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МАПА ДО ЧОВЕКОВОГ СРЦА
Ма па до чо ве ко вог ср ца је озбиљ на, оп шир на збир ка од 215 стра ни ца, по де ље на у 

се дам це ли на, бри жљи во и ле по уре ђе на. Усред сре ђе на на ве што по и гра ва ње ре чи-
ма, она нам не ну ди ра зо но ду илу стра ци ја ма, али је за то кра се пре ле пе ко ри це, на 
ко ји ма је ре ту ши ра на фо то гра фи ја Фран цу за Па ска ла Фа лоа (Pa scal Fal lot). Збир ка 
об у хва та по е зи ју на ста лу из ме ђу 2008. и 2012. го ди не, да кле но ви јег да ту ма, и са мим 
тим осли ка ва пе снич ка стре мље ња дру ге де це ни је XXI ве ка. По све та: „за Сва ку/ Ни ко“ 
уво ди нас у пр ву за го нет ку чи ји се сми сао на слу ћу је то ком чи та ња књи ге. Сва ко пе-
снич ко де ло је за го нет ка.

Ме ђу тим, се ћам се да сам ре као Кар ло су Ро бер ту да сам на кон чи та ња ње го ве 
збир ке по ми слио ка ко сам на шао пи сца пра те ћи ње го ву „ма пу“. Пр во ва ља по ја сни ти 
да та књи га не на сто ји да бу де ма па чо ве ко вог ср ца, фи гу ра тив но, већ нас она во ди до 
чо ве ко вог ср ца. То ни је чо ве ко ва ма па већ ма па усме ре на ка чо ве ку, ко јег, мо жда, до-
жи вља ва мо ге не рич ки, не за то што при зна је да је згре шио у са вре ме ној род ној ди хо-
то ми ји ко ја зах те ва рав но прав не про сто ре за же ну, већ сто га што „чо век“ Кар ло са 
Ро бер та у се би са др жи Ада мо во ре бро, а са Евом, при по је ном свом би ћу, не гу је ра-
зно лик и сло жен од нос, оба ви јен тај но ви то шћу и дво сми слом ко ји леб де над сти хо-
ви ма. (То на во дим тек као про ви зор ну прет по став ку).

Па ипак, мо гло би се ре ћи да „ма па“ не сум њи во од ра жа ва во љу за тра га њем за сми-
слом, ори јен та ци ју, сил ну же љу да схва ти мо ње но зна че ње, мно го ви ше не го да га 
раз у ме мо, мо жда сто га што Кар лос Ро бер то до во ди у сум њу мо гућ ност да по сто ји то 
што су не ки, по пут Ма ри је Сам бра но (María Zam bra no), по кат кад на зи ва ли „пе снич ки 
ум“,1 ум ко ји се раз ли ку је од грч ког по и ма ња, ко ји је оп скр бљен дру гим сред стви ма 
и ци ље ви ма – ме ђу ко ји ма се, по Сам бра но вој, ис ти че „тво ре ви на чо ве ка“ – и без сум ње, 
мно го ви ше, и нео спор но, пред ста вља ра ци о на лан ум, или јед но став но – ло гич ки ум.

Књи га Кар ло са Ро бер та је ма ла оди се ја, од но сно пу то ва ње и пу сто ло ви на ко је 
сли ко ви то пре до ча ва ју ма гло ви ту суд би ну, при вид но про из вољ но уцр та ну на ста ни-
ца ма ра зно ли ких остр ва. Књи гу се отва ра пе смом „Ко ор ди на те по љуп ца“, на тре ну так 
за ста је код „Шест раз глед ни ца“, да би се, пре ко „Је ма је у Ха ва ни“, не ко ли ко из да ја, 
епи та фа и пут ни ко вих бе ле жа ка, про би ла до по след њег де ла, на зва ног као и са ма 
књи га.

Пре ли ста ва ње књи ге омо гу ћа ва нам да при ку пи мо зна чај не по дат ке. Збир ку отва-
ра пе сма „Стран ки ња“ ко ја је – прем да нас њен по че так под се ћа на не над ма шну по е-

1 Ово по све ћу јем успо ме ни на Ек то ра Си ар ла (Héctor Ci ar lo), ар ген тин ског про фе со ра ко ји је 
то ком мо јих пр вих уни вер зи тет ских го ди на у на ма под сти цао сно ве о но вим иде ја ма, а не што 
ка сни је је об ја вио „кри ти ку пе снич ког ума“ (San Huan: EdU PR, 1982). Ма ри ја Сам бра но се не 
на ла зи у ње го вој би бли о гра фи ји.
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му Има на све ту јед на зе мља Пе дра Ми ра,2 чи ју сто го ди шњи цу ро ђе ња про сла вља мо 
ове го ди не – по све ће на ис тра жи ва њу пр ве тај но ви то сти: же не. У јед ном сти ху те пе сме 
зби је ни су атри бу ти ко ји на сто је да до ку че не из ре цив фе но мен, бре ме нит сло же ним 
су прот но сти ма. По том сле де „ла жни зна ци“ ко ји, због при ме се фан та сти ке, ви ше та ко 
из гле да ју не го што то је су. У том сми слу, сил на же ља да се иш чи та уни вер зум вер но 
осли ка ва фран цу ски сим бо ли зам, и са мим тим нас на ма хо ве под се ћа на чу ве на Бо дле-
ро ва „са гла сја“. У „Кар то граф ки њи“ про ла зи мо кроз ко ле бљив про цес град ње и раз-
град ње, кон струк ци је и де кон струк ци је, ко ји се на ста вља, „По ни ра њем у ма те ри ју“, у 
ла ви ринт сно ва и бу ни ла тај но ви то сти ко ји ће, као и све пе сме, уми ну ти из ван ред ним 
свр шет ком. Кар лос Ро бер то по ка зу је да је па жљив пе сник ко ји уме да пре не брег не 
све што је уз гред но и да усред сре ди енер ги ју свог сти ха про зрач ног из ра за упр кос 
ње го вој дво сми сле но сти, ка ко би је пре нео, мо жда ту ма ра ју ћи, пре ко нео д ре ђе них 
гра ни ца ства ри, па чак и љу ди. За хва љу ју ћи тој срећ ној окол но сти, сва ко ис кр ца ва ње 
до но си но во из не на ђе ње.

По е зи ја Кар ло са Ро бер та те жи ду жем ме тру, сло бод ном сти ху, уме ре ном то ну, 
по кат кад бли ском про зи, а по не кад ли рич но шћу згу сну том из ме ђу на га ђа ња и из не-
на ђе ња, као што је слу чај са Бор хе со вом по е зи јом. Пре и спи ти ва ње леб ди над ду хом 
ко ји те жи про ма тра њу, прем да му се не пре да је у пот пу но сти, већ уче ству је у ње му, 
ви ше с по што ва њем не го сти дљи во, док от кри ва ствар ност бре ме ни ту ди хо то ми ја ма, 
ду а ли те ти ма и кон тра сти ма у ко ји ма се увек, иза из ве сног ра њи вог из ра за, на зи ре 
по за дин ска не жност. Те ло же не, на при мер, ви ше је су здр жа но не го са др жај но, зна-
чај но не го озна че но. Ода тле по тре ба за стал ним пре по зна ва њем зна ко ва, тра га њем 
за сим бо ли ма. По кат кад се ра за би ру са мо раз о ча ра ња, чи ји ис ход је за бо рав. У дру гим 
слу ча је ви ма на слу ћу је се чуд но ва та ве за из ме ђу ко смич ких фе но ме на са же тих у је дан, 
су штин ски и не по сре дан фе но мен, ко ји се „бу ди у зр ни ма гро жђа“.

По е зи ја Кар ло са Ро бер та опи су је ту оди се ју и бе ле жи све до чан ство са сва ког остр-
ва. Сто га не чу де ни post cards ни „14 не са вр ше них ро ман си“ о Је ма ји. Те „ро ман се“3 не 
алу ди ра ју на осмер це већ на страст пре ма не у о би ча је ном, не на да ном, пре ма нео че-
ки ва ном су да ру с ма гич ним. „Из дај ства“ су оти сну ћа у ен гле ски је зик – по не ко је са мо 
пре вод – или ди ле ме, по пут оне ко ја пре и спи ту је ауто ро во до ми ни кан ско по ре кло и 
на во ди га на раз ми шља ње о ње го вим го ди на ма: „Шта ви ше те жи / крв ко ја је мост / 
или во да ко ја је раз да љи на?“ „Епи та фи за не по хра ње ну љу бав“ пред ста вља ју про гла-
се про ис те кле из љу бав них те ско ба ко јих пе сник за пра во ни ка да ни је у пот пу но сти 
ли шен, сто га су „не по хра ње не“. А про зни па са жи пред ста вља ју бе ле шке с пу то ва ња 
ви ше оства ре ног на пу те ви ма сно ва не го ствар но сти, у Ма ћа до вом сти лу, про же тим 
за чуд ним и пе снич ким сли ка ма.

2 Пе дро Мир (1913-2000), до ми ни кан ски књи жев ник, про гла шен 1984. го ди не за На ци о нал ног 
пе сни ка До ми ни кан ске Ре пу бли ке. Ње го ва пе сма „Има на све ту јед на зе мља“ пре ве де на је на 
мно ге свет ске је зи ке. (Прим. прев.)
3 Аутор го во ри о шпан ској ро ман си, по себ ном ро ду шпан ске по е зи је ко ју Ме не дес Пи дал де -
фи  ни ше као „крат ке еп ско-лир ске пе сме ко је се пе ва ју уз прат њу не ког ин стру мен та (…)“ Нај-
ста ри је за пи са не ро ман се да ти ра ју из XV ве ка. (Прим. прев.)
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Сед ми и по след њи део, „Ма па до чо ве ко вог ср ца“, за пра во је ср це књи ге, ка ко због 
сво је са др жи не та ко и због то га што је аутор у ње га увр стио че ти ри ве ли ке, ве ли чан-
стве не пе сме. Кар лос Ро бер то у њи ма са жи ма склоп са зве жђа ко ји се мо же ви де ти, 
ко ји је ди но има сми сла, с осо бе не, је дин стве не тач ке гле ди шта, јер ха ос је ко смос 
са мо за оно га ко је ис ку сио тај жи вот ни пут. По чи ње при зо ром у ко јем „ре ка је пе сма“. 
По том ре ка ни је ре ка већ обе леж је, ши фра, сим бол у слу жби чо ве ка. Реч је о але го-
ри ји ко ју по ред во де из ра жа ва ју још ка ме ње, ли шће и ри бе. Осим то га што „ре ка је 
пе сма“, аутор нам ука зу је да је пе сма ре ка ко јом, у ди на мич ком од но су, пу ту ју они и 
оне. Ње го ва тач ка гле ди шта има пол на обе леж ја, али скри ве ни сми сао ни је све ден 
са мо на еро ти ку или на сек су ал ни ужи так. По но во се по ма ља ју ду а ли те ти, ду ша / те ло, 
у ви ду пи та ња – „шта је те ло?“; „шта је ду ша“ – за ко ји ма сле ди сна жна пе сни ко ва же ља 
да им ухва ти и ис ка же зна че ње, да их де фи ни ше, да на чи ни ма пу њи хо вог сми сла. У 
том „чо ве ко вом ср цу“ чо век ого ља ва сво ју го ло ти њу, сво ди се на сво ју су шти ну, рас-
про сти ре се и рас пло ђу је, рас та че и за пли ће, и сва ка род на те о ри ја на по слет ку се 
рас пр шу је.

Мно ге чи та о це по е зи ја Кар ло са Ро бер та под се ћа на Не ру ду, али ме ни се чи ни да 
тај ути сак пре сти чу ка да слу ша ју Кар ло са Ро бер та ка ко се ди ви цр ним остр ви ма чи-
ле на ског пе сни ка и ка да за чу ју име ње го ве из да вач ке ку ће, не го што кон ста ту ју истин-
ско Не ру ди но при су ство ме ђу Кар ло со вим сти хо ви ма. На бра ја ње ис ку ста ва и до жи-
вља ја, за пре па ште ња и из не на ђе ња, су о ча ва ња по пр ви пут са бес крај ном не мо гућ-
но шћу ис по ља ва ња тог све та ого ље не ду ше, мо гао би би ти да ле ки не ру ди јан ски 
од јек, али тек као про жи ма ње гла са из ван ред не аутен тич но сти ко ји нам на ма хо ве 
скре ће курс пло вид бе. Је ди но та ко је Кар лос Ро бер то мо гао да ис цр та ма пу свог соп-
стве ног и је дин стве ног са зве жђа ко ја ће га од ве сти „до чо ве ко вог ср ца“, ње го ве по-
след ње же ље и брод ског днев ни ка овог но вог Оди се ја.

По на чи ну на ко ји је сро че на, ова књи га при па да ауто ру ге не ра ци је по сле ше зде-
се тих, бли ској по е ти ци с кра ја XX ве ка, ве о ма по ве за ној са пост мо дер ни стич ким стру-
ја ма, ма да не бих ре као да спа да ме ђу њих. У бе ле шци о ње го вој прет ход ној књи зи, 
Још увек, об ја вље ној у елек трон ском ча со пи су Исла не гра ко ји из Ар ген ти не уре ђу је 
Га бри јел Им па љо ни (Ga briel Im pa gli o ni), под на зи вом „Блуд ња, ма њак еро са, те а тар 
же ље у пе сми Још увек Кар ло са Ро бер та Го ме са“, аутор ви ди Го ме со ву по е зи ју као 
„уну тра шњу бор бу за пре ва зи ла же ње суд би не ко ја нас на во ди на блуд њу“. Блуд ња је 
пост мо дер ни стич ки кон ти нент из де ље ног ја ко је је из гу би ло сво ју це ли ну, па је сто га 
оту ђе но, чуд но са мом се би, за лу та ло. Оту да же ља да при па да не у хва тљи вом и да га 
по се ду је. Уко ли ко је Кар ло су Ро бер ту по ла зна тач ка би ла та блуд ња, он да нас не чу ди 
ни соп стве но на сто ја ње да до ку чи мо ши фро ва ни знак ко ји ви ди мо на овој ма пи.

(Са шпан ског пре ве ла Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић)




