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Са вје ром ис по сни ка у суд бин ску ми си ју по е зи је нео дво ји ве од на шег ци ви ли за-
циј ског уз ди за ња и на дом у ње но вас кр сну ће при је ко по треб но у вре ме ни ма су но-
вра та ду хов них ври јед но сти ка рак те ри стич них за сви јет гло ба ли за ци је, ре но ми ра ни 
сло ве нач ки спи са тељ Иван Доб ник (1960) ис пи су је и но ву књи гу Пре по чет ка.

Спе ци фич на по на ра тив ној по ет ској фор ми, збир ка у сва ком кут ку, на пи је де стал 
без у слов ног спа се ња из ди же пје сму та ко што је им пе ра тив но до жи вља ва као пра по-
че так све га етич ког и скло ни ште од за тро ва них иде а ла чо вје чан ства. Свје до ци смо 
пра зни не жи во та ли ше ног до ди ра и оп ти ми стич ког раз го во ра у ам би јен ту пост ва ре ног 
ко шма ра. Пр ко сно и от мје но, ње му одо ли је ва мо за хва љу ју ћи упра во бес крај ној мо ћи 
пје снич ке ри је чи за то што је она ро ђе на при је свих ка но на и са мог вре ме на. Сход но 
то ме, у ком плек сном атла су пје сни ко вих ме та фо рич ких алу зи ја, на и ла зи мо на се бе, 
шћу ћу ре не у џун гла ма ме тро по ла и за глу ше не ма те ри ја ли стич ком хи сте ри јом, ка ко 
пи ше мо пи смо соп стве ном би ћу без адре се да – бол но рас пе то – тра је из ме ђу си му ла-
ци ја жи во та и су шти не фи лан троп ског по зи ва. Али, свје сни смо да су ње га не ке но ве 
са вре ме не ври јед но сти успје ле по ти сну ти из на шег сје ћа ња. Ова ујед но ра ци о нал но 
брит ка и тран сцен ден то пр о во ка тив на га ле ри ја по ру ка, от кри ва да је при је по чет ка 
све га зна ног би ло спо зна ња – при мје ра ра ди, при је љу ба ви љу бав ни ка и та ко у не до-
глед. Ти ме, фи ло соф ски смје ло и упор но, аутор пр о во ци ра есен ци јал ни сми сао тра ја ња 
што за по сље ди цу има су о ча ва ње са фра пант ним фе но ме ном – по чет ком при је по чет-
ка! Та ко у ди је лу до ми на ци је ме то ни миј ских ми је на и ево ка ци ја гдје су об је ди ње не 
сли ке и ства ри, по ја ве и слут ње, по ја вљу је се јед на бре за као је дин стве ни сим бол 
чу де сног сје ћа ња и дје тињ ства. Оно оста је љу бо мор но чу ва но, не у ка ља но и бо га то 
оаза ма не ви но сти али и ком па ти бил но са иско ни ма жи вот них ис хо ди шта.

Кр оз ду би не пра по чет ка, ого љен, об у чен у ко жу мач ке и вје ран за во дљи вим ме-
ди та тив ним флу и ди ма, пје сник од ла зи у пре кра сни сви јет са мо ће гдје ко му ни ци ра са 
при ро дом, жи во ти ња ма, но стал ги јом, благ да ни ма и сл. Ство рен ју ве лир ски пре ци зно 
и осјен чен суп тил ним бо ја ма сен са, пред чи та о ца се, по пут жи вог пеј за жа ду ше, рас про-
сти ре рас ко шни сви јет пре по ро ђе но сти. Ње га, жи вље од сјен ке, пра ти ста ње пре и ме-
но ва но сти и фан та сти ке ствар ни је од сва ке ре ал но сти. За то ов дје по е зи ја не у мо љи во 
до пје ва ва сви јет по лу зе маљ ских сно ва и то – без гла са.

Са ин те гри са ним фак ти ма и ми сте ри ја ма у вре ме ну при је по чет ка, овај сво је вр сни 
по ет ски вре ме плов има шарм ма гич них од је ка за то што смо га чу ли док још ни је го-
во рио и чи та ли док још ни је био на пи сан. Сто га до ла зи мо у ис ку ше ње за пи та но сти 

210

РАЗМЕНА ДАРОВА

Борис Јовановић Кастел



– да ли се то, ољу ште ни кан џа ма пр о ла зно сти, за пра во вра ћа мо по чет ку оли че ном у 
дје тињ ству и ње го вим ча ри ма.

У ци клу си ма са при мје са ма иде ал ног и тра ги зма, све би ва пре ки ну то (об лик, ври-
је ме, пр о стор, по ен те...) из у зев пје сме и љу бав ног за вје шта ња. Пје сник, на том фо ну, 
чак и сво је по сто ја ње до во ди у пи та ње се ле ћи се у сан во ље них осо ба. Је згро ви те 
по ет ске фи гу ре, по себ но оне ср од не па ра бо ла ма, ука зу ју да се сми сао мо же на ћи ис-
кљу чи во у ко смо су ап сур да, на ко ти гдје се ми мо и ла зе по че так и крај. Пред ам би сом 
не ствар не ја ве и не до ре че но сти, при је, то ком и на кон по чет ка, ка ко ре ко смо, пам ти 
се са мо љу бав.

Ова по е зи ја оди ше склад ним але го риј ским пр о плам са ји ма и аква ре ли ма не ви но-
сти, тре ти ра при ро ду као ис хо ди ште и свр ше так ка да не ста је мо одје ну ти у љу шту ри 
пу жа и на да све пр о мо ви ше дух у бе смрт ни бес крај. На кон све га, се бе ће мо сре сти у 
бу дућ но сти, ме ђу ли ци ма ан тич ких бо ги ња иако ће, сход но пра по чет ку, смје штен из ме-
ђу кр ви за кла не жи во ти ње и же не на кон по ро ђа ја, искон ски пра крик на ја ви ти ни шта-
ви ло. Стра нац у свом сви је ту свје стан чо вје ко вих бес пу ћа и по ра за, не и мар при ви да 
чвр шћих од фјор до ва и по ет ски ко лек ци о нар сје ћа ња, Доб ник искре но вје ру је да ће 
вра ћа ње на пра по че так ду ха спри је чи ти ро бо те тех но ло шке ре во лу ци је да спа ле глас 
при ро де на 3D екра ну. За тај оп ти ми зам мо же нај ви ше за хва ли ти сно ви ма и књи га ма 
с ко ји ма је ви ше не го са сво јим би ћем. Кр оз сло је ве ове по е зи је пр о ви ја ва и дах не пре-
кид ног но мад ства иако ће, на кра ју, је дин ка спас на ћи на по сљед њој оба ли оно стра них 
сје ћа ња.

На ко ле ги јал но из не на ђе ње а због сво је стра сне уро ње но сти у Ме ди те ран чи јим 
сам ча ро ли ја ма и ис ку ше њи ма по све тио сву сво ју по е зи ју, от крио сам да и овај пје-
снич ки ма е стро, пре во ди лац и уред ник сма тра да над људ ски от пор пр о ла зном мо-
же мо пру жи ти са мо кр оз искон ски по вра так на шем ме ди те ран ском иден ти те ту. Илу-
струј мо то ан то ло гиј ским сти хо ви ма рас ко шне по ен те – На Си ци ли ји је са да де цем бар, 
та мо си остао за у век, план та же ли му на су го ре ле чи та ве но ћи.

Збир ка Пре по чет ка од го не та буд ност са ња ре ња, ода ши ље по зи ве ра ци о нал ног 
бр о до лом ни ка ко ји је пре сву као мно ге ма ске ствар но сти и пред ста вља по ет ског ком-
по зи то ра ка дрог да ри там сва ко дне ви це по мје ри у гр о зни ча ву ре ал ност, бје же ћи у 
ап со лут дво је ња жи во та ду жег од вјеч но сти. Исто вре ме но, сво јим им пре сив ним ин-
ти ми змом она овје ко вје чу је ствар ност, љу бо мор но чу ва ал бум емо ци ја и, по пут ва га-
бун да, с тра го ви ма у пу сти њи при је по сто ја ња пу сти ње, слу ти да ће бр од ски днев ни-
ци оста ти не про чи та ни јер ни шта још ни је ни по че ло. Ова кво ис ку ша ва ње ап со лу та 
се би мо же да до зво ли са мо уз ви ше на по е зи ја ко ја по ру чу је и ка да ни је на пи са на.

Го во ре ћи у но ве ли Клоп ка о мрач ним осје ћа њи ма, Пи ран де ло је за пи сао – да ра-
зу ми јеш и оно што ни је сам у ста њу да ис ка жем ри је чи ма. Упра во срж ове по ру ке та ко 
хар мо нич но од зва ња из књи ге Пре по чет ка ко ја је по твр ди ла да пје сни штво Ива на 
Доб ни ка при па да елит ној би бли о те ци мо дер не сло ве нач ке књи жев но сти.
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