ње, а тај не спо ра зум би си гур но имао од ре ђе не по-
сле ди це кри ми на ли стич ко-тех нич ке при ро де, ко је сам же лео да из бег нем.

Х. Би нек: Да ли сте, да кле, због то га оти шли у За пад ну Не мач ку?

У. Јон зон: Да, оти шао сам та мо где је књи га штам па на. Ни је ми би ло то ли ко ста ло 
да об ја вим књи гу у Ис точ ној Не мач кој, не го да је об ја вим.

[...]

Х. Би нек: Ако до зво ли те, са да бих же лео да Вам по ста вим не ко ли ко пи та ња о на-
чи ну на ко ји ра ди те. Кре ни мо од фа бу ле. Ка ко она на ста је у Ва шем слу ча ју? Као не ка 
вр ста изу ма, кон струк ци је? Или се раз ви ја из не ког до жи вља ја?

У. Јон зон: Не мо гу то да Вам по ка жем на по је ди нач ним при ме ри ма. Пад не ми на па мет 
при ча, и то део по део, увек с при па да ју ћим по је ди но сти ма. Реч је о не кој вр сти при се ћа-
ња и си гур но да на то ути чу до жи вља ји, опа жа ње, ис ку ства, днев на ру ти на сва ке вр сте.

Х. Би нек: Да пре ђе мо на пла ни ра ње рад ње: шта прет хо ди пи са њу де ла? Да ли пра-
ви те ски це, кон цеп те?

У. Јон зон: Би ло би пре ви ше нео пре зно да пра вим ски це или кон цеп те, јер би се 
ти ме не ке ства ри пре ра но де фи ни са ле, а још се све тач но не зна. Прет ход но ни шта не 
за пи су јем, сми шљам при чу. За то ми је до са да увек тре ба ло го ди ну да на, а ка да знам 
при чу од по чет ка до кра ја, по чи њем да је за пи су јем. И то обич но тра је го ди ну да на.

Х. Би нек: А са да о ме то ди ци пи са ња. Да ли ра ди те ре дов но, у од ре ђе но вре ме?

У. Јон зон: При прем на раз ми шља ња тра ју по цео дан, али пи шем ре дов но, од ју тра 
до по дне ва. И за до во љан сам ако на пи шем две стра ни це на дан. По сле то га раз ми-
шљам шта ћу ра ди ти су тра дан.

Х. Би нек: Да ли мно го то га ме ња те?

У. Јон зон: У ства ри, не. Пи шем ди рект но у ма ши ну, тач ни је, с де сне стра не ли ста 
па пи ра по де ље ног по сре ди ни, и то за то што ме сло ва пи са ће ма ши не спре ча ва ју да 
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за пи са но сма трам бли ским као што је мој ру ко пис. На ле ву стра ну до ла зе из ме не, заме-
њу јем ре чи, али та ква стра ни ца је углав ном до вр ше на ствар. До вољ но је при пре мље на.

Х. Би нек: Да ли су Вам по треб ни по себ ни усло ви за пи са ње?

У. Јон зон: О, да, во лим да имам со бу чи ја вра та са мо ја мо гу да отва рам док ра дим. 
Ни шта дру го ми не тре ба.

Х. Би нек: Да ли је пи са ње за Вас при јат на де лат ност или би сте ра ди је ра ди ли не-
што дру го?

У. Јон зон: O, још сам у шко ли на у чио да ве ћи део те ла мо же мо да ко ри сти мо за рад 
на при ја тан или не при ја тан на чин, а то се од но си и на гла ву. Она мо же да слу жи за му чан 
и до са дан рад, али и за то да се би при чи ни мо за до вољ ство. Ја сам се од лу чио за за до-
вољ ство у књи жев ном ра ду. То је нај при јат ни је за ни ма ње ко јим сам се до са да ба вио.

Х. Би нек: Да ли за Вас по сто ји не ка вр ста дру ге стра не, са го вор ни ка, чи та о ца на 
ко га ми сли те док пи ше те? Или је у том тре нут ку чи та лац пот пу но не ва жан за Вас?

У. Јон зон: Не за бо ра вљам да се тим при ча ма обра ћам љу ди ма, са мим тим не гу бим 
из ви да ка ко би се љу ди – реч је о не кој вр сти уоп ште не све сти о чи та о ци ма – по ста-
ви ли пре ма оно ме што ра дим, да ли би то схва ти ли и ка ко. Узи мам то у об зир.

Х. Би нек: Да ли Вам је по сле пи са ња по треб но не што да се опу сти те?

У. Јон зон: Он да ра дим не што дру го. Не знам да ли то слу жи за опу шта ње: одем у 
по шту и по ку пим пи сма, иза ђем да ку пим но ви не, ру чам – си гур но да то до при но си 
да се опу стим.

Х. Би нек: Го спо ди не Јон зон, мо жда би сте мо гли да ми од го во ри те на јед но ма ло 
те же, и то осе тљи во пи та ње. Ко је су спо соб но сти или осо би не – пре ма Ва шем ми шље-
њу – по себ но ва жне за ро ма но пи сца?

У. Јон зон: Не мо гу, на рав но, да Вам дам спи сак ко ји би ва жио за при по ве да че уоп-
ште. Мо гу са мо да Вам на бро јим оно без че га ве ру јем да се ја сâм не бих упу штао у 
пи са ње. На пр вом ме сту би би ло уве ре ње да ни је у пи та њу не што што бих јед но став но 
мо гао да ра дим баш као и би ло шта дру го. За тим, спо соб ност да у гла ви исто вре ме но 
раз дво јим и рас по ре дим ши ри ствар но сни или фик тив ни кон текст у све ко ли кој њи-
хо вој сло је ви то сти. То је, да кле, из ве сна ин те лек ту ал на спо соб ност ко ја да је пред ност 
се ћа њу. И тре ће: мар љи вост.

[...]

3–5. 1. 1962, За пад ни Бер лин

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


