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ОДАБРАНЕ И НОВЕ ПРИПОВЕТКЕ  
ВЛАДИМИРА КОНЕЧНОГ

(Владимир Конечни: Атиф, Прометеј, Нови Сад, 2014)

Из да вач „Пр о ме теј“ из Но вог Са да у пе ри о ду 2013–2014. срп ским чи та о ци ма пред-
ста вља две књи ге Вла ди ми ра Ко неч ног: збир ку пе са ма Ви дим – пе де сет ода бра них 
пе са ма (2013) и збир ку при по ве да ка Атиф (2014) са под на сло вом: Ода бра не и но ве 
при по вет ке. Ујед но, обе књи ге пред ста вља ју са бра не ра до ве ко је је Ко неч ни пу бли-
ко вао у на шим (или стра ним) књи жев ним гла си ли ма. 

Име Ко неч ног ве зу је мо за стру ков ни рад из обла сти екс пе ри мен тал не пси хо ло ги-
је у Аме ри ци (ре дов ни је пр о фе сор пси хо ло ги је на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту у 
Сан Ди је гу), пи са ње и об ја вљи ва ње по е зи је на срп ском, ен гле ском и фран цу ском, 
из во ђе ње де сет (екс пе ри мен тал них) драм ских тек сто ва (на ен гле ском и срп ском) у 
Дан ској, Есто ни ји, Не мач кој, САД, Ср би ји, Фин ској и Хо лан ди ји, ба вље ње умет нич ком 
фо то гра фи јом (ве ли ки бр ој са мо стал них и груп них из ло жби ши ром све та). До бит ник 
је аме рич ке Гу ген хај мо ве сти пен ди је за ис тра жи вач ки рад у Аустра ли ји, Бра зи лу и 
Па пуи Но вој Гви не ји. По ред по ме ну те две књи ге, у ње гов опус убра ја мо и Ауто би о-
гра фи ју – књи жев ни и ли ков ни екс пе ри мен ти 1986–2011, че ти ри драм ска тек ста об ја-
вље на у Са вре ме ни ку и још два у ви ду књи ге у из да њу „Апо стро фа“. 

О при по вет ка ма са бра ним у Ати фу, Зо ран Ко лун џи ја при ме ћу је: „Као и ње го во 
пе сни штво и драм ски (и чак фо то граф ски рад), при по вет ке Ко неч ног се од ли ку ју на-
кло но шћу ка ап стракт ном, фи ло зоф ском и кон цеп ту ал ном. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
сво је по е зи је, у при по вет ка ма се Ко неч ни у ве ли кој ме ри ори јен ти сао на кон крет не 
жи вот не те ме и та на не, емо тив не и ерот ске људ ске од но се, ма да не ке од те ма очи-
глед но пот па да ју под ру бри ку ве ли ке. Ту ће чи та лац на ћи и бо гат ство упе ча тљи вих 
пор тре та љу ди и же на у не ве ро ват но раз ли чи тим окол но сти ма, по не кад над ре ал ним, 
не са мо у Ср би ји, не го и у це лом све ту.“

Ова ко са же то оквир но Ко лун џи ји но ви ђе ње Ати фа упу ћу је на пр о грам ску опре-
де ље ност пи сца – при по вет ке су спој ре ал ног и над ре ал ног (ду хов но-ме та фи зич ког), 
а то пос је оба ве зно раз ли чит: Ср би ја и „цео свет“. Сти че се ути сак да је то пос ва жан 
струк ту рал ни део за са мо га пи сца – њи ме је умно го ме мо ти ви са на рад ња, кре та ње 
љу ди у раз ли чи тим сре ди на ма де тер ми ни са ним со ци јал ним окви ри ма и дру штве но-
етич ким пра ви ли ма. Те де тер ми нан те оба ве зно до ла зе у су коб са емо тив ним све том 
ју на ка, али увек та ко да из те драм ске на пе то сти ју на ци из ла зе као мо рал ни по бед ни-
ци (они су у књи жев ном сми слу ли ко ви у раз во ју) – од ли чан при мер ова ква два ли ка 
је су Ла зар из „Ла за ре ве су бо те“ и Гор да на из при по вет ке „Пад ма мук хи“. У пр вој по ме-
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ну тој при по ве ци, на ра тор при по ве да у тре ћем ли цу и ње го во ка зи ва ње о Ла за ру и 
по да нич ком од но су ко ји жи во ти ње има ју пре ма ње му за пра во је са мо из раз Ла за ре-
вог по ка ја ња за не ми ли до га ђај са мач ком у ра ној мла до сти. Са дру ге стра не, Гор да на 
је осми шље на као лик пр о сти тут ке ко ји, во ђен мај чин ским на го ном, спа са ва де вој чи-
цу из ин диј ског лан ца тр го ви не љу ди ма. По кре та чи ово дво је љу ди је су ду бо ки архе-
тип ски по ри ви ко ји се ја вља ју ра ди по ка ја ња и но вог ра ђа ња – вас кр се ња (оту да сим-
бо лич ни на сло ви при по ве да ка: Ла за ре ва су бо та је дан ка да је Исус вас кр сао мр твог 
Ла за ра,4 а Пад ма мук хи је име ин диј ске бо ги ње Лак шми).

Вла ди мир Ко неч ни у пред го во ру да је не ко ли ко смер ни ца за чи та ње ових при по-
ве да ка: 1) „Огром не, а до бро до шле, раз ли ке у мо јим ис ку стви ма, опа жа њи ма и осе ћа-
њи ма на ра зним ге о граф ским ду жи на ма и ши ри на ма на ше пла не те, као и ме ђу љу ди-
ма ко ји та мо жи ве, су у ср жи при по ве да ка у овој књи зи“; 2) „Не ке од при ча жи ве од 
мо ра... не ке од пу сти ња и пла ни на... не ке од гра до ва... а не ке пак од свих тих са сто ја ка 
ко је зах те ва људ ска по тре ба, чак по рив за мен тал ном и фи зич ком ис пу ње но шћу“; 3) 
„У свом тек сту о пи сцу на кра ју књи ге, мој стр пљи ви уред ник Зо ран Ко лун џи ја, по ми-
ње ’цео свет’ као ме сто де ша ва ња ових при по ве да ка. И за и ста, чи та лац ће се су сре сти 
с пи шче вим ви ђе њи ма бар кра јич ка Ки не, Мон го ли је, Си би ра и Ин ди је, као и Ка ла-
бри је, Дал ма ци је и Бре та ње, а до спе ће и до Мон та не. Ипак, глав ну уло гу у мно гим 
при ча ма, као и у књи зи у це ли ни, игра Бе о град, мој род ни град“; 4) „Чи та о цу ће би ти 
од ко ри сти да зна да су мно го број ни опи си ’из пр ве ру ке’, да сам био оче ви дац и све-
док.“ 5) „И по ред то га, ове при че ни су – све у све му – ни до ку мен тар не ни пу то пи сне, 
већ фик ци ја. Још ма ње је књи га у це ли ни пу то пис (осим у ме та фо рич ном сми слу)“; 6) 
„У не ким од при по ве да ка... су им пре си о ни стич ки пор тре ти мо јих ро ди те ља, дру гих 
пре да ка, си но ва, а и су пру га“; 7) „Па жљи вог чи та о ца мо же из не на ди ти да у књи зи 
не ма ре чи о ра ту, на ро чи то што је Бе о град глав ни ју нак... И без ра та, у овој књи зи је 
до вољ но људ ске пат ње у Ср би ји и дру где. На дам се да то не ће обес хра бри ти чи та о це.“

На осно ву на ве де них по да та ка, дâ се за па зи ти при су ство су бјек тив но-до жи вље ног 
као осно ве за гра ђе ње ових при по ве да ка – оног су бјек тив ног и до жи вље ног пер ци-
пи ра ног из са ме ствар но сти, пи шче вог окру же ња и лич ног, уну тра шњег со зер ца ња. 
У ко јој ме ри је чи та лац ва жан ауто ру, го во ре на ве де не смер ни це за чи та ње књи ге, али 
и апе ла тив не фор ме при по ве да ња од ко јих ва ља из дво ји ти днев нич ке за пи се („Скри-
ве не ча ри за пад ног Бал ка на“, „Ерли јан“, „На ки не ским све тим го ра ма“). Да ти ра но шћу 
днев нич ких за пи са, али и са мих при по ве да ка, од ре ђен је хр о нос чи та ве књи ге ко ји 
је сте ак ту ел на ствар ност. Је ди на при по вет ка ко ја из ла зи из окви ра ак ту ел не са да-
шњи це (и бли ске пр о шло сти) је сте „над ре ал ни“ „Кон курс за ри ја ли ти шоу“.

Два на ест је на сло ва ко ји са чи ња ва ју ову збир ку стил ски из ван ред них при по ве да ка 
ко је се до ди ру ју у не ко ли ким тач ка ма: у тач ки при по ве да ча, идеј них сло је ва, ли ко ва 
и ком по зи ци је. При по ве дач је че сто глав ни лик до га ђа ја, онај ко ји пер ци пи ра до га ђа-
је из ре ал но сти мо тив ски и асо ци ја тив но их по ве зу ју ћи са ме та фи зич ким, ду хов ним 
мо ти ви ма; уко ли ко ни је онај ко ји до жи вља ва и го во ри о свом до жи вља ју, он да је сте 
објек тив ни при по ве дач ко ји уво ди јак мо рал ни лик ка ко би по ка зао ја чи ну ве зе из-

4 У при по ве ци, Ла за ре ва су бо та сим бо ли зу је су бо ту у ко јој је пас спа сао Ла за ра у пу сти њи.
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ме ђу бо га и љу ди („Ту дум ла дам“, „Пад ма мук хи“, „Ла за ре ва су бо та“). Ком по зи ци ја при-
по ве да ка ди на мич не је осо бе но сти: текст је раз би јен умет ну тим пе сма ма, днев нич ким 
за пи си ма, гра фи ти ма. Иако из пред го во ра са зна је мо да је ка рак те ри за ци ја ли ко ва 
нај че шће пре у зе та из пи шче вог ре ал ног жи во та, овај по да так се дâ за не ма ри ти, јер 
ли ко ве по сма тра мо уну тар струк ту рал ног кон тек ста при по ве да ка те су они но си о ци 
но вог (књи жев ног) жи во та за нас и као та кви ве што укло пље ни у ток при по ве да ња 
што ука зу је на ве шти ну ауто ра и ње го ву спо соб ност да су бјек тив но пре во ди у објек-
тив но стил ским и при по ве дач ким сред стви ма.

Стил ски по сту пак при по ве да ња у Ати фу сво ди се на јед но став ну, а бо га ту ре че-
ни цу ко ја ис пу ње на емо ци јом спа ја уда ље не свет ске тач ке ука зу ју ћи нам на ду хов ну 
слич ност и чо ве ко ву ве чи ту те жњу ка Бо гу. Са дру ге стра не, пер ци пи ра на је и вул гар-
на стра на све та, али без ја ке кри ти ке дру штва – сти че се ути сак да Ко неч ни у при по-
вет ка ма Ати фа сла ви жи вот у свим ње го вим бо ја ма и то но ви ма по сто ја ња. А бо ја и 
то но ва има на сва ком ко ра ку ове књи ге, од лич них сли ка ба зи ра них на де та љи ма: од 
опи са га ле бо ва и уса мље ног го лу ба у пр вој при по ве ци на сло вље ној „Га лоп у Бре та-
њи“, пре ко пор тре та Ло вра („Ти дум ла дам“), не ве се лих сли ка Бе о гра да у „Пу ту за 
Архан гељск“ (по себ но из два ја мо ми ни ја ту ру мла де Ром ки ње: „На том се углу ас фалт 
не ви ди од го лу бо ва ко је бес кућ ни ци ве ли ко ду шно хра не, раз ба цу ју ћи ђу бре из ва ђе-
но из три кон теј не ра, из ме ђу ко јих мла да Ром ки ња чу чи и пи шки. Без о бра зно је стао 
и гле да је, а она му цмок ће сме ше ћи се и да ље чу че ћи, не кри ју ћи пи зди цу.“), екс те-
ри је ра и ен те ри је ра Бу ба не шва ра („Пад ма мук хи“), до оча ра ва ју ћих (пу то пи сних) сли-
ка ки не ских вр хо ва („На ки не ским све тим го ра ма“). 

Ерот ско у Ати фу пр о из и ла зи упра во из по ме ну тих де та ља, из сит них опа жај них и 
ин фан тил них ди вље ња жен ском би ћу, оно га што је по ну ђе но, али не и узе то – из оста-
вље ног у да ле ким тре ну ци ма пр о шло сти. Кул ми на ци ју ерот ског на ла зи мо у „Кон кур-
су за ри ја ли ти шоу“ – над ре ал ном кон кур су ко ји као пре ди спо зи ци је тра жи на го жен-
ско те ло ра ди за до во ље ња са ди стич ких те жњи пр о дук ци је и пу бли ке. Иако идеј но и 
те мат ски отво рен за вул га ри за ци ју ствар но сти, „Кон курс...“ је при ча ко ја по сна зи 
из ра за, за па жа ња и кри ти ке дру штва, не из ла зи из окви ра Ати фа – не на ме тљи во, 
ин те ре сант но и при стој но „Кон курс...“ је сте хи пер бо ла естрад не ствар но сти, а са мим 
тим и са ти рич на при ча о оно ме што је на у штрб ети ке по ну ђе но љу ди ма. О овој при чи, 
Ко неч ни у пред го во ру на гла ша ва: „У је ди ној над ре ал ној, дис то пиј ској при чи у књи зи 
(Кон курс за ри ја ли ти шоу), то пли на пи шче вих осе ћа ња пре ма ли ко ви ма ни је мо гла 
би ти – из на ра тив них и стил ских раз ло га – отво ре но ис по ље на, али ње го ву при вид ну 
без ду шност оправ да ва им пли цит на, а не у мо љи ва, кри ти ка дру штве ног си сте ма ко ји 
ли ко ве чи ни та квим ка кви су.“ Мо ти ва ци ја је, да кле, пре у зе та из дру штве ног си сте ма 
ко ји ка рак те ре об ли ку је та ко да бу ду ок си мо ро ни (жр тве, зло чин ци, све до ци и су ди-
је у исти мах), а пи сац је онај ко ји га ји сим па ти је пре ма људ ској ду ши зна ју ћи ка ко су 
те шки пу те ви ње них кре та ња ка да се на ла зи у дру штви ма ко ја екс пло а ти шу те ло.

Има ју ћи у ви ду пи шче ву сим па ти ју и ем па ти ју удру же не са те жњом ка ал тру и зму, 
ни је ни чу до да је це ла збир ка об у хва ће на на сло вом исто и ме не при по вет ке ко ји (Атиф 
– М. М.) пред ста вља ме та фо ру: Атиф је чо век ко ји „ра ши ри... пре ду ге ру ке, као ство-
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ре не да об у хва те чи тав свет, и убе ди... кре зу бим сме хом и све тлим очи ма, ду бље но 
што су икад ус пе ле Бе то ве но ва Де ве та и Ши ле ро ва Ода у по сто ја ње људ ског брат ства.“

Док оста вља мо пи сца да по след њом ре че ни цом у по след њој при по ве ци „На ки-
не ским све тим го ра ма“, по на вља сво је ду хов но: „И та ко сам зво нио три пу та, у сла ву 
Све те Тр о ји це, на вр ху јед не од нај све ти јих и нај ви ших бу ди стич ких пла ни на у Ки ни“, 
оста је нам да се вра ти мо по чет ку ове књи ге са зву ком пра во слав них зво на бу ди стич-
ког хра ма, зву ком ко ји сим бо ли зу је пи шче ву те жњу да спо ји и вра ти иско ну по де ље-
ни свет и љу де у ње му. За то су ове при по вет ке „пу то пис... у ме та фо рич ном сми слу“, 
за то су оне све о бу хват не, раз гра на те, ма пи ра не, на ста ле на раз ли чи тим ге о граф ским 
ду жи на ма са јед ним истим ду хов ним те жи штем, оним те жи штем ко је да нас сло бод но 
мо же мо на зва ти ати фов ским.

Пре по ру ка за чи та ње ове књи ге при по ве да ка го то во да ни је ни по треб на. Оне су 
већ пре по ру че не чи та о цу он да ка да су се на шле на стра ни ца ма ва жних књи жев них 
гла си ла у зе мљи и ино стран ству. По ве ља, Мо гућ но сти, Љу ди го во ре, Гра ди на, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, Књи жев не но ви не, За рез, Злат на гре да, Арт 032 – сви ови ча со пи си 
пре по зна ли су ква ли тет при по ве да ка Вла ди ми ра Ко неч ног. Оста је нам да за хва ли мо 
пи сцу на раз у ме ва њу ко је по кла ња људ ском ро ду и до зво ли мо му да Пр о ме теј-ска 
ва тра ко ју до но си звук ње го вих зво на са нај ни жих плот ских та ча ка и нај ви ших ду хов-
них пла ни на, бу де ог њи ште на шим но вим чи та њи ма и ту ма че њи ма.
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