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МАПЕ ПОЕЗИЈЕ
Ја ну а ра 2014. го ди не пор то ри кан ски пе сник и про фе сор Кар лос Ро бер то Го мес 

Бе рас про вео је не ко ли ко да на у Ср би ји. Том при ли ком је у Бе о гра ду про мо ви сао 
сво ју по е зи ју, а ње гов бо ра вак у Но вом Са ду ис ко ри сти ли смо да за ча со пис „По ља“ 
по раз го ва ра мо о ње го вој но вој збир ци Ма па до чо ве ко вог ср ца, из да вач кој ку ћи ко јом 
ру ко во ди у Пор то ри ку и не у о би ча је ном пу ту до пе снич ког по зи ва.

Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић: Кар ло се Ро бер то, Ви сте про фе сор ком па ра тив не 
књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Пор то ри ку, уред ник из да вач ке ку ће Исла не гра и пе-
сник. Шта сте нај пре? Ко је од ова три за ни ма ња вас нај ви ше ис пу ња ва?

Кар лос Ро бер то Го мес Бе рас: Ја сам пре све га пе сник. Обо жа вам да чи там по е-
зи ју. Во лим ка да от кри јем до брог пе сни ка, јер на све ту има мно го ло ше по е зи је. Не-
пре ста но чи там по е зи ју. У ра ној мла до сти, ми слио сам да ћу би ти зу бар. Ка да сам 
упи сао сту ди је, ни сам знао чи ме ћу се ба ви ти. По што је мој отац, ко га ни ка да ни сам 
упо знао, био сто ма то лог, исто као и не ко ли ко мо јих ро ђа ка, и ја сам хтео то да бу дем. 
Да кле, са 16 го ди на сам упи сао сто ма то ло ги ју, и на пр вој го ди ни сам по ха ђао пре да-
ва ња из би о ло ги је… Ни је ми се то до па ло. По том, бу ду ћи да је мо ја мај ка би ла прав ник, 
по ми слио сам, за што не бих и ја био прав ник… Че ти ри го ди не ка сни је, хтео сам да се 
пре ба цим на пра ва, али ми ни су до зво ли ли јер сам прет ход но сту ди рао при род не 
на у ке… Мо рао сам да по ла жем ди фе рен ци јал не ис пи те: књи жев ност, му зи ку, умет ност 
и фи ло зо фи ју. Та да сам от крио и дру гу стра ну, ко ју ра ни је ни сам по зна вао. И за љу био 
сам се… у ча со ве књи жев но сти. Про фе сор ко ји ми је пре да вао књи жев ност био је 
пр ви Пор то ри ка нац ко ји је ди пло ми рао на Сор бо ни у Па ри зу, звао се Хо се Еми лио 
Гон са лес. Ба вио се по е зи јом и пре да вао ком па ра тив ну књи жев ност. Го ди ну да на сам 
од ла зио на ње го ва пре да ва ња. По том сам се вра тио у сту дент ску слу жбу и ре кли су 
ми да са да мо гу да упи шем пра ва. Од го во рио сам да ви ше не же лим то да сту ди рам, 
да са да хо ћу да бу дем пе сник. Имао сам 22 го ди не. Рас пи тао сам се где се сту ди ра по-
е зи ја, ре кли су ми на ком па ра тив ној књи жев но сти, и са оп штио сам мај ци сво ју од лу-
ку. Ми сли ла је да сам луд. По ка за ла ми је но ви не и пи та ла ме да ли сам не ка да ви део 
да у но ви на ма тра же пе сни ка. Тра же ме са ре, зу ба ре, учи те ље… али пе сни ке… Умре-
ћеш од гла ди, ре кла ми је. Али, ја сам од лу чио да бу дем пе сник. Упи сао сам књи жев ност 
и по чео да от кри вам раз не ства ри. Јед ног да на, тај про фе сор ме је ви део ка ко за пи-
су јем сти хо ве. Упи тао ме је шта то пи шем и ре као сам му да сам пе сник. Ти си пе сник? 
– из не на дио се. За тра жио је да ви ди. Имао сам код се бе фа сци клу пу ну пе са ма, би ло 
их је 50-60, у то до ба сам већ до био две сту дент ске на гра де за по е зи ју. „Мо жеш ли да 
до ђеш иду ће не де ље у мој ка би нет? Из не ћу ти сво је ми шље ње.“ Оду ше вље но сам 
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при хва тио и оста вио му фа сци клу. На кон не де љу да на оти шао сам код ње га, про чи тао 
је све што сам на пи сао, и све пе сме би ле су иша ра не цр ве ном олов ком. Ре као је да 
има не што да ми са оп шти. Био сам убе ђен да ће ми ре ћи да сам од ли чан пе сник, јер 
сам на пи сао то ли ко пе са ма, и то из ср ца, а при том сам и на гра ђен… Али он ми је ре-
као да је све то – сра ње. Упра во ту реч је упо тре био. Сра ње. Ни сам мо гао да ве ру јем. 
Твр дио је да ни шта од то га не ва ља. Са оп штио ми је да ме ђу мо јих пе де се так пе са ма 
ниг де не ма по е зи је. По ја снио ми је то, по др жао ме је да на ста вим да пи шем, оти шао 
сам ку ћи, за тво рио се у со бу и три да на ни сам из ла зио. Ма ма је за бри ну то пи та ла шта 
ми је, да мо жда ни сам по чео да се дро ги рам… Ни сам ни шта хтео да је дем, био сам 
ту жан… А он да сам схва тио шта је про фе сор хтео да ми ка же: ни сам мо гао да по ста-
нем пи сац ако прет ход но ни сам био чи та лац. Ни сам до вољ но чи тао. Би ло ми је ја сно 
да та ко ре ћи ни шта ни сам про чи тао. Тек та да сам по чео да чи там, да от кри вам пе сни-
ке: Па бла Не ру ду, Ок та ви ја Па са, Ма ја ков ског, Бо дле ра, Рем боа… и уви део да су мо је 
пе сме у по ре ђе њу с њи хо ви ма за и ста – сра ње.

Б. К. П.: Од свих пе сни ка ко је сте чи та ли и ко је чи та те, сти че се ути сак да Па бло 
Не ру да за у зи ма по себ но ме сто. По ње го вој ку ћи-му зе ју на зва ли сте и сво ју из да вач ку 
ку ћу. Шта вас је то ли ко при ву кло том ве ли ком чи ле ан ском пе сни ку?

К. Р. Г. Б.: Па бло Не ру да је кључ ни пе сник у мом жи во ту. На зив мо је из да вач ке ку ће, 
Исла Не гра, не по сре дан је омаж јед ној од три ку ће Па бла Не ру де. Не ру да је био пр ви 
пе сник чи ја сам са бра на де ла про чи тао у јед ном да ху. Но, ни је ме оду ше вио Не ру да 
аутор Два де сет пе са ма1 већ Не ру да ко ји је на пи сао Бо ра ви ште на зе мљи.2 За ме не је 
то ма ги ја, тај Не ру да ме је осво јио. На кон мно го го ди на чи та ња, осе тио сам нео до љи-
ву по тре бу да пи шем, али уме сто да на пи шем пе сму, на пи сао сам књи гу. Сма трао сам 
да пе сник, исто као и ар хи тек та, мо ра да на пра ви план, про је кат. Ар хи тек та не про-
јек ту је са мо вра та, већ це лу згра ду. Та ко и пи сац, по мом ми шље њу, тре ба да на пра ви 
це лу гра ђе ви ну, од по чет ка до кра ја. Од тог да на ства рам ис кљу чи во књи ге, осми шља-
вам це ли ну, а увек пр во имам на сло ве… Ево, већ имам на слов за сво ју сле де ћу књи гу. 
На слов ове збир ке, Ма па до чо ве ко вог ср ца, имао сам де сет го ди на пре не го што сам 
по чео да је пи шем.

Б. К. П.: На слов Ва ше но ве збир ке вр ло је спе ци фи чан, то ни је ма па чо ве ко вог ср ца, 
већ ма па ко ја во ди ка ње му. Ка ко сте је за пра во за ми сли ли?

К. Р. Г. Б.: Тач но, за ми слио сам ма пу ко ја во ди ка чо ве ко вом ср цу, до ње га… Она је 
пу то каз, по ка зу је ка ко се сти же до ср ца. То је књи га о пу то ва њу, о пу ту до ср ца. Да кле, 
имао сам тај на зив мно го пре не го што сам на пи сао пр ву пе сму из ове збир ке. Ина че, 

1 Реч је о збир ци Два де сет по е ма о љу ба ви и јед на очај нич ка пе сма (Ve in te po e mas de amor y 
una canción de se spe ra da) ко ја је про сла ви ла Па бла Не ру ду. Об ја вље на је 1924, ка да је чи ле ан-
ски пе сник имао 19 го ди на. (Прим. прев.)
2 У збир ци Re si den cia en la ti er ra (1925-1935) Не ру да се уда ља ва од јед но став но сти сво је пр ве 
збир ке и оку ша ва у над ре а ли стич ким тех ни ка ма, ко ри сте ћи хер ме ти чан и ме та фи зич ки је зик. 
(Прим. прев.)
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ка да сам за вр шио пр ву књи гу, од нео сам је свом про фе со ру, али ни сам смео лич но да 
му је пре дам, већ сам је оста вио на ње го вом сто лу. Не ко ли ко да на ка сни је ми је при-
шао и ре као ми да сам као ло пов ко ји но ћу про ва љу је у ку ћу, али да има не што ва жно 
да ми ка же. Дрх тао сам док ми је са оп шта вао: „Е, ов де има по е зи је!“ По звао ме је у 
сво ју ку ћу. Та мо сам на у чио дру гу лек ци ју о пе сни ци ма. Чи та ње. Ну жност. Про је кат. 
Пи са ње. На кон пи са ња, пе сник мо ра да на у чи да бри ше. Мо ра да на у чи сам се бе да 
ис пра вља. Про фе сор ме је на у чио да ис пра вљам то што сам на пи сао. Го во рио ми је: 
овај на зив ни је до бар, крај је осред њи, овој ме та фо ри ни је ов де ме сто... По ка зао ми је 
ка ко се ра ди ис прав ка соп стве ног тек ста. Мно ги пе сни ци ми сле да је њи хов по сао го тов 
ка да не што на пи шу. Ни слу чај но! За пра во, при ли ком тог су сре та уви део сам шта тре ба 
да ра ди уред ник. Са знао сам ка ко да на пра вим от клон пре ма свом и ту ђем де лу. За ту 
књи гу сам до био На ци о нал ну на гра ду за по е зи ју и осно вао из да вач ку ку ћу Исла не гра. 
Ина че, не по сред но пре не го што сам по шао ова мо, у Но ви Сад, са оп шти ли су ми да 
ће мо ја но ва збир ка та ко ђе до би ти На ци о нал ну на гра ду, два де сет го ди на ка сни је...

Б. К. П.: За све то вре ме, то ком про те клих два де сет го ди на, иако ни сте пи са ли 
по е зи ју ба ви ли сте се из да ва штвом. Исла не гра је има ла свој пут, ве о ма зна ча јан за 
књи жев ност Ва ше зе мље...

К. Р. Г. Б.: Пр ва књи га ко ја је об ја вље на у мо јој из да вач кој ку ћи би ла је мо ја пр ва 
збир ка. Осно вао сам ИК Исла не гра са сво јим нај бо љим при ја те љем, сли ка ром гра фи-
ча рем. Он је имао ис ку ства на по љу из да ва штва, већ је ра дио у јед ној из да вач кој ку ћи. 
Ја ни сам, али ми је узор би ла чу ве на шпан ска из да вач ка ку ћа Се иш Ба рал (Se ix Bar ral). 
Же лео сам да и мо је књи ге има ју клап не, да та ко ле по из гле да ју. Да кле, ја сам би рао 
пи сце, а он се ба вио ди зај ном. На жа лост, нас дво ји ца као тим ни смо нај бо ље функ ци-
о ни са ли, би ли смо до бри при ја те љи, али се у по слу ни смо сла га ли, а из да ва штво зах-
те ва до след ност, упор ност. Мо раш увек да бу деш при су тан, љу ди мо ра ју да стек ну 
по ве ре ње у то што ра диш. Ако се до го во ри мо да за го ди ну да на об ја вим не ко де ло, 
шта год да се де си, то де ло мо ра та да угле да ти све тлост да на јер сам дао реч. И та ко 
смо се раз и шли, он је оти шао у Чи ка го, а ја сам остао да сâм ру ко во дим из да вач ком 
ку ћом. Сео сам за ком пју тер и на у чио да ди зај ни рам. Од та да све ра дим сам. Сва ку 
књи гу сâм ди зај ни рам.

Б. К. П.: Исла не гра је би ла пр ва ал тер на тив на из да вач ка ку ћа у Пор то ри ку? Ка ква 
је ва ша уре ђи вач ка кон цеп ци ја, шта об ја вљу је те?

К. Р. Г. Б.: Исла Не гра об ја вљу је књи жев на де ла ко ја ја на зи вам ал тер на тив ним. Не 
за ни ма ме да об ја вљу јем кла си ке, ме не за ни ма ју пи сци за ко је ни ко не зна, во лим да 
ти пу јем на њих. За ме не је то као ула га ње у ак ци је. Ја ула жем у пи сце. До са да сам имао 
мно го сре ће. Ка да сам осно вао ИК Исла не гра, у Про то ри ку ни је по сто јао ни је дан сли-
чан из да вач. А у то до ба је ста са ла чи та ва ге не ра ци ја пи са ца ко ја се зо ве „Ге не ра ци ја 
осам де се тих“, ма да је у Пор то ри ку зо ву За тр ве на ге не ра ци ја3 јер су ти ауто ри пи са ли 

3 Generación So te ra da. (Прим. прев.)
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де ла ко ја ни ко ни је об ја вљи вао. Али ја то ни сам знао јер прет ход но ни сам имао до-
вољ но зна ња о књи жев но сти. Ка да сам са знао за те пи сце, по чео сам да об ја вљу јем 
њи хо ва де ла. Та це ло куп на ге не ра ци ја че ка ла је на ред, иш че ки ва ла да об ја вим њи-
хо ву књи жев ност. Та ко је Исла не гра по ста ла је дин стве на. Књи ге су по че ле ре дов но 
да из ла зе, дру га чи је су из гле да ле, има ле су клап не, за раз ли ку од дру гих књи га ко је 
су об ја вљи ва не у Пор то ри ку. Штам па ли смо их у До ми ни кан ској Ре пу бли ци. Исла не-
гра са да има мно го „де це“, да нас по сто ји пет на е стак из да вач ких ку ћа ко је су про ис те-
кле из мо је. Ве ћи на њих ме на зи ва оцем. Ка да сам по чи њао да се ба вим овим по слом, 
ни је по сто ја ло ни шта осим тра ди ци о нал них др жав них из да ва ча и ве о ма ма ли број 
пи са ца до би јао је при ли ку да об ја ви сво ја де ла. То ком тих пр вих го ди на, на при мер, 
од два де сет књи жев них на гра да у ра зним ка те го ри ја ма, Исла не гра је до би ла пет на ест. 
Јед но став но, ни је би ло дру гих из да ва ча. Да нас је дру га чи је, да нас мно го њих по слу је 
по на шем мо де лу, и ра де то из ван ред но. На кон два де сет го ди на по сто ја ња, мо гу да 
ка жем да је Исла не гра исто риј ски про је кат за Пор то ри ко и Ка ри бе. Из ме ђу оста лог, 
об ја ви ли смо дво том ну ан то ло ги ју Но ви ка ни ба ли, пр ву ка рип ску ан то ло ги ју. Ни ка да 
та ко не што ни је ура ђе но, ни ко пре нас ни је об у хва тио Ку бу, До ми ни кан ску Ре пу бли ку 
и Пор то ри ко у истом де лу. Је дан том био је по све ћен при по ве дач кој про зи, а дру ги 
по е зи ји. До го вор је био да об у хва ти мо са вре ме не пи сце, ја сам био за ду жен за Пор-
то ри ко, на пра вио сам свој из бор и две не де ље пре ис те ка ро ка зва ли су ме да пи та ју 
да ли је све спрем но. Ка зао сам да је сте и за мо лио их да ми опи шу ка ко ће из гле да ти 
дру га два де ла ан то ло ги је. Са оп шти ли су ми да ку бан ска по чи ње с Кар пен тје ром, а 
до ми ни кан ска с Ху а ном Бо шом. За чу дио сам се ода кле они ту, ти пи сци су кла си ци. 
Ре кли су ми да су про ме ни ли кон цеп ци ју, и да су ми по сла ли пи смо да ме о то ме оба-
ве сте. Пи смо ни ка да ни сам до био, и мој из бор се ни је укла пао у њи хов. Осим књи жев-
но сти, мо ја из да вач ка ку ћа има и јед ну еди ци ју ко ја се зо ве Са вре ме на ака де ми ја, а 
об у хва та уни вер зи тет ске тек сто ве. Ту об ја вљу је мо књи ге из обла сти исто ри је, фи ло-
зо фи је, обра зо ва ња...

Б. К. П.: По ред то га што сте ве ли ки по кло ник по е зи је Па бла Не ру де, при ја тељ сте 
ње го ве Фон да ци је, ко ја Вам је ука за ла по себ ну част ка да сте би ли у Чи леу. Ка ко је до 
то га до шло?

К. Р. Г. Б.: Јед ног да на, пре от при ли ке се дам го ди на, на ин тер не ту сам тра жио књи-
ге сво је из да вач ке ку ће, и ме ђу по зна тим на сло ви ма угле дао сам јед ну књи гу ко ју је 
об ја ви ла „Из да вач ка ку ћа Исла не гра“, али то ни је би ла мо ја Исла не гра. Пре тра жио 
сам ин тер нет и на по слет ку на шао ту књи гу у јед ној ан ти квар ни ци у Чи леу. Књи жа ра 
се зва ла Сид. Књи га је би ла об ја вље на 1934. го ди не и ко шта ла је 100 до ла ра. По звао 
сам књи жа ру, ре као им да сам за ин те ре со ван за ту књи гу и пи тао за што ко шта 100 
до ла ра. Ре кли су ми да је то огра ни че на еди ци ја, јер је из да вач Исла не гра. Ми слио сам 
да се је ди но мо ја из да вач ка ку ћа та ко зо ве. На пи та ње ко је уред ник до био сам од го-
вор Па бло Не ру да. Не ру да је же лео да бу де из да вач, осно вао је ма лу из да вач ку ку ћу, 
са иде јом да об ја вљу је за бо ра вље не чи ле ан ске пи сце. Али ње го ва иде ја је про па ла, 
об ја ви ли су јед ну је ди ну књи гу. Ку пио сам ту књи гу, имам је код ку ће. Ка да сам офор-
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мио Исла не гра, ни сам то знао. Да кле, у не ку ру ку сам ис пу нио Не ру ди ну ми си ју, оства-
рио сам ње го ву иде ју. 

Ка да сам об ја вио пр ву књи гу у сво јој еди ци ји, са знао сам да се Не ру ди на ку ћа ре-
но ви ра, јер су је на кон др жав ног уда ра уни шти ли. Та да ми је ди рек тор ка ПЕН Клу ба 
Пор то ри ка са ве то ва ла да на пи шем пи смо чи ле ан ском ПЕН Клу бу и да им са оп штим 
да сам по кре нуо из да вач ку ку ћи Исла не гра. По слао сам им љу ба зно пи смо, али ка да 
сам се вра тио ку ћи, био сам ту жан. За пра во ни сам же лео то да ура дим. На пи сао сам 
но во, слич но пи смо и адре си рао га та мо где сам у су шти ни же лео: на име Па бло Не-
ру да, Исла не гра. На кон два-три ме се ца сти гао ми је ко ве рат, по ши ља лац је би ла Фон-
да ци ја Па бло Не ру да. Мо је пи смо је сти гло у Не ру ди ну ку ћу Исла не гра, али су је одан-
де по сла ли у Ћа ско ну, ње го ву глав ну ку ћу. Та мо су се пи та ли шта да ра де с мо јим пи-
смом, и јед на мла да би бли о те кар ка од лу чи ла је да ми од го во ри. На ста вио сам да се 
до пи су јем с њом и спри ја те љи ли смо се. Две го ди не ка сни је, ре кла ми је да има по-
себ ну по зив ни цу за ме не. Фон да ци ја ми је по ну ди ла да ће ме, ако пла тим пут, сме сти-
ти о соп стве ном тро шку у Не ру ди ну ку ћу, у со бу у ко јој је на пи сао Два де сет по е ма о 
љу ба ви. Два да на пре по ла ска мо рао сам да от ка жем пут. На пи сао сам би бли о те кар ки 
пи смо, у су за ма, мо рао сам да вра тим сти пен ди ју, ни сам мо гао да пу ту јем. Она је на-
пу сти ла тај по сао, ду го се ни смо чу ли, али сам Фон да ци ји Не ру да ре дов но слао књи ге 
ко је сам об ја вљи вао, и они су ме ни увек не чим уз вра ћа ли. Без ма ло пет на ест го ди на 
ка сни је, јед на при ја те љи ца ме је по зва ла на ски ја ње у Чи ле. По ми слио сам: не мо гу да 
идем у Чи ле на ски ја ње, а да не по се тим Не ру ди ну ку ћу. На ин тер не ту сам ви део да је 
пред сед ник Фон да ци је исти чо век као и пре пет на ест го ди на и на пи сао сам му но во 
пи смо: мо жда ме се не се ћа те, али ја сам… Од го во ри ла ми је ње го ва се кре та ри ца: дон 
Агу стин је на пу ту, али вам је по ру чио да вас се се ћа. Пре нео је ди рек то ру Фон да ци је 
да до ла зи те у Чи ле и он вам је по ру чио да вам сто ји мо на рас по ла га њу за све што же-
ли те. Чим сам сти гао у Чи ле, оти шао сам да ви дим ку ћу Исла не гра. Та мо су ме оче ки-
ва ли и са оп шти ли ми да ће за ме не ор га ни зо ва ти спе ци ја лан оби ла зак ку ће. Во дич ми 
је би ла ћер ка сто ла ра ко ји је пра вио Не ру ди ну ку ћу. Уме сто уоби ча је не ту ре од 45 
ми ну та, ја сам у Не ру ди ној ку ћи про вео пет са ти. Са знао сам да је тај сто лар још увек 
жив, па сам и ње га упо знао. И не са мо то, од вео ме је до дру ге Не ру ди не ку ће, ко ју је 
та ко ђе он пра вио. У ме сту Исла Не гра по сто ји још јед на Не ру ди на ку ћа, у об ли ку ва-
го на, а зо ве се Ка са де Кан та лао (Ca sa de Can ta lao). Слу жи ла му је са мо за пи са ње, а 
на пра вље на је као ва гон јер је Не ру дин отац био же ле зни чар. То је за пра во јед на 
ве ли ка со ба и за тво ре на је за пу бли ку, али сам имао сре ћу да ми је отво ре и по ка жу. 
Ка да смо се вра ти ли у глав ну ку ћу, же лео сам да ча стим сто ла ра и ње го ву уну ку руч-
ком у ре сто ра ну у скло пу ку ће. То је био Не ру дин лич ни ре сто ран са све га 7 сто ло ва. 
Тра жио сам је лов ник и по ру чио по јед ну пор ци ју сва ког је ла са ме ни ја. Ди рек тор 
ни је до зво лио да ми би ло шта на пла те, ре као је да су ме че ка ли 15 го ди на и да сам 
са да њи хов гост. По том сам се по здра вио с њи ма јер сам же лео да ви дим и тре ћу Не-
ру ди ну ку ћу, ону у Вал па ра и су. Са знао сам да је та ку ћа отво ре на са мо до пет по под-
не и да ћу за ка сни ти. Те ле фо ном су ја ви ли да ме са че ка ју, та ко да сам ус пео да ви дим 
и ту ку ћу. На ред ног да на био је по не де љак, дан ка да су сви му зе ји у Чи леу за тво ре ни, 
а пре о ста ло ми је још да ви дим ку ћу у Ћа ско ни. Већ сам се по ми рио с тим да је не ћу 
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ви де ти, али сам ипак про ве рио те ле фо ном. Би ла је за тво ре на за пу бли ку. Ка да сам им 
ре као ка ко се зо вем, ка за ли су ми: „Дон Кар ло се, ку ћа је за тво ре на за јав ност, али ја-
ви ли су нам да је Ва ма отво ри мо.“ До че ка ла ме је пред сед ни ца и про ве ла кроз це лу 
ку ћу, ис при чав ши ми мно го то га зна чај ног.

Б. К. П.: Ове го ди не хи спан ски свет обе ле жа ва сто го ди шњи цу ро ђе ња че ти ри ве ли-
ка пи сца: Ху ли ја Кор та са ра, Ок та ви ја Па са, Адол фа Бјо ја Ка са ре са и Ни ка но ра Па ре. Да 
ли је не ки од тих пи са ца ути цао на фор ми ра ње Вас као пи сца, да ли о не ком од њих 
на ро чи то го во ри те сво јим сту ден ти ма?

К. Р. Г. Б.: У раз ли чи тим пе ри о ди ма жи во та ба вио сам се ра зним пи сци ма. У по чет-
ку је то био Не ру да, али ка сни је сам от кри вао и дру ге пи сце. Ужи вам у по е зи ји Ок та-
ви ја Па са, за ди вљу ју ће је ка ко се тај но бе ло вац по и гра вао је зи ком, из ви јао га и са ви-
јао, под ве ли ким ути ца јем ба рок них пи са ца. Јед но вре ме сам био за ра жен њи ме. Во-
лим и Кор та са ра. Јед но це ло пре да ва ње по све тио сам Кор та са ро вој при чи „Кон ти ну-
и тет пар ко ва“. Сту ден ти ма че ти ри са та при чам о тој ње го вој при по ве ци. Чак сам се 
јед но вре ме ба вио Кор та са ро вом по е зи јом, он је био ве о ма до бар пе сник и сма трам 
да је ње го ва збир ка Тек са мо пра ско зор је4 од лич на. По вре ме но од ла зим на ве че ри 
по све ће не Ху ли ју Кор та са ру у Ма дри ду, ко је ор га ни зу је мо ја при ја те љи ца, но ви нар ка 
Ма ри ја Ан хе лес Фер нан дес. Она ми је ре кла јед ну за ни мљи ву ре че ни цу ко ју сам па-
ра фра зи рао у сво јој по след њој збир ци по е зи је. Реч је о ми сли Жа на Кок тоа ко ју је 
Кор та сар пре у зео, а пре ме не још не ки књи жев ни ци. Да кле, та ре че ни ца при па да 
мно гим пи сци ма, сва ко ме на свој на чин, и истин ски ме оду ше вља ва: Има љу ди ко ји 
гле да ју у зве зда но не бо и ви де зве зде. Али има и оних ко ји гле да ју у зве зда но не бо, и ви де 
са зве жђа.

(Раз го ва ра ла и са шпан ског пре ве ла Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић)

4 Sal vo el cre pu scu lo је по след ња књи га Ху ли ја Кор та са ра, ве о ма емо тив не са др жи не, ко ју је 
ства рао че ти ри де це ни је у ви ду соп стве них ме мо а ра. Об у хва та мно ге про сто ре и до га ђа је ко ји 
су обе ле жи ли ње гов жи вот: од ули ца Бу е нос Ај ре са до свих со ба у ко ји ма је жи вео у Па ри зу. 
(Прим. прев.)




