
ЗЛАТНИ ПРОСЕК
(Душко Домановић: Пуна линија, Књижевни клуб, Краљево, 2012)

По ред свих фор мал них, жан ров ских, те мат ских, ака дем ских, уста ље них и ин ди ви-
ду ал них кла си фи ка ци ја, по де ла на ква ли тет ну и не ква ли тет ну књи жев ност је и 
да ље нај ре ле вант ни ја код нај ши рег кру га чи та ла ца. Ве ћи ни њих ни је бит но ко су за пра-
во ауто ри, шта се кри је иза њи хо вих име на, са ки ме су по ве за ни или у за ва ди, ко их 
пр о мо ви ше, хва ли и ку ди, због че га је њи хо ва књи га штам па на у од ре ђе ној из да вач кој 
ку ћи, те, на кра ју, да ли су на гра де и пу бли ци тет ко ји их пра те за слу же ни – не, ве ћи ни 
чи та ла ца је је ди но бит но да књи жев ност пр о ме ни њи хов свет, уз др ма им ствар ност 
и пру жи пр о стор за раз ми шља ње. Из тог раз ло га нај ви ше мо же да их из не ве ри пот-
пу но пр о сеч но де ло, оно ко је упр кос не што сла би јем ква ли те ту ни је ап со лут но пр о-
ма ше но већ по се ду је вред не де ло ве или фраг мен те ко ји јед но став но ни су до сти гли 
мак си мум. У струк ту ри и из вед би ова квих књи га се ла ко уоча ва ју пр о бле ма тич на 
ме ста на ко ји ма се, пак, мо же ин тер ве ни са ти и оне се мо гу по бољ ша ти. Ме ђу при ме-
ри ма ко ји се од ли ку ју при сут ним а не ис ко ри шће ним по тен ци ја лом у на шој са вре ме-
ној пр о дук ци ји је и збир ка крат ких при ча Пу на ли ни ја Ду шка До ма но ви ћа.

Ово, на пр ви по глед, из гле да као па жљи во за ми шље но де ло: ру ко пис је штам пан 
као по бед ник го ди шњег кон кур са ко ји орга ни зу је из да вач, а има ју ћи у ви ду да је овај 
на чин об ја вљи ва ња че сто и је ди ни за ауто ре ко ји не ма ју при ли ке да се на мет ну озбиљ-
ни јим ку ћа ма, та ин фор ма ци ја би са ма по се би мо ра ла да но си из ве сну те жи ну и озбиљ-
ност иза ко јих сто ји жи ри – ла ко је се ти ти се но ви јих успе шних при ме ра књи га ко је су 
пу бли ко ва не као ла у ре ти на гра да раз ли чи тих кон кур са или пе снич ких фе сти ва ла и 
ко је пр о на ла зе сво је ме сто у ак ту ел ној пр о дук ци ји. Уз то, по глед на са др жај от кри ва 
да су два де сет и че ти ри при че по ре ђа не не те мат ски или на су мич но, већ абе цед но, 
по на сло ви ма (од „Ада ђо у ге-мо лу“ до „Збо гом, Хе мин гвеј“), што до во ди до за кључ ка 
да би оне мо ра ле функ ци о ни са ти јед на ко до бро и по је ди нач но, али и као це ли на, у 
би ло ком ре до сле ду и без об зи ра на струк ту ру и рас по ред. Да ље, зна ју ћи да је аутор 
при су тан на пе снич кој и но вин ској сце ни ду жи низ го ди на, те да је ак ти ван у пе ри о-
ди ци као кри ти чар ли ков не, му зич ке и књи жев не пр о дук ци је, оче ки ва ло би се да стил 
Пу не ли ни је бу де на ви со ком ни воу. Ме ђу тим, оштри на тек сто ва ко ји ма До ма но вић 
ко мен та ри ше те ку ће дру штве но-по ли тич ке при ли ке и ак ту ел ност освр та на умет нич ку 
сце ну ов де из о ста ју. Бо ље ре че но, при сут ни су пре ви ше рет ко и по ти сну ти не ин вен-
тив но шћу, оп штим ме сти ма и ло шим сти лом.

Нај о чи глед ни је од ли ке по то њег еле мен та је по тен ци ра ње по на вља ња од ре ђе них 
ре че нич ких струк ту ра и об ли ка, те тзв. из ра жа ва ње у јед ној ре че ни ци, као бле да ко-
пи ја ауто мат ског пи са ња. Овај аспект је ја сно из ра жен у при ча ма „Ада ђо у ге-мо лу“, 
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„Не ла год ност у Ва ви ло ну“, „No com ment“ и „Стра на 212 (По исти ни том до га ђа ју из 
из ми шље ног жи во та Ора си ла Оли ве и ре)“ и бла же при су тан у „Ба ла ди“ и „Збо гом, Хе-
мин гвеј“. Ауто мат ско пи са ње укљу чу је сло бо дан пр о ток ми сли без огра де, цен зу ре 
или све сног упли та ња ра зу ма и ло ги ке и по ста је књи жев ни на ста вак пси хо а на ли тич ком 
ме то ду ле че ња на осно ву асо ци ја ци ја ко је па ци јент, од но сно пи сац, у ста њу „спон та ног 
функ ци о ни са ња ду ха“, за пи су је, а све у свр ху, ка ко су твр ди ли над ре а ли сти ко ји су 
ова кво пи са ње ин тен зив но ко ри сти ли, при ка зи ва ња чо ве ко вог под све сног жи во та у 
умет но сти (Дра ги ша Жив ко вић, Реч ник књи жев них тер ми на). До ма но вић, у ма ни ру 
ауто мат ског пи са ња, го ми ла сво је сце не, ре ђа је дан до га ђај за дру гим, на бра ја и спа ја 
ско ро на су мич не пој мо ве асо ци ја тив ним по ступ ком ко ји, кон се квент но, од на ра ци је 
пра ви ба ја ње, dog ge rel, „жвр ља ње“ и „бр бља ње“ ко је Нор троп Фрај по ми ње у Ана то-
ми ји кри ти ке као не кон тро ли са но фор му ли са ње ре чи и не све сно за пи си ва ње ко је 
кат кад до во ди до не зграп них син таг ми. Фрај сво ју ана ли зу сна жно те ме љи на по е зи ји, 
али на во де ћи при мер Фло бе ра, Џој са и дру гих ис ти че да се не ки од ових еле ме на та 
мо гу при ме ни ти и у пр о зи, али ис кљу чи во уз ве ли ку уме шност пи сца. Слич ни по ступ-
ци се на ла зе и у ро ма ну то ка све сти ко је До ма но вић не до вољ но успе шно по ку ша ва 
да до ча ра и ими ти ра јер овом тех ни ком успе ва да ба ра та у јед ном или два па су са, али 
не и да је пр о лон ги ра на ду жи ну це ле при че. У Пу ној ли ни ји, по ред не кон тро ли са не 
асо ци ја ци је и при вла че ња ре чи по звуч ној ве зи ко ју по ми ње Фрај – оне се по ста вља ју 
јед на уз дру гу не увек ра ди зна че ња или сми сле ног ци ља, већ за то што има ју исти ко рен 
или зву че слич но – до ла зи и до ка та ло ги зо ва ња ско ро на су мич них пој мо ва ко ји не-
спрет но по ку ша ва ју да оства ре асо ци ја тив ну ве зу. Ре пре зен та ти ван при мер ова квог 
пи са ња се мо же пр о на ћи у при чи „Не ла год ност у Ва ви ло ну“: „[...] др ве не по ли це ми ри-
шу на гр о бље, то ми се увек сви ђа ло, на ме млу, на ју тар њи за дах ка кве ру ске ле по ти це 
с по ква ре ним зу бом, на рин ги шпи ле до тра ја лих лу на пар ко ва, на све жу ри бу, на пр ви 
по љу бац, на тр ој ку у по след њој се кун ди, на ва тру крај ре ке, на ту гу транс-си бир ских 
же ле зни ца, на мла де же, на пр де же, на жу то из уши ју, на јеф ти не пар фе ме, на љу бав на 
пи сма, на све пе ти це у тре ћем основ не, на за ту ре не би о скоп ске кар те, на син ди кал не 
кре ди те, на ра не мла до сти, на ка сне мла до сти, на ре до ве, на из ме ђу ре до ва, на се ре-
на де под пр о зо ром, на стар це под хра сто ви ма, на осмех, на грч, на ве ко ве [...]“. И док 
чи та лац мо же да по ве же ми рис би бли о теч ких по ли ца са ме млом, ло шим за да хом и 
јеф ти ним пар фе мом, не ка по ре ђе ња су бе сми сле на, не по треб на и као да су на пи са на 
у афек ту ра ди го ми ла ња гра ђе – а та квих при ме ра је у збир ци пре ви ше.

Аутор аку му ли ра пој мо ве тру де ћи се да њи хо вим укуп ним зби ром до ве де до сми-
сле ни јег зна че ња и бо љег из ра жа ва ња, али ово, као и по сту пак асо ци ја ци је ко ји би 
тре ба ло да над ре а ли стич ки по ста не основ но на че ло и из раз, не са мо да не до во де до 
же ље ног ре зул та та, већ и за ма ра ју чи та ње. Ова квом ути ску до при но си и кон стант но 
по на вља ње фра за, ре че нич них кон струк ци ја, па чак и це лих ре че ни ца – по ку ша ва ју ћи 
да ис так не бит не де ло ве при ча, До ма но вић их за пра во до во ди у пи та ње јер су по но-
вље ни ре до ви рет ко ка да за и ста кру ци јал ни за раз у ме ва ње и ана ли зу, већ че шће 
има ју уло гу ре фре на свој стве ног пе снич ком из ра зу. Ово за па жа ње до во ди до мо жда 
и нај ве ћег пр о бле ма ве ли ког бр о ја при ча: оне би би ле мно го ефект ни је уко ли ко би 
уме сто у при по вед ном би ле пред ста вље не у лир ском об ли ку. Аутор сме шта пе снич ке 



сли ке у пр о зни оквир и, ма ко ли ко овај ма нир био по же љан и уоби ча јен код пи са ца 
ко ји су пр вен стве но пе сни ци па тек по том пр о за и сти, не до вољ но па жљи вом ства ра о-
цу се де си да не ис ко ри сти при ли ку да ква ли тет но спо ји ова два на чи на из ра жа ва ња. 
Он се за пра во у ско ро свим при ча ма бо ри да пе снич ки из раз адап ти ра у пр о зу и огра-
ни чи га тач ка ма и па су си ма, те, уме сто да до би је со лид ну збир ку пе са ма, До ма но вић 
ства ра збир ку крат ких при ча у ко јој, због ова квог трет ма на и ра ни је по ме ну тих не до-
ста та ка, нај ви ше тр пе на ра ци ја и ка рак те ри за ци ја. Уме сто да сво је ју на ке во ди од 
јед не до дру ге сми сле не си ту а ци је, он го ми ла не по ве за не сце не ко је се ни ка ко не би 
мо гле ста ви ти у исти кон текст да ни су део јед не це ли не, тј. крат ке при че. Ова кав по-
сту пак би мо гао да функ ци о ни ше уко ли ко би пи сац имао на ме ру да опи ше бе сми сао 
све та, би зар ност, ме лан хо ли ју и пр о паст спо кој ног жи во та и не мо гућ ност из ра жа ва ња 
у би ло че му дру гом сем не по ве за ним цр ти ца ма, али при че Пу не ли ни је не ода ју та кав 
ути сак. Ју на ци, са дру ге стра не, су ве ћи ном огра ни че ни на кон такт са при по ве да чем-про-
та го ни стом – ко ји се ма хом обра ћа из пр вог ли ца, очи глед но де ли од ре ђе не осо би не 
свог ства ра о ца и бо ри се са соп стве ном кре а тив но шћу – и сто га су јед но ди мен зи о нал-
ни, не раз ра ђе ни и не ма ју ни ка кву уло гу сем ди ја ло га са на ра то ром у ви ду зи да од ко јег 
се од би ја ју ње го ва за па жа ња („Баш-баш“, „Је ле на“, „При ча“, „Пр о зор“, и др). Ра ни је 
по ме ну та оп шта ме ста те мат ско-мо тив ског скло па не вре ди ана ли зи ра ти на ни воу 
за себ них це ли на јер се она – де чач ке сек су ал не фан та зи је; до дат но по ни жа ва ње ин-
ди ви дуа ко је не у бе дљи во функ ци о ни шу као па ра диг ма де мо ра ли са ног дру штва и 
си сте ма; не си гу ран од нос пре ма соп стве ном спи са тељ ском ра ду; пре и спи ти ва ње 
ства ра лач ког пр о це са и ре зул та та; пр о паст при вид но спо кој ног жи во та; не по треб на 
би зар ност ко ја је пре ви ше мла ка да би шо ки ра ла пу бли ку; упо зна ва ње са жи во ти њом 
као упо зна ва ње се бе и све та (при ча „При ја тељ“, на сва ки на чин ви шак чак и у ова квом 
де лу); итд. – мо гу ла ко пре по зна ти у ве ћи ни при ча.

Но, нај ве ћи пр о блем ове збир ке ни је ни по ку шај ауто мат ског пи са ња, пе снич ки 
из раз на сил но ука лу пљен у пр о зу, сла ба на ра ци ја или оп шта ме ста: да је огра ни че на 
на све ове не до стат ке, Пу на ли ни ја би се свр ста ла у не ква ли тет ну књи жев ност и не би 
би ло по тре бе за ње ним пред ста вља њем. Сто га се као нај ве ћи „пр о блем“ ове збир ке 
па ра док сал но на ме ћу че ти ри или пет успе лих при ча ко је не ма ју при ли ку да се ис так-
ну у мо ру оних дру гих и отуд до во де до раз о ча ре ња чи та ла ца. Код пр ве та кве, „Ми нут 
до су тра“, по на вља ње два це ла па су са и јед ног ди ја ло га је, за раз ли ку од оста лих 
при ча, сми сле но и у свр си ис ти ца ња ре пе ти тив ног жи во та пр о та го ни сте. Он је оп те-
ре ћен при ти ском ло шег по сла, фи нан сиј ских пр о бле ма, кућ них оба ве за и по ро ди це 
ко ја га не по шту је, а ње го ва смрт у са о бра ћај ној не сре ћи по ста је још тра гич ни ја де ху-
ма ни зу ју ћом на год бом ње го вог си на и во за ча-уби це ко ји од ре ђу ју ви си ну нов ча не на-
док на де да би се из бе гло кри вич но го ње ње. Пи та ју ћи се ко ли ко вре ди људ ски жи вот 
и да ли за и ста мо же да бу де баш то ли ко без вре дан, До ма но вић пр ви пут до пи ре до 
чи та о ца. При ча „Опе ра ци ја“ ис тра жу је прин цип слу чај но сти, а од ли ку ју је епи сто лар-
ни об лик и-мејл ко му ни ка ци је, бах ти нов ско ви ше гла сје и мно го стру ке пер спек ти ве 
ју на ка. Не спо ра зум, не ра зу ме ва ње и по ку шај бр зог до ла ска до же ље ног ци ља ре флек-
ту ју по на ша ње љу ди ко ји су при мо ра ни да иле гал ним пу те ви ма кр че се би пут у све ту. 
Нај о бим ни ја и нај бо ља при ча, „По тра га за са вр ше ном сто ли цом ме га лос ма сто ра са“, 
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пре у зи ма не ке Пе ки ће ве те ме и у да на шњи свет пре но си од нос умет но сти и ствар но-
сти, кре а тив ну има ги на ци ју и ин те гри тет у по ку ша ју по тра ге за уто пиј ским пр о сто ром: 
на ра тор (но ви нар ко ји но си ауто ро во име) од би ја да на пи ше по зи тив ну ре цен зи ју 
не бит не и не у спе шне књи ге свог ди рек то ра због че га би ва от пу штен, али му се, као 
по сле ди ца то га, ја вља ства ра лач ки по рив ко ји га на по слет ку во ди до успе ха. Ја сно 
пре сли ка ва ју ћи по зи ци ју ко ју ве ро ват но до бро по зна је – уло гу мно гих но ви на ра, ре-
цен зе на та и кри ти ча ра код нас – аутор пре и спи ту је по вла шће ни ста тус умет ни ка и 
па ро ди ра мно ге мак си ме ко је су не ка да би ле ве за не за овај по зив. На кра ју, при че 
„Ри бар“ и „Ро лет на“ при ка зу ју сва ко днев но пр о ми шља ње, са мо а на ли зу и бор бу у су лу-
дом све ту ко ја ре зул ти ра уте шном ин тро спек ци јом и пр ко сним на ста вља њем упр кос 
бе сми слу (пр ва), од но сно сво је вољ ном смр ћу ко јој се жр тва и не чу ди јер је мно го 
то га да нас „ма ње нор мал но“ од бе га у смрт (дру га).

Ове при че су је ди ни све тли де ло ви збир ке и чи та о ци мо ра ју па жљи во да тра га ју 
да би до њих до шли, иако су не ке од њи хо вих те ма, на ра тив них по сту па ка и стил ских 
ре ше ња при сут ни и у оста ли ма. Ду шко До ма но вић се, упр кос по тен ци ја ла за до бре 
фраг мен те, не сна ла зи на обим ни јем те ре ну, те би кра ћи пр о зни об ли ци, за себ но об ја-
вље ни у фор ми цр ти ца или ми кро при ча, мо гли да има ју ве ћи успех. Са дру ге стра не, 
пе снич ки еле мен ти збир ке Пу на ли ни ја је су не што на че му се, сва ка ко ви ше не го на 
пр о зним, мо же по ра ди ти.
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