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„НЕ СХВА ЋЕ НИ ХУ МО РИ СТА“1

[...]
А. Ле сли Вил сон: На сим по зи ју му одр жа ном пре го ди ну и по да на на Уни вер зи те ту 

др жа ве Тек сас у Ости ну исто ри ча ри су се спо ри ли око то га да ли је исто ри ја ко ју исто-
ри ча ри при ка зу ју ствар на, тј. да ли од го ва ра исти ни. Шта Ви ми сли те?

Уве Јон зон: Ја ве ру јем у ин ди ви ду ал ну, лич ну исти ну.

А. Л. Вил сон: Зна чи ли то да по сто ји мно штво исти на?

У. Јон зон: Да, исти на ко је се не ми нов но ме ђу со бом сва ђа ју.

А. Л. Вил сон: У Ва шим књи га ма има исто риј ских чи ње ни ца. У књи зи Сва ки дан у го-
ди ни. Из жи во та Ге зи не Кре спал (Ja hre sta ge. Aus dem Le ben von Ge si ne Cres spahl), на 
при мер, по ми њу се по да ци о тем пе ра ту ри, вре мен ским при ли ка ма од ре ђе них да на пре 
мно го го ди на у Не мач кој, као и у Њу јор ку 1967/68. Да ли су они узе ти из но ви на, од но сно 
ода кле Вам ти по да ци о тем пе ра ту ри?

У. Јон зон: Го спо ђа Кре спал у књи зи зо ве Ме те о ро ло шку слу жбу.

А. Л. Вил сон: Али у Не мач кој, док је још жи ве ла код оца, та ко ђе се на во де по да ци о 
тем пе ра ту ри.

У. Јон зон: Да, ми слим да сам их ја на ба вио за њу.

А. Л. Вил сон: При ме тио сам и да увек ка же те го спо ђа Кре спал или Mrs. Cres spahl.

У. Јон зон: До бро се по му чи ла да то за слу жи. Ка да је 1957. до не ла де те на свет, није 
би ла уда та, што баш ни је би ло за по хва лу у За пад ној Не мач кој пе де се тих го ди на. Го спо-
ђи ца с де те том, то ни је до бро зву ча ло. У Не мач кој ни је ни ка да сте кла пра во да је осло-
вља ва ју с „го спо ђа“. Уто ли ко ви ше је у Аме ри ци па зи ла да ни кад не бу де „го спо ђи ца“.

А. Л. Вил сон: Ка да је по ми ње те, увек ка же те го спо ђа Кре спал, а не Ге зи на Кре спал, 
то сам при ме тио. Не знам да ли сте и Ви то при ме ти ли.

1 Пре вод ин тер вјуа ра ђен је пре ма вер зи ји „Ein ver kan nter Hu mo rist“. Gespräch mit A. Le slie Wil son 
(Am 20. April 1982 in She er ness-on-Sea ), об ја вље ној у књи зи: Eber hard Fahlke (прир.), “Ich über le ge 
mir die Geschic hte…” Uwe Johnson im Gespräch, Франк фурт/М., 1988, стр. 281–299. А. Ле сли Вил сон је 
раз го вор во дио на не мач ком је зи ку. Ко пи ју тон ског сним ка раз го во ра Вил сон је ста вио на рас по-
ла га ње Ар хи ву Увеа Јон зо на, а Е. Фал ке је сни мак тран скри бо вао. Овај ин тер вју с Уве ом Јон зо ном 
oбјављен је на ен гле ском је зи ку у ча со пи су Di men sion; Con tem po rary Ger man Arts and Let ters (Uni-
ver sity of Te xas, Au stin; св. 15, 1982, бр. 3, стр. 400–413) чи ји је уред ник Вил сон био. Скра ће ња у овом 
пре во ду, обе ле же на тро тач ком у угла стој за гра ди, по ти чу од при ре ђи ва ча те ма та.

ИМЕ

Уве Јон зон и A. Ле сли Вил сон



142

У. Јон зон: Ми слим да то има ве зе са си ту а ци јом у ко јој се она на ла зи; с тим ка ко 
при чам о њој. Ге зи на Кре спал, то је углав ном де те, уче ни ца, а го спо ђа Кре спал je ста-
нов ни ца Њу јор ка.

А. Л. Вил сон: Ка жу да је по че так ро ма на ве о ма ва жан – ка ко је пи сац за по чео ро ман, 
ка ко гла се пр ве ре чи, шта се ја вља на пр вој стра ни ци.2 Да ли и ви ми сли те да је то ва жно?

У. Јон зон: Да. Че као сам на по че так ро ма на Сва ки дан у го ди ни ви ше од пет ме се ци. 
Имао сам, да бо ме, план. Же лео сам од мах да на пи шем ту књи гу, али мо рао сам да 
че кам све то вре ме док ни су до шле пр ве ре че ни це.

А. Л. Вил сон: Ре као бих да је пр ва ре че ни ца у На га ђа њи ма o Jakoву (Mut mas sun gen 
über Ja kob) по ста ла чу ве на за то што у ма лом, нај ма њем за пра во са др жи све из те 
књи ге. Да ли се сла же те?

У. Јон зон: Ако мо же те да за ми сли те и да ту ре че ни цу не ко из го ва ра, раз ли чи ти 
љу ди у књи зи, он да да.

А. Л. Вил сон: Са др жи и јед но пи та ње, не...

У. Јон зон: ...Ви ше пи та ња...

А. Л. Вил сон: ...Или ви ше пи та ња ко ја ту ни су из го во ре на, али ко ја се ка сни је ма ло-
по ма ло по ста вља ју и на кра ју оправ да но оста ју не ре ше на.

У. Јон зон: Ко ја не мо гу да бу ду ре ше на; јер је Ја ков био сам у том мрач ном тре нут-
ку у вре ме ну и про сто ру. Ни ко ни је мо гао да ви ди тај тре ну так, са мим тим о ње му не 
мо же ни да се из ве шта ва.

А. Л. Вил сон: Ка ко сми шља те име на ли ко ва у ро ма ни ма? Ге зи на Кре спал, на при мер, 
или пре зи ме Кре спал?

У. Јон зон: Јед ном сам чуо ка ко че тво ро го ди шње де те до зи ва име Ге зи на и сви де-
ло ми се. За што, схва тио сам за хва љу ју ћи Фон та неу, ко ји баш у „Ефи Брист“ ка же да су 
„е“ и „и“ нај леп ши са мо гла сни ци, као ство ре ни за де вој чи цу ка кву сам за ми слио, за 
го спо ђу Кре спал не ка да; а Кре спал, за то што то име зву чи та ко „ме клен бур шки“, а ипак 
ни је за бе ле же но у Ме клен бур гу. Сва ки чо век за слу жу је име са мо за се бе... Ни ка да 
ни сам срео не ко га ко се пре зи ва Кре спал, осим те јед не, мо је, ју на ки ње.

А. Л. Вил сон: Зна те ли аме рич ког ро ман си је ра Џо на Чи ве ра?

У. Јон зон: Са мо по име ну.

А. Л. Вил сон: Јед ном је ре као да је за пи сца нај ве ћа бол кад зап не, кад не мо же да пи ше. 
За ње га је то нај ве ћа бол, шта ка же те Ви на то?

У. Јон зон: Ми слим да по сто ји мно го раз ли чи тих бо ло ва, а ре као бих да под јед на ко 
стра шан мо же би ти и осе ћај да оно што пи шем не ва ља.

2 Уп. Wal ter Höllerer, Die Be de u tung des Au gen blicks im mo der nen Ro ma nan fang, у: Nor bert Mil ler 
(прир.), Romananfänge, Ver such zu ei ner Po e tik des Ro mans, Бер лин 1965, стр. 344–377.
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А. Л. Вил сон: Да ли мно го то га ба ца те?

У. Јон зон: Не. Не, то је дру га стра на по ступ ка ко ји је, сам по се би, не прак ти чан. Окле-
вам да не што на пи шем, не мо гу ни шта да ста вим на па пир све док ми не зву чи бес пре-
кор но. Што зна чи да про во дим мно го вре ме на за пи са ћом ма ши ном, а да је не ко ри стим.

А. Л. Вил сон: Да ли мно го ме ња те или че ка те док све не бу де ка ко сте за ми сли ли, 
и он да то за пи ше те?

У. Јон зон: На пи са на стра ни ца је го то ва стра ни ца. Знам, по сто је и дру га чи ји по-
ступ ци, мо гу, из ме ђу оста лог, да се на пи шу и три вер зи је. Ја сâм ни сам у ста њу да 
оста вим ни јед но пра зно ме сто у тек сту. 

А. Л. Вил сон: Али не по чи ње те од кра ја, већ од пр ве стра ни це.

У. Јон зон: Да, про би јам се ред по ред.

А. Л. Вил сон: Да ли прет ход но већ по сто ји ски ца, рад ња?

У. Јон зон: Ни шта у пи са ном об ли ку. За Сва ки дан у го ди ни имао сам на слов, „An ni-
ver sa rii“.

А. Ле сли Вил сон: An ni ver sa ri?

У. Јон зон: An ni ve sa rii. То је на ита ли јан ском.

А. Л. Вил сон: Али то је ен гле ска реч an ni ver sary.

У. Јон зон: Да, али ита ли јан ски је је дан од је зи ка ко ји го во ри пре во ди тељ ка Кре-
спал. Са мим тим, би ло је ре ше но: 365 да на, 365 по гла вља. А пре ми шља ње да ли „Јa-
hre sta ge“ или „An ni ver sa ri es“ има у ства ри два зна че ња, с јед не стра не, ми сли се на 
да не у го ди ни, а с дру ге на све оне тре нут ке ка да се не ки до га ђај по на вља у се ћа њу.

А. Л. Вил сон: Јед ном сам пи тао го спо ђу Хе лен Волф ка ко ће се тај ро ман зва ти на 
ен гле ском и она ми је на пи са ла „Days of the Year“ (Да ни у го ди ни), а ја сам се већ био од-
лу чио за „An ni ver sa ri es“ (Го ди шњи це). Кад је књи га об ја вље на, ви део сам да је на слов ипак 
„An ni ver sa ri es“. Ми слим да је то у ре ду, јер...

У. Јон зон: ...Го спо ђа Волф је ве ро ват но хте ла да за шти ти ме не и на слов.

А. Л. Вил сон: Ми сли те? Мо жда, јер то је би ло пре не го што је књи га об ја вље на. Хтео 
сам да је по ме нем на ен гле ском, не знам ви ше где, у не ком члан ку или на пре да ва њу, па сам 
је за то пи тао. Да ли Вас за ни ма шта ми сли кри ти ка? Чи та те ли кри ти ке, ре цен зи је?

У. Јон зон: Чи там их... Без на ро чи тог ин те ре со ва ња.

А. Л. Вил сон: По сто је ли кри ти ча ри с ко ји ма се не би сте ру ко ва ли?

У. Јон зон: Тру дим се да бу дем при сто јан пре ма сви ма.

А. Л. Вил сон: А гер ма ни сти? Ве ро ват но зна те да гер ма ни сти свих го ди на, мла ђи и 
ста ри ји, по ку ша ва ју да Вас ту ма че. Шта ми сли те о гер ма ни сти ма ко ји Вас ана ли зи-
ра ју? Да ли Вам сме та што сте по ста ли пред мет њи хо вих ту ма че ња?
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У. Јон зон: Не, ако мој рад по ма же дру ги ма да сти чу функ ци је и углед, он да не мам 
ни шта про тив. Ио на ко не мо гу да их спре чим.

А. Л. Вил сон: Да ли чи та те оно што сте на пи са ли, ми слим, на кон што је већ штам-
па но? Или је то та да до вр ше на ствар?

У. Јон зон: Знам то на па мет.

А. Л. Вил сон: Зна те на па мет?

У. Јон зон: Да, не би ме из не на ди ло.

А. Л. Вил сон: По сто ји ли ме ђу ва шим из ми шље ним ли ко ви ма не ки ко ји Вам је оми љен? 
Или, мо жда, ју нак с ко јим се не раз у ме те?

У. Јон зон: Ја сам их из ми слио и они су део ме не. Не бих мо гао да ка жем да ми је 
не ки прст ле ве ша ке дра жи од оста лих. Они су ту.

А. Л. Вил сон: Је су ли сви рав но прав но ту, ми слим на истом ни воу?

У. Јон зон: Чим поч нем њи ма да се ба вим, би ло у ми сли ма или пи шу ћи о њи ма, сви 
су рав но прав но при сут ни.

[...]

А. Л. Вил сон: Ка ко би сте во ле ли да Вас у бу дућ но сти пред ста ви не ки кри ти чар, 
гер ма ни ста, чи та лац?

У. Јон зон: Не же лим да ме ико пред ста вља.

А. Л. Вил сон: Ако се не ко пи та ко је је Уве Јон зон?

У. Јон зон: То је не бит но.

А. Л. Вил сон: Да ли би сте ре кли да је Уве Јон зон за го нет на лич ност?

У. Јон зон: Не, она је не ва жна за раз у ме ва ње књи га или њи хо во ко ри шће ње.
[...]

А. Л. Вил сон: Имам ути сак, мо жда се и ва рам, да мно ги сма тра ју да не ма те сми сла 
за ху мор. Шта Ви ми сли те? Има те ли сми сла за ху мор?

У. Јон зон: Ја сам не схва ће ни ху мо ри ста.

А. Л. Вил сон: Има ли ху мо ра у ва шим озбиљ ним де ли ма? Где је Ваш ху мор? У че му се 
са сто ји?

У. Јон зон: То... мо ра чи та лац да од ре ди. Па не мо гу да се хва лим та квом осо би ном, 
а он да то још и да до ка зу јем и ка жем: Али ово је, на при мер, ху мор.

А. Л. Вил сон: Шта је ху мор? То је те шко пи та ње. Ка да не што чи та те и сме шка те 
се са ми за се бе, мо жда је то ху мор...

У. Јон зон: ...То је ефе кат ху мо ра.
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А. Л. Вил сон: ...Али тај ефе кат нам је на не ки на чин при ја тан, у су прот ном не би-
смо се сме шка ли.

У. Јон зон: Да, а и сме шно је.

А. Л. Вил сон: Се ћам се да сте се не ко ли ко пу та и са ми сме шка ли док сте у Ости ну 
чи та ли Ei ne Kne i pe geht ver lo ren3 (Не ста нак јед не крч ме).

У. Јон зон: То је би ло не све сно. Бор ба с мач ком – то, ето, мо гу да на ве дем. Бор ба 
ко ју ста нов ник ве ле гра да Блах во ди с мач ком у Кре спа ло вом Је ри хо ву,4 ми слим да 
би то мо гло да иза зо ве та кав ефе кат.

[...]

А. Л. Вил сон: Ка ко ау тор би ра пре во ди о ца?

У. Јон зон: Кад је у пи та њу Сва ки дан у го ди ни, Хе лен Волф је тра жи ла проб не пре-
во де. И ода бран је пре вод го спо ђе Ве не виц, је ди ни ко јег се се ћам. Оно што је до са да 
пре ве ла на ен гле ски де лу је ми баш она ко ка ко бих ве о ма во лео да зву чи да сам сâм 
пи сао на ен гле ском.

А. Л. Вил сон: Да ли чи та те и пре вод от кад та ко до бро зна те ен гле ски? Ми слим, 
то ком ра да?

У. Јон зон: То ком ра да на пре во ду, да.

А. Л. Вил сон: Да је те ли су ге сти је? Да ли Вам пре во ди лац по ста вља пи та ња?

У. Јон зон: Да, ша ље текст и спи ско ве пи та ња.

А. Л. Вил сон: Да ли се она од но се на стил? Или на по себ не, мо жда, тех нич ке пој мо-
ве?

У. Јон зон: Мо рао сам, на при мер, да об ја сним шта је Pum pen le der.

А. Л. Вил сон: Pum pen le der?

У. Јон зон: Ко жна ман жет на пум пе за во ду. Пум па за во ду мо ра да има део од ко же.

А. Л. Вил сон: Од ко же?

У. Јон зон: Да, или од не ког дру гог ма те ри ја ла.

А. Л. Вил сон: От куд то зна те? Је сте ли има ли му ке с пум па ма за во ду?

У. Јон зон: Не, али не ка да сам жи вео у ку ћи где смо во ду узи ма ли са спољ не пум пе. 
Да кле, као де те сам че сто но сио во ду и пум па је мо ра ла да ме за ни ма.

[...]

А. Л. Вил сон: Да ли са да че сто пу ту је те у Аме ри ку?

3 Уп. Уве Јон сон, Ei ne Kne i pe geht ver lo ren, у: Kurs buch, год. 1965, бр. I, стр. 47–72.
4 Уп. Уве Јон сон, Mut mas sun gen über Ja kob, Франк фурт/M., 1959, стр. 167 f). На хр ват ском: Uwe 
Johnson, Na ga đa nja o Ja ko vu, За пре шић: Фрак ту ра, 2012.
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У. Јон зон: При у штим то се би јед ном го ди шње.

А. Л. Вил сон: У Њу јорк или не ку да дру где?

У. Јон зон: Не, у Њу јорк. Из го ва рам се ти ме да су то рад не кон тро ле.

А. Л. Вил сон: Да ли би сте во ле ли да опет не ко вре ме жи ви те у Аме ри ци? Би ли сте 
две го ди не у Њу јор ку.

У. Јон зон: Ма ло ви ше од две го ди не. За Аме ри ку не знам, у Њу јор ку вр ло ра до.

А. Л. Вил сон: Шта Вам се сви ђа у Њу јор ку?

У. Јон зон: Ви ше не бих мо гао да на бро јим. Пр ви пут сам та мо био 1961, че ти ри 
не де ље. Он да још две не де ље 1965, а за две и по го ди не, ко ли ко сам та мо жи вео и 
пла ћао по рез, по стао ми је до мо ви на.

А. Л. Вил сон: По себ но Ри вер сајд драјв?

У. Јон зон: Не, то је крај у ко ме сам ста но вао.

А. Л. Вил сон: Цео град?

У. Јон зон: Да, цео град.
[...]

20. април 1982, Шир нес, Ен гле ска

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


