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Обележавање годишњица рођења или 
смрти књижевника, повод је да се у  њихову 
част приреде књижевне вечери, изложбе, 
емисије на радију и телевизији и организује 
низ других пригодних манифестација. 
То је прилика да се обнове сећања, изнесу 
непознати детаљи из њихових биографија 
или књижевног рада, али и да се њихово дело 
изнова сагледа, осветљено временом које 
је протекло. Годишњице  су често праћене 
обнављањем ранијих издања, ређе изласком 
изабраних дела, сасвим ретко објављивањем 
сабраних дела. Све ово је тим значајније када 
је реч о писцима који више нису међу нама.  

У години 2003, 26. октобра, навршило се 
седамдесет пет година од рођења београдског 
песника, сликара и новинара Слободана 
Марковића (1928-1990). Стварајући у 
Београду током више од четрдесет година, 
он се исказао у поезији, прози, новинарству и 
сликарству, и остварио обимно и разноврсно 
дело. Објављивање аутобиографских записа 
Слободана Марковића, исказа и сведочења 
истакнутих стваралаца, као и сазнања 
настала у разговорима с њим, осветлили 
су његову личност, а навођење целовите 
библиографије објављених радова и оних 
који су остали у рукопису, омогућило је да се 
стекне прави увид у његово стваралаштво. 
Истовремено то је  била прилика да се овај 
уметник и његово дело на најбољи начин  
приближе  културној јавности. 

Годишњицу је обележило неколико бео-
градских институција културе: Библиотека 
града изложбом и каталогом Живот и дело 
Слободана Марковића, Руски дом културе 
и Библиотека „Петар Кочић“ песничком 
вечери, Радио Београд и ТВ Београд 
емисијама, а београдски дневни листови 
пригодним текстовима. Израђено је спомен 
обележје – рељеф са ликом Слободана 
Марковића, рад истакнутог вајара Ота Лога 
– за Сквер Слободана Марковића на Чубури. 
Приређене манифестације  су показале да 
песник није заборављен,  да сећања на њега 
и његово дело трају и после  деценију и по 
откако је  заувек отишао, и да се  преносе на 
долазеће нараштаје.

Музеј града Београда је 1992. године 
донео решење којим је заоставштина 
Слободана Марковића утврђена за Покретно 
културно добро.  Ова чињеница је вредна 
посебне пажње.

Живот  Слободана Марковића

У својим песничким и прозним књигама, 
Слободан Марковић је записивао поједине 
аутобиографске податке, такође и начела и 
особености свог стваралаштва  и поступака 
у средини у којој је живео и стварао,  
износећи их као неку врсту предговора или 
поговора. Чинио је то често, нарочито пред 
крај живота, у својим последњим песничким 
збиркама.
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Аутобиографске наводе је износио 
у кратким, али снажним потезима пера, 
осветљавајући само најбитне тренутке из 
живота, као да се трудио да читаоце превише 
не замара. Ипак, тако сажетим записима 
је казивао више него да је исписивао 
бројне странице. Саопштења у песничким 
збиркама, прави су лирски записи, готово 
као и  саме песме. Иако у сажетој форми, 
податке из свог необичног живота, пре 
свега оне који се односе на стваралаштво, 
износио је  јасно и одлучно, не марећи много 
о званичницима, или „моћницима“, било да 
су у  књижевности, политици, или у животу 
уопште. 

Не би се могло рећи да није довољно 
веровао уредницима и приређивачима својих 
књига, јер их  је ценио, понеке и волео, 
посебно оне који су му били блиски као 
колеге по песничком или новинарском перу, 
било из ког краја некадашње Југославије 
да су. Нарочито није веровао књижевним 
критичарима и до њиховог мишљења 
је ретко држао. Правио је изузетке само 
у случајевима у којима су, по његовом 
мишљењу, критичарске оцене биле тачне и 
веродостојне, и које је, срећом,  време касније 
потврдило. 

Саопштавајући појединости из личног 
живота, или тумачећи своје стваралаштво, 
обраћао се искључиво читаоцима, којима је 
веровао, и који га нису никад изневерили. 
Његове књиге су распродаване одмах по 
објављивању, иако су објављиване у данас 
незамисливим тиражима. „Нема их ни на 
црној берзи“, волео је да каже. 

Марковићеви искази, и онда када су 
сажети, драгоцени су за разумевање његове 
личности и тумачење његове лирике и прозе, 
пре свега због аутентичности.

***
Од најранијег детињства, Слободан је 

растао без родитеља, јер су се његов отац 
Димитрије П. Марковић и мајка Јелена, 
рођена Протић, разишли када је он био 
сасвим мали. Рођење, 26. октобра 1928, и 
крштење су се догодили у Скопљу, у којем је 
отац, официр војске Краљевине Југославије, 
био на дужности.  Већ следеће, 1929. године, 
прекомандован је у Љубљану, у којој је 
Слободан, како је сам записао, „проходао у 
парку Тиволи“. Закратко, јер је већ почетком 
1930. напустио Словенију, по престанку 
очеве војне службе. Димитрије Марковић 
је потом прешао у Београд и определио за 
новинарство. И његова мајка се настанила у 
Београду, а Слободана је одвела својој мајци 
у Метохију, у Пећ, у којој је он живео пуних 
једанаест година. У осмој години живота је 
изгубио оца.  Одгајала га је бака Милица у 
старој  и  угледној кући Протића, по којој 
је и део града назван Протина махала. У 
патријаршијском граду Пећи, протекло 
је готово читаво детињство Слободана 
Марковића.

Колико је био ускраћен за родитељску 
љубав, јер су мајка и отац живели далеко, од 
баке Милице је научио скоро све вредно у 
животу, од доброг грађанског васпитања и 
образовања до кулинарских вештина. Зато је, 
кад је одрастао и постао уметник, непрестано 
помињао „мајку Милицу“ са огромном 
љубављу и поштовањем. Београђанка 
Милица Протић, рођена Јанковић, била 
је кћи лекара, који је студирао у Минхену, 
где се оженио Немицом и младу довео у 
Београд. Одрасла је у господској кући на 
Неимару, завршила Учитељску школу и 
била веома образована.  Када је постала 
учитељица, удала се за Ристу Протића, 
Пећанца, такође учитеља, кога је упознала 
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Сл. 1. Слободан Марковић, 1958.
Fig. 1 Slobodan Marković, 1958
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у кући песника Јована Илића. Протић је 
касније прешао у  дипломатску службу и 
био конзул Краљевине Србије у Цариграду. 
По пензионисању се вратио  у Пећ. Бака 
Милица је Слободана држала строго, јер 
је био изразито живахно дете. Учила га је 
немачки и француски језик, упућивала да 
чита књиге, рецитује и развијала његове 
рано испољене наклоности према поезији и 
цртању. Први цртеж, велики брод, послала 
је његовом оцу у Београд и он га је објавио у 
неком београдском дечијем подлистку. 

Околност да је растао између два српска 
манастира, Пећке патријаршије и Високих 
Дечана, пресудно је утицала на Слободанов 
интелектуални раст. Фреске на зидовима, 
појање монаха и монахиња и мирис тамјана 
оставили су дубок траг на његовој младој 
души и утицали на његову уметност. 
Манастир Дечани је постао, и током 
целог живота остао, његово одмориште и 
опоравилиште, у којем је желео и да заувек 
остане, да почива у гробу своје прабабе 
Бојане, из племенитог рода Петровића са 
Цетиња, у дворишту, иза олтара.

О свом детињству у Пећи Слободан је 
оставио потресан запис у књизи Црни цвет: 
„Сетио сам се како је текло детињство на 
Бистрици у Пећи, одавно пре свих зала, кад 
су ми у поткровље долазиле ласте и кад су 
ми на оку скакутале пастрмке, али све је 
то прошло и не треба чак ни у литератури 
помињати, јер то је било једино и најлепше 
у животу. Једино бело на сунцу и бело на 
месечини. Једино без мука. Једино на свету 
и у души“ (Београд, 1958) .

Склоност ка писању није била случајна. 
Слободан је тај дар наследио од оца 
Димитрија, који је писао песме, приповетке 
и репортаже. Он је и писац првог уџбеника 
о новинарству, Вештина бити новинар, који 
је објавио у Београду 1938, истовремено 
кад и збирку приповедака Каплар Тима. 

Димитрије Марковић је по прекиду војне 
службе променио професију и постао 
новинар београдског листа „Правда“ (1930-
1938). Умро је  крајем 1938,  изненада, од 
запаљења плућа, са свега тридесет и седам 
година. Мајка Јелена се преудала, живела у 
Београду до свог животног краја и надживела 
свог сина јединца пуних девет година.

Успомену на оца, Слободан је чувао као 
светињу. Читавог живота је памтио сусрет с 
њим у редакцији „Правде“, 1932. године. Тај 
тренутак је овековечио фоторепортер овог 
листа, а Слободан је фотографију чувао као 
реликвију. Тада није слутио да ће у истој 
згради, после скоро три деценије, и сам бити 
новинар, али у  дневнику „Борба“,  који се  ту 
сместио после Другог светског рата.

 У Пећи је завршио основну школу и 
похађао гимназију. Школовање је прекинуо 
у другом разреду, по уласку албанских 
фашиста и италијанске окупационе војске 
1941. године. Српски живаљ је тада протеран 
из Пећи  и Слободан је са баком Милицом 
и широм фамилијом депортован у албански 
логор у Каваји. Међутим, побегао је из 
камиона којим су их превозили у логор. 
Пуцали су на њега, али га зрно није погодило. 
Скривао се у Пећи код једног Турчина, 
пријатеља породице Протић, и са тавана куће 
посматрао шта се у граду догађало. Његов 
домаћин га је, после неколико дана, пребацио 
на територију ван  домашаја албанске војске, 
у Србију. Настанио се код мајке у Београду, 
али слика Пећи, заробљеног града, остала је 
у њему заувек. Једна од последњих његових 
песама, Сервиа, настала 1989, сведочи болно 
о томе: „Ко слепи миш излетео сам из 
Дечанског звона. / Уместо х а л о, с пољског 
телефона / чуло се п р о н т о. / Онда сам 
прегажен хордом / тенкова и камиона. / Ту је 
био мој крај и крај моје Сервие. / Напудрани 
Maresciallo и il Commissario / Тражили да 
се гозба крвљу прелије. / На транспаренту 



БЕОГРАДСКИ ПЕСНИК, СЛИКАР И НОВИНАР СЛОБОДАН МАРКОВИЋ (1928-1990)

249

Сл. 2. Песник са својом књигом Пијанци иду дијагонално, 1954.
Fig. 2. Poet with his book Drunkards Walk Diagonally, 1954
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Дуче, Импресарио ...“ (Јужни булевар, 1990). 
Барем два пута годишње, о Божићу и Ускрсу, 
боравио је у Метохији, у Пећи и Дечанима. И 
прве песме је испевао о Метохији, а збирку 

песама о њој, Са мојих брегова, објавио је 
1952. године.

По доласку у Београд, похађао је Четврту 
мушку гимназију, али није могао мирно да 

Сл. 3. Насловна страна збирке песама Црни цвет, 1958.
Fig. 3. The front cover of the collection of poems The Black Flower, 1958
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поднесе живот у поробљеном граду, него 
се удружио са београдским омладинцима 
који су пружали отпор немачком окупатору. 
Специјална полиција га је открила, ухап-
шен је и одведен  у специјални логор у 

Смедеревској Паланци. Био је то љотићевски 
логор за преваспитавање српске младежи. 
Са свега петнаест година, робовао је од 
1943. до 1944, заједно са српском и бео-
градском омладином која се борила против 

Сл. 4. У Хиландару, са проигуманом Никанором Савићем, 1964.
Fig. 4. In Hilandar Monastery, with claustral prior Nikanor Savić, 1964
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фашиста. Слободан је био најмлађи логораш, 
и убрзо добио име „Спортикус“, због 
изражене склоности ка фудбалској игри. 
Налазио се у групи логораша са Бранком 

В. Радичевићем, Пуришом Ђорђевићем, 
Драгољубом Голубовићем Пижоном, 
Светоликом-Скалетом Митићем, Батом 
Цагићем и другима. Пријатељства која 

Сл. 5. Слободан Марковић, Аутопортрет
Fig. 5. Slobodan Marković, Autoportrait
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су настала у логору, неговао је до смрти. 
Опкољен жицама, нагло је сазрео и постао 
неизлечиви патриота. Ту су настале његове 
ране песме и љубав према руском песнику 
Сергеју Јесењину. Крајем  лета 1944, побегао 
је из логора и успео да се домогне Београда, 
али је цена била висока, јер није имао где да 
се склони. У окупираном граду, био је сам. 
Мати и очух су се преселили у Обреновац, 
како би се лакше исхранили. Слободан се 
скривао  међу каменим блоковима у порти 
цркве Светог Саве, а потом се  обрео у 
Мајдану, злогласном пределу на периферији 
града, и радио као потрчко у једној кафани, у 
којој се нагледао свакојаког порочног света. 
Пред само ослобођење Београда, мајка се 
вратила и успела да код полиције издејствује 
његово пуштање из логора, али он је већ био 
на слободи. 

Школовање је наставио  почетком но-
вембра 1944, у Трећој мушкој гимназији, 
али је наставу убрзо прекинуо. Да би 
избегао принудну регрутацију београдских 
омладинаца за Сремски фронт,  прихватио  је 
да оде на  радну акцију сече дрва потребних 
за рањенике у болницама, на планину Рудник. 
Захваљујући доброј оријентацији, стеченој у 
метохијским шумама, постао је руководилац 
радне акције. По повратку је послат на 
другу радну акцију, бербу кукуруза, у село 
Нерадин на линији Сремског фронта, где 
је, такође, био руководилац бригаде. И тада 
је био са београдским омладинцима, међу 
којима је било оних који су касније постали 
уметници и професори универзитета, као, на 
пример, Дејан Косановић и други. Сећања 
на ове дане често је износио др Косановић, 
истичући да је Слободан био веома омиљен 
међу бригадистима и мештанима, јер је у 
слободним часовима рецитовао стихове, 
певао и свирао на гитари, а Нерадинци су 
му у својим прозорима остављали тегле са 

слатким. Гимназију је наставио да похађа по 
повратку у Београд.

 Најзад је, 1947. године, завршио осми 
разред гимназије у Трећој мушкој. На 
матури је постигао одличан резултат из три 
предмета – српског језика и књижевности, 
историје и француског језика. На питања из 
математике и физике није хтео да одговара, 
јер га ти предмети нису окупирали у оз-
биљнијој мери, како је саопштио испитној 
комисији. Због тога је одбијен на матури, 
коју је морао поново да полаже годину дана 
касније, у Другој београдској гимназији.  
Уписао се на Филозофски факултет, на групу 
за Јужнословенске књижевности. Предавања 
из средњовековне књижевности, која је 
држао професор др Драгољуб Павловић, 
побудила су његова интересовања и на 
испиту је добио највишу оцену. Међутим, 
био је дубоко разочаран предавањима из 
новије југословенске књижевности код 
професора Велибора Глигорића. Међуратну 
југословенску књижевност је познавао веома 
добро, нарочито поезију, коју је говорио 
напамет, и начин излагања и тумачења овог 
професора није могао да прихвати. Оценио 
је да нема шта да научи и после друге године 
студија напустио факултет. У потпуности се 
посветио поезији и новинарству. 

Литерарни рад је отпочео у раним 
школским данима и интензивно наставио 
током гимназије, а у новинарство је ступио 
као матурант. Сарађивао је у омладинским 
листовима и часописима – „Полету“, 
„Младом борцу“, „Младости“, „Омладини“ 
и другима. Године 1947, постао је про-
фесионални новинар. Од 1958. је стално 
запослен у листу „Борба“.

 Прве песме, Будим се са сиренама, 
Ноћ у Срему и Март у бескрајној равници, 
објавио је 1946. у листовима „Млади борац“ 
и „Младост“, а прву збирку, После снегова, 
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1949. године. Професионалне каријере 
књижевника и новинара започео је готово 
истовремено, а касније ће им придружити и 
сликарску. 

Неко време, у зиму 1949. и 1950, живео 
је у Загребу. Склонио се из Београда, у којем 
му је претила опасност да буде одведен 
у логор на Голом отоку, јер је на јавним 
местима рецитовао поезију Јесењина и 
Мајаковског и певао руске песме уз гитару 
и хармонику. После испитивања у Служби 
државне безбедности, у улици Кнеза 
Милоша, успео је да из злогласне зграде 
побегне и одмах је кренуо аутопутом према 
Загребу, сматрајући да ће у њему бити ван 
домашаја ове опасне службе. У Загребу 
се дружио са великим песницима, Тином 
Ујевићем, Густавом Крклецом, Вјекославом 
Мајером, и младима, на челу са песникињом  
Весном Парун. Уписао се на Филозофски 
факултет, радио као спољни сарадник у 
Радио Загребу и сам се издржавао. Вјекослав 
Мајер и његова жена, Зорка Мартиновић 
Мајер, сматрали су га својим сином. Од њих 
је добио на поклон неколико комада вредног 
стилског намештаја, који се данас налазе у 
његовој заоставштини. Његова наклоност 
према Загребу је била искрена и он му је 
остао веран до краја живота. У овом граду су 
настале многе његове песме и још бројније 
репортаже, које је годинама објављивао у 
„Борби“. Упознао је боемију Тина Ујевића 
и прихватио такав начин живота. Касније 
је записао: „У Швеми Казалишне каване 
моја специјалка била је код маестра Тина 
Ујевића, и  док живим не могу заборавити, 
ни занемарити његову разборитост, његово 
огромно знање и његову функцију. Имао сам 
утисак да сам се спријатељио са спомеником 
који иде улицама и свраћа за шанкове. 
Следећи његове филозофске упуте дошао 
сам до катедрале истине и како је поезија 
сасвим нешто друго до онога што се код нас 

често јавља у име поезије.“ (Павиљон музике, 
1986) У Загребу је врло брзо постао омиљен 
песник и новинар. Касније је у њему објавио 
две књиге својих репортажа, Кад сам био 
Хамлет, 1958, и Копачи злата, 1980.  

За Словенију га је везивао војни рок, који 
је 1952. године служио у Випавској долини. 
Тих дана се сећао с носталгијом, јер су га 
мештани Ајдовшчине и Випавске долине  
заволели. Као војник је испевао песме које су 
објављене у збиркама Судбина лењог свирца 
и Песме о дечаку Извору 1952. Последњи 
пут је у Словенији био 1985, у Љубљани и 
у Ајдовшчини. У току тог боравка настало 
је неколико песама, које је објавио у својим 
позним збиркама поезије, Павиљон музике, 
1986, и Јужни булевар, 1990. године.

У Београду је живео до краја живота, 
боравећи у разним деловима града. Београду 
је посветио многе песме и две збирке  –  
Град на рукама, 1950, и Београд прогорео 
ружама, 1974. Највише и најрадије је живео 
на Чубури, коју је својим литерарним, 
новинарским и сликарским делом овековечио 
и за живота постао њена легенда. О свом 
опредељењу за Чубуру је оставио записе 
из којих сазнајемо узроке његове трајне 
везаности за овај део града. „И да бих се 
добро осећао, да бих бар на неки начин био 
са племенитим људима, настанио сам се на 
Чубури и заволео је. Са молерима, зидарима, 
скупљачима крпа, децом која не иду у школу, 
свирачима, амрелџијама, шанкошима, 
пекарима, берберима, итд. проводим живот. 
И добро  ми је. Ту влада хармонија и ту има 
љубави. Нема великих уметника да нису на 
Чубури заноћили... Из огромне љубави за 
поменуте уметнике и сам сам постао део 
Чубуре и моја филозофија је ослобођена 
терета и интуитивна до те мере да делује као 
водоскок.“ (Црни цвет, 1958)

О свом боемском животу, који је обја-
шњавао и бранио, записао је, такође у књизи 
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Црни цвет: „Што се тиче боемског живота, 
ни мало ми не смета у раду. Ослободио ме 
стега и формализма и свих тих мука које 
живот чине бесмисленим. Због тога ме не 
треба сматрати анархистом“. У предговору 

књиге је дао објашњење о заблудама које о 
ствараоцима зависним од алкохола имају они 
који не конзумирају ову ризичну течност: 
„Под утицајем алкохола збиља нисам у 
стању да напишем ни обичну дописницу...“ 

Сл. 6. Портрет, 1983. (снимио Стеван Крагујевић)
Fig. 6. A portrait, 1983 (by Stevan Kragujević)
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Изнео је и трагику коју доноси алкохол. 
„Алкохол је једна врста самоубиства, али 
постепеног, као кад се гаси дан. И сва љубав 
за земаљски свет ишчезне. И настане мрак. 
Чак и на врховима прстију у предвечерје 
ничу црни цветови.“ О својој боемији је дао 
особен исказ: „Ја сам суверен, краљ боема са 

великим овлашћењем и максимално подржан 
од плебејаца. Моја боемија је мој став према 
лабилним интервалима наше културе као 
дела друштва.“ (Павиљон музике, 1986)

О алкохолизму, од кога је боловао, и 
против кога се истрајно борио, написао је 
књигу Пијанци иду дијагонално, 1954, у којој 

Сл. 7. Испред Јесењинове куће у Константинову, 1980.
Fig. 7. In front of Yesenin’s house in Konstantinovo, 1980
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је описао трагику зависника од алкохола. 
Указао је и на узрок свог алкохолизма: 
„Алкохол... Упознао сам га када су на гранама 
Београда, који су бомбардовали савезници, 
1944, с пролећа, висила деца, а по крововима 
Крунске улице лежале раскомадане бол-
ничарке, мајке, лекари, техничко особље. 
Тад је он давио мој страх и моју огромну 
језу. Био ми је пријатељ...“ Упозорио је на зло 
алкохола, али и наду у спасење: „Алкохол је 
свуда. Одавде до Аљаске. Он је опасност број 
један! Он је болест коју не може да излечи 
санаторијум, већ сви ми, људи свих боја, 
људи света!“ 

Године 1959, лечио се од алкохолизма 
у чувеном швајцарском санаторијуму у 
Бургхелцлију код Цириха. Професор др 
Манфред Бројлер, син Еугена Бројлера, 

једног од оснивача санаторијума, сместио га 
је у апартман у коме се лечио и Френсис Скот 
Фицџералд. Нешто пре њега, исту судбину 
имао је и Бојан Ступица. У санаторијуму је 
настао Слободанов роман Пут до тамног 
врта, који је остао у рукопису. Избор из 
рукописа тог романа је објавио 1983. године 
у листу „Политика експрес“ као фељтон. 
Другом издању своје књиге Пијанци иду 
дијагонално, 1984, додао је поглавље Неки 
записи из санаторијума Бургхелцли, 1959.

О томе ко је он у суштини, изрекао је 
неопозиво: „Слободан сам дух и моја је 
конституција таква да нико не може мојим 
животом управљати. Помирио сам се са 
тим да сам само уметник и ништа више.“ 
(Адмиралова Аполонија, 1984) И даље: „У 
литератури осматрам живот са имагинарне 

Сл. 8. Са Десанком Максимовић, 1984.
Fig. 8. With Desanka Maksimović, 1984



КСЕНИЈА ШУКУЉЕВИЋ МАРКОВИЋ 

258

Опсерваторије. Историјске теме ме не 
занимају. Волим поприште наших дана... 
Мој живот је у мојим рукама. За мном бучно 
целог живота јури немирна Бистрица.“ 
(Павиљон музике, 1986)

У тренутку када се спремао да своје 
стваралаштво среди и припреми Изабрана 

дела, живот Слободана Марковића се изне-
нада и трагично завршио. Погинуо је 30. 
јануара 1990, на степеницама свог сликарског 
атељеа на Јужном булевару. Његов завет да 
почива у манастиру Високи Дечани није 
испуњен, вољом његове мајке. Сахрањен је у 
Алеји заслужних грађана на Новом гробљу 

Сл. 9. У редакцији „Борбе‘‘, 1986.
Fig. 9. In “Borba” editorial office, 1986
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у Београду, у истој гробници са Милошем 
Црњанским. 

И када је реч о његовој смрти, био је 
пророк. Скоро три деценије пре животног 
краја, написао је песму Кад слутим, умрећу, 
и све се догодило као у песми. И трагични 
пад и величанствен испраћај који му је 
приредио Београд, и скрнављење његовог 
атељеа од непозваних, али и оно што ће 
потом следити, што јасно казује последња 
строфа: „И у мој обожавани Двор / улетеће 
да разнесу / оружје, ризницу, ал у бесу / 
заборавиће о р е о л!“

Стваралаштво Слободана Марковића

Своје  литерарно дело је стварао више од 
четрдесет година и објављивао  у Београду, 
Сарајеву, Загребу, Скопљу, Новом Саду и 
другим градовима Југославије. 

Објавио је преко 60 књига, у којима су 
заступљене све књижевне форме: поезија 
(32), препеви (12), проза (9),  путописи (3), 
репортаже (2), драме (4), филмски сценарио 
(1),  ТВ сценарији (2), антологије (2), есеји, 
предговори, поговори ... Прву збирку 
песама, После снегова, објавио је 1949, а 
последњу, Јужни булевар, 1990. године. 
Дела је објављивао у познатим издавачким 
кућама широм Југославије. Превођен је 
на више страних језика: руски, мађарски, 
пољски, немачки, француски, италијански, 
енглески, бугарски, албански и есперанто. 
После смрти су изишле три књиге: Изабрана 
поезија, у избору Борислава Радовића и 
издању Српске књижевне задруге, 1996, 
затим књига репортажа Запиши то Либеро, 
у издању „Борбе“, 1998, у избору  Ксеније 
Шукуљевић-Марковић, и Моји булевари, 
у избору Милисава Крсмановића и издању 
Завода за  уџбенике и наставна средства, 
2001. године. 

Значајно место у Марковићевом књи-
жевном опусу заузимају препеви руске 

лирике – Пушкина, Блока, Мајаковског, 
посебно  Сергеја Јесењина, коме је посветио 
бројне књиге препева и једну монографију, 
Међу Јесењиновима, 1984, објављујући 
их у више поновљених издања и великом 
тиражу. Осим са руског, лирику је преводио 
и са немачког, француског, бугарског и албан-
ског језика. Служио се добро немачким, 
руским и италијанским језиком, а затим и 
француским.

У његовом делу су заступљене све књи-
жевне форме, а огледао се и у другим ме-
дијима – филму и телевизији. Драме, филм-
ски и телевизијски сценарији изведени су на 
радију, телевизији и филму. Аутор је и двеју 
антологија лирике и више есеја, предговора 
и поговора. Међу необјављеним делима 
се налазе један роман, четири драме и две 
телевизијске серије.

Упоредо са књижевним, остварио је 
и новинарско дело, а нешто касније и сли-
карско. Деловао је новинарству више од 
четири деценије, од 1947. до 1989. године, и 
сарађивао у преко сто шездесет листова и 
часописа у Југославији. У почетку је писао 
у низу омладинских гласила, као што су 
„Млади борац“, „Омладина“, „Младост“, 
„Полет“ и „Наш весник“, у којем је уређивао 
културну рубрику. Затим у „Књижевним 
новинама“, НИН-у и другим листовима и 
часописима. Најдуже је радио у „Борби“, 
у којој је објављивао репортаже, путописе, 
фељтоне и имао своје рубрике: Копачи 
злата, Сапутници, Београд ових дана, 
Србија ових дана, Чубурска опсерваторија 
и друге. Први је објавио серију репортажа о 
Светој гори и манастиру Хиландару, затим 
о Сентандреји, за коју је добио угледну 
новинарску награду „Светозар Марковић“. 
Фељтон Златан почетак и бронзани крај 
представио је живот Сергеја Јесењина онако 
како га је он видео ходајући 1980. године 
стазама којима је корачао Јесењин, које су га 
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водиле кроз Русију и Азербејџан. Путописи 
су обухватили његове обиласке земаља 
Западне Европе, Русије, Турске, Азербејџана. 
Створио је обиман и садржајан новинарски 
опус, готово неизмерљив. 

Изгледа нелогично да ни после низа 
признања и стеченог највишег ранга у 
новинарском звању, никада није био на 
месту уредника. Такав положај није хтео да 
прихвати, јер је остао доследан одлуци да 
остане слободан  новинар, коју је донео 1954. 
године, када је уређивао „Наш весник“. Због 
странице посвећене Милошу Црњанском, на 
којој је објавио његову песму Стражилово и 
своју белешку о песнику, био је на саслушању 
у Централном комитету омладине, где су га 
грубо оптуживали за издају, јер је Црњански, 
као емигрант у Лондону, тада био „под 
ембаргом“. Смењен је са уредничког места 
и премештен у друго гласило. Тада се заклео 
да „никада неће бити уредник, јер њима 
нису потребни талентовани уредници него 
послушници.“ То је спознао већ у свом раном 
новинарском послу и често понављао. Био је 
поносан што је био први који је у тешким 
временима објавио Црњанског. Доживео је да 
Црњански из Лондона затражи да му пошаљу 
његове песме и потом о њима изрекне 
похвалну оцену. Када се вратио у Београд и 
настанио на Чубури, Црњански се виђао са 
Слободаном и заволео га. Данас, њих двојица 
почивају у истој гробници. Рођени су истог 
дана, 26. октобра, и низ других сличности је 
било у њиховим животима и раду, о чему ће 
бити речи у монографији Живот с Либером,  
коју припрема аутор овог текста.  

У „Борби“ је остао и онда када су овај 
лист напустили поједини велики новинари. 
Остао је због новинарске самосталности 
и слободе одабирања тема, нарочито због 
бројних репортерских путовања. Посебно 
због путовања у Русију, земљу своје 
литерарне вокације, у коју је одлазио два 

пута годишње. Ходочастио је по градовима 
и пределима некадашње Југославије, 
али и просторима Европе. Био је страсни 
путописац, репортер, и готово да нема 
земље у Европи коју није походио. У неким 
земљама се задржавао дуже, као у Италији, 
у којој су га прозвали Либеро Маркони, 
у Швајцарској и у Грчкој, у којој је постао 
Елефтерије. Са путовања је објављивао 
репортаже које су му донеле непролазну 
славу. Ипак, репортаже о Београду, његовим  
рекама, предграђима, нарочито о Чубури, 
за коју је био веома везан и којој је испевао 
истоимену узбудљиву поему, представљају 
посебност, и његови савременици их данас 
читају с носталгијом, а нови нараштаји 
откривају лепоту и занимљивости прошлих 
дана и магијску привлачност која се губи, 
или се већ изгубила у времену  садашњем. 

Иако га је и великан Иво Андрић јед-
ном опоменуо да „превелики обол даје 
новинарству“, није послушао, јер није могао 
да живи без новинарства. На новинским  
ступцима је често исписивао најлепше 
странице своје литературе. О свом преданом 
журналистичком раду је записао: „Мене 
је као луталицу спасло новинарство и 
страсни афинитет према репортажама, а 
бити новинар-репортер, значи огрезнути у 
животу, бити његов“. 

Новинарска и литерарна дела је илу-
стровао својим цртежима и иза себе оставио 
мноштво цртежа и слика расутих по Бео-
граду и широм југословенског простора. 
Илустровао је и дела других писаца. Мотиви 
су му бројни и разноврсни. Најбољи радови 
се налазе код приватних колекционара.

На текстове његових песама, музику 
су компоновали познати југословенски 
композитори забавне музике, и интер-
претирали их такође познати вокални 
солисти. 
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Био је члан Удружења књижевника 
Србије, Савеза књижевника Југославије, 
Удружења новинара Србије, Савеза новинара 
Југославије и Удружења ликовних уметника 
примењених уметности Србије, као и 
Удружења спортских клубова. 

Награђиван је многим наградама и 
признањима, међу којима су: Змајева на-

града за поезију, Седмојулска награда за 
животно дело, награда „Светозар Марковић“ 
за новинарство, награда „Милена Павловић 
Барили“ за сликарство... Добитник је низа 
повеља, плакета и признања: Златна плакета 
„Борбе“, Сребрна плакета Удружења нови-
нара Србије, две Сребрне плакете Града 
Београда... Одликован је: Орденом рада, 

Сл. 10. Слободан Марковић, Овде више неће бити љубави 1982.
Fig. 10. Slobodan Marković, There Will Be No More Love Here 1982
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Орденом заслуга за народ са сребрном 
звездом и Орденом заслуга за народ са 
златном звездом. 

О његовом књижевном раду и дометима, 
осим књижевних критичара, записе су 
оставили значајни уметници, које због 
изузетних вредности наводимо на крају овог 
прилога. Из ових текстова и драгоцених 
сведочанстава, сасвим јасно и поуздано се 
може закључити о каквом стваралаштву и 
уметнику је реч. 

Као осведочени светски путник, репор-
тер, тврдио је с поносом да је „опловио 
четрнаест мора“. Иако је непрестано путовао 
по свету,  највише и најрадије је ходочастио 
по Метохији и њеним манастирима. 
Ипак, највећи део живота је проживео на 
Чубури, делу Београда који је овековечио 
својим песмама, репортажама, сликама и 
цртежима. На Чубури, његово име данас 
носе „Просветина“ књижара и сквер на крају 
Макензијеве улице, такође и општинска 
библиотека на Јужном булевару. 

После смрти Слободана Марковића, 
покренута је иницијатива да се његова 
уметничка заоставштина сачува у целини, 
а покренули су је истакнути књижевници, 
сликари, вајари, стручњаци институција 
културе Београда и Србије, институти, 
факултети, музеји, архиви и библиотеке. 
Такође су дали и предлог да се на Чубури 
уреди његов Спомен-музеј. У Општини 
Врачар је основан Одбор у којем су се 
окупили познати уметници, Десанка 
Максимовић, Славко Вукосављевић, Зоран 
Петровић, Божа Продановић, Радомир 
Константиновић, Момо Капор, као и други 
културни посленици, који су предложили да 
се музејско здање изгради у центру Чубуре, 
на углу Мачванске и Макензијеве улице. 

Заоставштина Слободана Марковића 
која се налазила у његовом атељеу на 
Јужном булевару утврђена  је 1992. године 

за Покретно културно добро, на основу 
мишљења специјализованих комисија, и 
проглашена таквом решењем Музеја града 
Београда, надлежног за покретна културна 
добра. Заоставштина је обимна и разноврсна. 
Садржи 103 фасцикле рукописа, 33 фасцикле 
архивске грађе, 472 слике и цртежа, 2.754 
књиге личне библиотеке и 59 предмета 
домаћинства и личних ствари. Заоставштина 
је присилно исељена из његовог атељеа у 
просторије Архива Србије у Железнику, 
након што је уметников атеље издат другом 
закупцу, с тим да у будућности буде враћена 
у Београд и смештена у његов Спомен-музеј. 
Музејско здање је пројектовао архитект 
Ђорђе Бобић, а инвеститор – дародавац је 
била „Карић градња“. Честом променом 
градских и општинских власти, овај поду-
хват је доведен у питање. Жеља поетесе 
Десанке Максимовић да положи камен 
темељац песниковом здању, урађен пројекат 
и обезбеђен инвеститор-донатор изневерени 
су због профита. Земљиште за градњу је 
продато, подигнута је банка и тиме срушена 
идеја о подизању Спомен-музеја.   

Заоставштина је из Архива Србије 
пренета у Општину Врачар, у којој је већ 
дуго, чекајући да  буде смештена у Музеј 
града Београда као Марковићев легат. 
Песников сан о чубурској „страћари“, 
кући какву је обожавао, и завет да се у њој 
окупљају уметници и људи који цене и воле 
уметност  нису се обистинили.

Марковићу се његова Метохија, такође, 
одужила на узбудљив начин. Народна 
библиотека „Његош“ у Пећи је 1999. 
године песнику подигла споменик, испред 
Библиотеке, наспрам споменика Његошу, а 
Сајам књига православних земаља у Пећи 
установио је награду „Златник“, за најбољу 
збирку песама, на којем је са једне стране 
угравиран симбол Сајма, а са друге лик 
Слободана Марковића. Нажалост, ни од тих 
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подухвата није остало ни трага. Албански 
терористи су истерали Србе из Пећи, 
запалили Народну библиотеку и срушили 
споменике Његошу и Марковићу.

У Београду, на Чубури, једна књижара, 
један сквер, библиотека, као и стихови из 
његове поеме Чубура исписани на зидовима 
ресторана Чубурска липа, чувају успомену 
на песника и преносе је наступајућим 
генерацијама.

Песници, писци и сликари о Слободану 
Марковићу 

Током уметничког стварања Слободана 
Марковића, оцењујући његово дело, 
оглашавали су се књижевни критичари. 
Међутим, значајне записе остављали су и 
његове колеге по књижевном и новинарском 
перу, износећи свој суд у књижевним 
гласилима, на литерарним скуповима и  
у предговорима и поговорима његових 
песничких збирки и прозних дела. 

За ову прилику су одабрани искази 
неколико великана југословенске књижев-
ности, Десанке Максимовић, Славка Ву-
косављевића, Васе Поповића, Бранка В. 
Радичевића, Изета Сарајлића, Зорана Пет-
ровића, Мирослава Антића,  Драгана Ко-
лунџије, Моме Капора и Тање Крагујевић, 
затим појединих новинара, као што је Љуби-
ша Манојловић, и уредника издавачких 
предузећа Марковићевих књига. Иако су дати 
у скраћеном обиму, записи и познији искази 
сведоче о томе колико су њихови аутори 
познавали песника и његово дело, колико 
су га ценили и волели, али, истовремено, 
откривају и саме ауторе и њихов особен 
однос према Слободану Марковићу као 
уметнику и  човеку.

„Марковићева Метохија – то је Метохија 
његовог детињства. Марковићева Чубура – 
то је Чубура његовог дечаштва које већ гледа, 
мисли, памти, жели, то је Чубура вила и 

уџерица, промукле песме и кафана. Метохија 
се више одражава у Слободановој поезији, 
веселој и тужној, мелодичној, а Чубура 
више у његовом животу, темпераментном, 
немирном, боемском...

Већ првим својим песмама Слободан 
Марковић је запажен од књижевне критике 
и читалачке публике. Сарађивао је у свим 
важнијим листовима и часописима у нашој 
земљи. Убрзо је постао један од најплоднијих 
младих српских песника који су се јавили 
после рата и једна од најзанимљивијих 
личности нашега савременога живота.“ 

Славко Вукосављевић   (Морнар на 
коњу, Београд, „Просвета“, 1953) 

*

„Слободан Марковић је један од наших 
најплоднијих савремених песника. Као и 
већина младих књижевних стваралаца и он је 
почео преко страница београдске Младости. 
Досад је објавио неколико збирки поезија, од 
којих су му најзапаженије Свирач у лишћу и 
Морнар на коњу, затим три књиге песама за 
децу, а недавно му је изашла из штампе и 
прва књига прозе – Пијанци иду дијагонано. 
Неке његове песме преведене су на енглески, 
бугарски и шиптарски језик.

Рођен у Скопљу (1928), Марковић ра-
но прелази у Београд где живи и ради као 
репортер и уредник културне рубрике 
недељног листа Наш весник. У последње 
време бави се и превођењем код нас непо-
знатих песама Сергеја Јесењина.

Боље од свих биографских бележака о 
њему, о његовом немирном духу, рећи ће 
његове бројне песме разбацане по збиркама, 
антологијама, часописима и листовима.

Књига Седам поноћних казивања  је 
друга збирка коју објављује у Сарајеву: 1950. 
године у издању сарајевског омладинског 
предузећа Полет изашао је његов Орао над 
жицом.“ 



КСЕНИЈА ШУКУЉЕВИЋ МАРКОВИЋ 

264

Изет Сарајлић (Седам поноћних кази-
вања у кључаоницу, Сарајево, „Народна 
просвјета“, 1955) 

*

„Репортаже Слободана Марковића немају 
ничег сензационалног, оне не садрже велика 
открића, уколико су оне саме велике, а оне 
су то, управо, по својим малим открићима. 
О репортаже Слободана Марковића можда 
ће се отимати и журналисти и литература. 
Далеко је важније што ће ове острашћене 
слике живота пружити богате тренутке 
читаоцима не само нашег времена.

У овим репортажама новинарство није 
ништа одузело литератури, као што ни 
литература није ништа одузела новинарству. 
Стопљени у једно, они на страницама 
ове књиге представљају сад раскошну 
компоненту. Поетска жица је новинара 
уздигла до барда малих ствари, а новинар 
је поети дао око да види читав рељеф  да 
то забиљежи, опише, нацрта, наслика. Ван 
сваког спора је, да је на широком платну 
Марковићеве репортаже ткан  –  живот.“ 

Љубиша Манојловић (Кад сам био 
Хамлет, Загреб, „Новинско издавачко 
подузеће“, 1958)

*

„За разлику од велике већине наших 
послијератних књижевника и новинара, Сло-
бодан Марковић је стекао глас и као пјес-
ничка фигура, као репортер, путописац и 
као сликар.

Непресушна радозналост и луталачки 
темперамент одувијек су формирали његову 
стваралачку физиономију.

Марковић је сензибилан пјесник с 
увјерењем правог романтичара, вјечитог 
младића који дјелима стално одбија остарјети 
и који као пропагатор људске доброте и 
љепоте остаје вјечно млад. Он је увјерени 

оптимист, па и онда кад не истражује толи-
ко дубину друштвених промјена већ је 
заокупљен људским судбинама, посебно 
достојанством умјетника и његовом упорном 
борбом за слободу стваралаштва.“ 

Ивана Сор (Копачи злата, Загреб, 
„Глобус“, 1980)

*

„Избор поезије Сергеја Јесењина у 
препеву Слободана Марковића, намењен 
деци старијег узраста, ваља поздравити као 
једну од ретких могућности да се, и мимо 
школске лектире, зађе мало у пределе светске 
литературе, необавезно, баш онако лепо 
романтично како то и доликује тринаестим 
или петнаестим годинама човекова живота.

Ваља одмах рећи да Јесењин није те 
стихове писао за децу нити их је икада 
намењивао најмлађима. То је зналачки, 
духовито и промућурно учинио Слободан 
Марковић. Најважније од свега је што је он, 
однегован на Јесењину и Блоку, задржао ону 
фину гаму која лежи на тој поезији, сачувао 
Јесењинове хармоније.“

Мирослав Антић (Сергеј Јесењин: Ниш-
та, о камен само се спотакох, Нови Сад, 
„Дневник“, 1985) 

*

„Оде последњи из рода Ђуре, Тина, 
и Драинца, и више таквих неће бити. Са 
Слободаном је скончала лоза песника и 
боема, чија се песма вазда једначила са 
сопственим животом, и ту разлике није 
могло да буде, само прелива од једног у 
друго: како су пили тако су певали.

Слободан је био песнички луђи него 
што је песнику било потребно. Био је пуно 
луђи од многих што се само праве луди 
и кобајаги песници. Он никад није водио 
дневник утрошка своје снаге, расипао је 
све што је имао: И стихове, и љубави, и 
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жене, и паре, и пиће и иће, па је (морам да 
кажем) обилато пљувао на фолиранте и 
политиканте, нарочито на такозване лидере 
јавног живота. 

Никад ником није припадао. Био је 
песник, и ништа друго. Није молио, и 
нипошто није могао бити послушник никоме 
и ничему. На све је био отпоран: једино није 
одолевао својој слободи. Он је припадао 
искључиво својој личној слободи. Зато 
су га у Палерму и звали Либеро. У Грчкој 
Елефтерије.   

А волели су га, волели: из далека. Сад 
ће му се сви приближавати, с љубављу. 
Хвалиће се: да су се са њим виђали, са њим 
седели, заједно пили, грлили се, најближи, 
ко браћа.... Штампао је преко педесет књига, 
а колико се још тога расуло по новинама, 
часописима, радију, телевизији. Невероватно. 
Па како си све то стигао?! Кад? Кад! Кад си, 
кажу, увек био пијан. Е, није тачно. Није 
тачно увек. Тачно је само: увек песник. Све 
друго о Слободану одцвркутаће птице са 
његове Чубуре.“ 

Васа Поповић (Оде последњи Либеро, 
„Политика“, 2. фебруар 1990)

*

„Према Слободану гајим братски однос. 
Ми Југословени волимо песнике, зато имамо 
љубав и поштовање према Слободану. Он је 
прави песник, песник словенски, нама близак, 
а не далек као неки песници са Мичигенског 
језера. Песник који је имао особен стил. 
Волим га и због других његових особина. 
Био је много весео човек, а у суштини био 
је дубоко тужно биће, морао је да пије као 
многи велики песници света. Слободан је 
био Југословен али пре свега Словен, близак 
песницима Русима, заљубљеник песничке 
Русије чију је сабраћу код нас тако успешно 
настављао.

Слободан је тражио себи сличне, добре 
људе, и никада се није променио, није се 
уобразио, иако је давно постао познат, 
славан. Боемија није угушила у њему права 
осећања, осећања према пријатељима, 
друговима, према жени. Био је пун осећања 
топлине, омиљен и вољен песник. Волим 
што га толико људи воли. И ја га волим. 
Увек ми је био близак као песник и као 
човек. Нека успомена на њега буде онаква 
како би он то волео – да настави да живи са 
духовном сабраћом, да у његов музеј долазе 
песници и сви људи који воле поезију и који 
цене у човеку човечност.“

Десанка Максимовић (Говор на сед-
ници Иницијативног одбора Спомен-музеја 
Слободана Марковића у Скупштини града 
Београда, 30. маја 1990)

*

„Слободан је био за живота споменик 
културе који је ходао Београдом. Његово 
дело је обимно и разноврсно, које треба 
показати јавности. 

Слободан је био често мој гост у 
атељеу, док је Бранко В. Радичевић био мој 
подстанар. Седам година смо се дружили 
сваког дана. Имао сам задовољство да га 
пустим у свој штафелај да наслика слику, 
да је потпише и да је понесе са собом. 
Као новинар, често је сам илустровао свој 
текст и то је било увек занимљиво и увек 
у тачној интонацији са садржајем текста. 
Био је изузетно даровит сликар, а није учио 
сликарство, носио је једно слободно биће да 
се изражава сасвим у једном спонтаном виду, 
као што је и писао. Мислим да је био један од 
најизворнијих песника коме је стих текао као 
бисерна вода.“ 

Зоран Петровић (Из записника Одбора 
за оснивање Спомен-музеја Слободана 
Марковића, 30. мај 1990) 
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*

„Слободан Марковић, песник, драмски 
писац, путописац, сликар и илустратор, спада 
у први ред најзначајнијих представника наше 
модерне уметности. Његови најразноликији 
таленти створили су јединствену личност, 
која се може мерити са највећим примерима 
светских аутора сличне вокације, као што 
су Виљем Блејк, Бодлер или Жак Кокто. 
Због те изузетности и плодова тог богатог и 
шароликог дара, заоставштина овог песника 
представља културно благо изузетне важ-
ности и вредности за српску културу.

Пошто нам је до недавно био савременик, 
можда у овом часу и не увиђамо значај 
његовог плодног рада, који нам је непрестано 
био пред очима, али цивилизовани народи, 
Французи, на пример, од уметника много 
скромнијег талента направили су светске 
уметничке институције.

Колико год је био велики песник, Сло-
бодан Марковић је исто тако био и велики 
сликар, поготову кад је реч о цртежу, пу-
ном рафинираности, изузетне вештине, 
посебности и лирике, какав није виђен у 
досадашњој историји модерне уметности 
нашег народа.“ 

Момо Капор (Одломак из Мишљења 
за утврђивање културног добра над 
Марковићевом заоставштином, 9. новембар 
1992)

*

„Мотив луке без сидришта овом збирком 
(Јужни булевар) добија своју пластичност и 
потпуност, своју другу страну – сидриште у 
луци бистрог, свевидећег ока, које загледано 
у прошлост слути будућност. То БОЖИЈЕ  
ОКО Атељеа на Чубури прелама дубину и 
висину, задире у пакао и дотиче небо. Мир 
осаме ту прекида пролазак анђела или удар 
демона на окну, сударају се силе света, 

емоције дамарају жешће и неумитније, 
њишући, судбоносно, простор ваздушне 
луке.... Јужни булевар је књига довршене 
луке, испуњености / оне давнашње молитве, 
опомене, зачуђене запитаности, жудње, 
‚Умрети а не видети вољени град...‘ А да ли 
се, у случају довршене луке, уопште може 
говорити о умирању. ‚Јер смрти у ствари 
нема / ни живота. Све сан је‘, каже песник. 
Па се чини да уз басамке Атељеа и низ њих, 
на путу ка небеском оку сна, из живота 
у живот, иде ‚син раскршћа, отац вука, 
брат ветра, монах Слободан‘ – са небом на 
раменима.“ 

Тања Крагујевић (Са небом на раме-
нима, „Политика“, 29. фебруар 1992)

*

„Песме у овој књизи откривају песника 
најинтимније у тренуцима кад не крије 
љубав, чежњу, љубомору, кајање, опроштај 
и стрепњу да га живот може удаљити од 
вољене жене а смрт заувек раставити. Иако су 
објављене у неколико песникових последњих 
књига, њихово појављивање на једном месту 
открива дубљи смисао песникове исповести 
уопште и има посебан значај и вредност. 
Сусрећући се са Марковићевом лириком 
од најраније средњошколске младости, 
увек сам могао и могу препознати његов 
изворни лирски говор који је имао и има 
како свој особен звук, тако и своје трајање у 
будућности. 

За песмама великог српског песника 
Слободана Марковића, када му се год враћам, 
не трагам по књижарама и библиотекама, не 
трагам чак ни за оним песниковим књигама 
које имам с драгом посветом нежног и 
искреног пријатеља, ја их знам наизуст и 
често их рецитујем, као наду која нас не 
напушта.“

Драган Колунџија (Чубура међу 
голубовима, Београд, 2000)
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*

„Слободан Марковић – најпесничкији 
песник који је живео у Београду. Ни Јован 
Илић са својим синовима није тако страсно 
срастао са градом. Ни Сима Пандуровић. Ни 
Владислав Дис. Ишао је улицама као песник. 
Куповао трешње као песник. Улазио у крчме 
као песник. Наручивао пиће као песник. 
Удварао се женама као песник.

Сладокусац, пилац, велемајстор 
кулинарства, слаткоран, страсник, љубавник. 
И песник. Само песник. Песник и ништа 
више. Разбацан. Снажан. Го до појаса. На 
раменима еполете официра царске руске 
војске. И ко зна куд све маршира и какве 
све води битке.  Плавооки песник. Детињег 
лица. 

Мајсторски је писао сонете. Један од 
најбољих версификатора. Али се није много 
трудио. Као да су му сметале мале форме. 
Писао је поеме које су,  у ствари, сазбирја 
малих форми. Али он је био таквог састава да 
се није могао да заустави на поезији. Поезију 

је удисао као кисеоник. Прокибицовао би 
добру песму као адут у карташкој игри. И 
тако проверио своју позицију. Знао је добро 
где му је место. Поезију је градио као црно 
вино. Процењивао боју, трпкост и снагу. 
Опојност. Малигане. 

Волео је песнике страснике. Тина Ује-
вића који му је можда био најближи, Раку 
Драинца, с којим се поистовећивао, Ристу 
Ратковића, с којим је подрумарио по Чубури, 
Сергеја Јесењина, због кога је пропутовао 
пола Русије... После путовања у Грузију био 
је опседнут Шотом Руставелијем. Преводио 
је ‚Витеза у тигровој кожи‘.

Могао је да изрецитује пола Комболове 
Антологије новије хрватске поезије која је 
објављена у Краљевини Југославији. Судета, 
Васиљевић, Ујевић, Крклец, В. Мајер, 
Алфиревић.

Умео је да воли. Осећам: ту је негде и 
сад са нама.“

Бранко В. Радичевић  („Књижевне 
новине“, 2000)

Библиографија која се доноси у овом прилогу пружа  најпотпунији увид у целокупно 
књижевно дело Слободана Марковића. На овом месту није упутно наводити библиографију 
његовог новинарског дела, јер је изузетно обимна – садржи више од две хиљаде јединица.
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Радичевићем), Београд, „Омладина“, 1958, 
стр. 38.
Сунчани дол, Загреб, „Лyкос“, 1959, стр. 
62.
Икра, Београд, „Нолит“, 1960, стр. 287+(1).
Посетилац тамног чела, Сарајево, 
„Веселин Маслеша“, 1964, стр. 87+(1).
Умиљати апостол, Београд, „Просвета“, 
1964, стр. 137+(1).
Седефасте двери, Београд, „Просвета“, 
1966, стр. 88+(4)
Ја, Порфирије III с реке, Шабац, „Чивија“, 
1969, стр. 58+(2).
Тамни банкет, Нови Сад, „Матица 
српска“, 1970, стр. 66+(1).
Београд прогорео ружама, Београд, 
„Народна књига“, 1974, стр. 209+(2).
Дванаест месеци“, Београд, „Вук 
Караџић“, 1974, стр. 75+(1).
Елеонора жена Килиманџаро, Београд, 
„Слово Љубве“, 1974, стр. 58+(3).
Лука, Нови Сад, „Матица српска“, 1975, 
стр. 163+(1). (Змајева награда за
          поезију).
Писма професору Палавичинију да Кости, 
Пожаревац, „Просвета“, Библиотека
         факсимили, 1977, стр. 48.
Ноћник са качкетом, Београд, „Слово 
Љубве“, 1979, стр. 69+(2).
Једном у граду ко зна ком, Београд, 
„Слобода“, 1980, стр. 365+(1). (Избор из 
поезије, поводом 35. година уметничког 
рада).
Адмиралова Аполонија/ Асил де Нуит, 
Београд, „Књижевне новине“, 1984, стр.
         151+(9).
Павиљон музике, Београд, „Књижевне 
новине“, 1986, стр. 80.
Камен на друму, Београд, „Делта прес“, 
Посебна издања, 1988, стр. 141.
Јужни булевар, Београд, „Народна књига“, 
1990, стр. 130.
Изабране песме, Београд, „Српска 

књижевна задруга“, 1996, Избор и 
предговор Борислав Радовић, стр. 150.
Чубура међу голубовима, песме и цртежи, 
Београд, 2003.

ПРОЗА
 Пијанци иду дијагонално, Београд, 
„Млади борац“, 1954, стр. 86+(8).
 Кад сам био Хамлет, Загреб, „Новинско 
издавачко предузеће“, 1958, стр. 175.
 Риђи потомак, Суботица, „Прогрес“, 
1960, стр. 115+(2).
 Луди Бертолдо на двору краља 
Албионија, Београд, „Борба“, 1960, стр. 32.
 Путовање грешног Елефтерија, Београд, 
„Слово Љубве“, 1971, стр. 184+(2).
 Сто лудих ручкова Либера Марконија, 
Копривница, „Подравка“, 1971, стр. 
100+(6).
 Копачи злата, Загреб, „Глобус“, 1980, 
стр. 274+(4).
 Међу Јесењиновима, Београд, „Слобода“, 
1984.
 Пијанци иду дијагонално, Друго 
допуњено издање, Београд, „Књижевне 
новине“, 1984, стр. 151+(9).
 И опет је једна љубав умрла, Београд, 
„Слобода“, 1982, стр. 109. (монографија о
 Вјекославу  Мајеру).
 Атос између неба и земље/ Српски 
Хиландар, Београд, „Слобода“, 1988, стр. 
177.
 Српска Сентандреја, Београд, „Слобода“, 
1988, стр. 109.
 Запиши то Либеро, Београд, „Борба“, 
1998, стр. 239.

ПРЕПЕВИ – ПРЕВОДИ
Сергеј Јесењин: Пугачов и друге песме, 
Београд, „Омладина“, 1956, стр. 191+(4). 
Сергеј Јесењин: Песме (са М. М. 
Пешићем), Београд, „Рад“, 1962, стр. 
95+(1); друго издање 1963, стр. 95; треће 
издање 1964, стр. 95; четврто издање 1965, 
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стр. 95; пето издање 1970, стр. 124;  шесто 
издање 1973, стр. 125; седмо издање 1977, 
стр. 125.
Сергеј Јесењин: Поезија (са М. М. 
Пешићем и Д. Цесарићем), Сарајево, 
„Веселин Маслеша“, 1973, стр. 133+(3);  
друго издање 1976.
Сергеј Јесењин: Сабрана дела (са М. 
М. Пешићем), књ. 1, Београд, „Народна 
књига“, 1966. 
Сергеј Јесењин: Ко је љубио тај не љуби 
више, Београд, „Слобода“, 1977, стр. 
177+(32); друго издање 1978; треће издање 
1979; четврто издање 1980, пето издање 
1981; шесто издање 1982; седмо издање 
1984.
Сергеј Јесењин. Растаћемо се уз смешак 
нас двоје, Београд, „Слобода“, 1979, стр. 
139; друго издање 1980.
Сергеј Јесењин: Болне мисли, Београд, 
„Слобода“, 1983, стр. 97. 
Сегеј Јесењин: Ништа, само о камен се 
спотакох, Нови Сад, „Дневник“, 1985, стр. 
80.
Сергеј Јесењин: Све што живи неки 
ожиљак има, Београд, „Књижевне 
новине“, 1987, стр. 191.
Сергеј Јесењин: Грлио сам брезу као туђу 
жену, Београд, „Књижевне новине“, 1987, 
стр. 139.
Сергеј Јесењин: Невиних руку мед, 
Београд, „Књижевне новине“, 1987, стр. 
115.
Сергеј Јесењин: Ана Сњегина, Београд, 
„Књижевне новине“, 1987, стр. 54.

АНТОЛОГИЈЕ
Уклета песникова ноћна књига (препеви, 
прозни текстови, предговор), Београд, 
„БИГЗ“, 1972, стр. 143+(1).
 Антологија међуратне боемске поезије, 
Скопје, „Македонска књига“, 1978, стр. 
176.

ДРАМЕ
Милена Барили. Жена са велом и лепезом, 
Пожаревац, „Браничево“, 1969, стр. 32.
Де Профундис, Радио Сарајево, 1960.
Кад  сам био Хамлет, Радио Сарајево,  
1961.
Младић са златном руком, Радио 
Сарајево, 1963. 
Тихи дани чика Мађионичара, Радио 
Сарајево, 1965.
Џек Лондон, Радио Сарајево, 1965.

ФИЛМСКИ СЦЕНАРИО
Боксери иду у рај, Београд, „Авала филм“, 
1970. 
                                    

ТЕЛЕВИЗИЈСКИ СЦЕНАРИО
Заобилазни Арчибалд, Телевизија Београд, 
1970.

ПРЕДГОВОРИ, ПОГОВОРИ
Стеван Будисављевић: Да ли те могу 
гледати, Београд, Просвета, 1970.
Стеван Будисављевић: Срце и сати среће, 
Београд, 1972.
Пеђа Миленковић: Искра љубави, 
Београд, 1973.
Карл Сандберг: Тумачење љубави, 
Београд, 1974.
Владимир Красић: Марија Михајловна, 
Београд, 1986.
У сопственим књигама:
Црни цвет, Београд, „Омладина“, 1958. 
Сто лудих ручкова Либера Марконија, 
Копривница, „Подравка“, 1971.
Једном у граду ко зна ком, Београд, 
„Слобода“, 1980.
Пијанци иду дијагонално, Београд, 
„Књижевне новине“, 1984.
Међу Јесењиновима, Београд, „Слобода“, 
1984.
Павиљон музике, Београд, „Књижевне 
новине“, 1986.
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Атос између неба и земље, Београд, 
„Слобода“, 1988.
Једном у граду ко зна ком, Београд, 
„Слобода“, 1980.
Адмиралова Аполонија/ Асyл де Нуит, 
Београд, „Књижевне новине“, 1984.
Јужни булевар, Београд, „Народна књига“, 
1990.

ЛИКОВНА РЕШЕЊА КЊИГА, 
ИЛУСТРАЦИЈЕ

Бранко В. Радичевић: Чудотворно око, 
Београд, 1964.
Сергеј Јесењин: Све што живи неки 
ожиљак има, Београд, „Књижевне 
новине“, 1987.
Сергеј Јесењин: Грлио сам брезу као туђу 
жену, Београд, „Књижевне новине“, 1987.
Сергеј Јесењин: Невиних руку мед, 
Београд, „Књижевне новине“, 1987.
Сергеј Јесењин. Ана Сњегина, Београд, 
„Књижевне новине“, 1987.
У сопственим књигама:
Посетилац тамног чела, Сарајево, 

„Веселин Маслеша“, 1964.
Уклета песникова ноћна књига, Београд, 
БИГЗ, 1972.
Писма професору Палавичинију да Кости, 
Пожаревац, „Просвета“, 1977.
Павиљон музике, Београд, „Књижевне 
новине“, 1986.
Јужни булевар, Београд, „Народна књига“, 
1990.

НЕОБЈАВЉЕНИ РУКОПИСИ
РОМАН

Пут до тамног врта/ Венчање са 
Елеонором

ДРАМЕ
Продавац Орион жилета
Тапирана кокошка
Венчање у Трокадеру

ТВ СЦЕНАРИО
Луди Бертолд на двору краља Албионија
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October 26th 2003 was the date of the sev-
enty-fifth anniversary of the birth of Slobodan 
Marković, Belgrade poet, painter and journalist 
(1928-1990). During forty years of his work in 
Belgrade, Marković accomplished various and 
numerous works, ranking him among the most 
important Belgrade artists. The Belgrade Mu-
seum established his artistic legacy in 1992 as a 
movable property, which would later become a 
legacy of this institution. This fact alone makes 
him well worth mentioning.

Slobodan Marković was born on October 
26th 1928 in Skoplje, where his father, Dimitrije 
P. Marković, was stationed as an officer of Roy-
al Yugoslav Army. Afterwards, in 1929, he went 
to Ljubljana, where his father was transferred, 
but after the divorce of his parents he moved to 
Metohija, Peć, where he lived with his grand-
mother. In 1941 he came to Belgrade where he 
spent the rest of his life and produced all his ar-
tistic works, and where his life came to its unex-
pected and tragic end on January 30th, 1990.

He published over sixty books encompass-
ing all literary genres: poetry, prose, drama, 
travelogues, film and television scripts, poet-
ic translations, reportages, anthologies, cook-
ery books, etc. His first book of collected po-
ems Posle snegova (After the Snows) appeared 
in 1949, and the last, Južni bulevar (The South 
Boulevard), in 1990. His works were published 
by publishers all over ex-Yugoslavia and trans-
lated into many different languages. He was al-
so a journalist and a painter. He worked as a 
journalist for several Belgrade daily and month-
ly papers, and cooperated with over 160 papers 
and journals all over ex-Yugoslavia. With his 
drawings he illustrated his literary and newspa-
pers texts, as well as works of some other writ-
ers. He left behind a great number of drawings 
and paintings. He was a member of the Associa-

tion of writers of Serbia, Association of journal-
ists of Serbia, Association of writers of Yugo-
slavia, Association of journalists of Yugoslavia, 
and the Association of the artists of the arts and 
crafts of Serbia. 

He won a great number of awards, such as 
Zmaj’s Poetry Award, July 7th Lifetime Achieve-
ment Award, Svetozar Marković journalist 
award, Milena Pavlović Barili award for paint-
ing, and many others. He also got a number of 
various awards, tributes and medallions, such 
as the Belgrade Silver Plaque, the Silver Plaque 
of the Journalist Association of Serbia, Gold-
en Plaque of Borba newspaper, and so on. He 
was also awarded the Order of Work, a Nation-
al Merit Silver Star Medal and a Nation Merit 
Gold Star Medal.

He spent most of his life in Čubura, a part 
of Belgrade which he made immortal in his 
work, and where he became a legend even dur-
ing his lifetime. After his death, a bookshop of a 
publishing house “Prosveta”, a Library on Južni 
bulevar Street, and a square at the end of Mc 
Kenzie Street, were all named after him.

A celebration of the 75th anniversary of 
birth of Slobodan Marković offered opportuni-
ty for revealing less known and almost entire-
ly unknown but important details of his life and 
work. Through authentic writings of the artist 
himself, testimonies from his contemporaries 
and colleagues, eminent Belgrade artists, as well 
as from personal knowledge of his fellow-mate, 
Marković’s personality was, for the first time, 
seen at closer range. Publishing of the biogra-
phy of all his works provided even better insight 
into his achievements. At the same time, the full 
scope of his personality and creativeness were 
brought closer to the cultural audiences, not on-
ly in Belgrade.

SLOBODAN MARKOVIĆ, BELGRADE POET, PAINTER  AND JOURNALIST 
(1928-1990)

Ksenija Šukuljević-Marković
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