
КА СУШТИНИ СТРАСТИ
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На слов но ве књи ге Сла во љу ба Мар ко ви ћа, збир ке крат ких при ча Ис ти сну то из 
жи во та, по ма ло је вар љив. Мо же чи та о ца да за ве де на по ми сао да је реч о ре а ли стич-
ним цр ти ца ма, мал те не исеч ци ма из ствар но сти, бе ле шка ма о љу ди ма ко је аутор по-
зна је и епи зо да ма из њи хо вих жи во та ко је су из јед ног или дру гог раз ло га при ву кле 
ауто ро ву па жњу. По вр шно пре ли ста ва ње не ко ли ци не при ча са по чет ка ове збир ке 
мо же чак и по твр ди ти ову вар ку: то су све ве о ма крат ки за пи си, све га по не ко ли ко 
ре че ни ца, у ко ји ма пи сац фик си ра не ку сце ну, не ку анег до ту, не ку пси хо ло шку фор-
му. Ме ђу тим, ка ко чи та ње од ми че, а чи та лац из о штра ва па жњу, по ста је ја сно да и у 
овој књи зи, као и ина че у аутор ском ру ко пи су Сла во љу ба Мар ко ви ћа, ства ри ни из-
бли за ни су то ли ко јед но став не и не по сред не ко ли ко се мо гу учи ни ти.

Ако обра ти мо па жњу, на то ука зу је већ и сам на слов: Ис ти сну то из жи во та уоп-
ште ни је исто што и Ис трг ну то из жи во та, на при мер. Ис трг ну те би за и ста мо гле 
би ти не ка кве ствар но сти бли ске сли чи це, ско ро па и на су мич но при ку пље не на осно-
ву афи ни те та или упа дљи во сти. Ме ђу тим, ис ти сну то је оно што је до би је но про ми-
шље ним и ци ља ним тру дом, тру дом ис ти ска ња, про це ђи ва ња, про се ја ва ња, што по-
ста је очи глед ни је ако упо тре би мо стра ну реч ко ја зна чи исто, а то је екс тра хо ва но; 
плод екс тра хо ва ња је екс тракт, есен ци ја, да кле не ка ква су шти на, не ко зр но ул ти ма-
тив не спо зна је и осво је ног зна че ња. Упра во та ква зр на спо зна је о људ ској ег зи стен-
ци ји и при ро ди при ку пља и уоб ли ча ва Мар ко вић у овој при по вед ној збир ци, и чи ни 
то на упе ча тљив, ни ма ло сви лен на чин, јер оне људ ске су шти не ко је га ов де за ни ма-
ју ни ка ко и ни су сви ле не – на про тив, то су углав ном гру бе, су ро ве, не при јат не, иако 
че сто ве о ма за бав не исти не о фи зи о ло шком и пси хо ло шком устрој ству чо ве ка у ње-
го вим ни жим ре ги стри ма, јер упра во ту по чи ва она за јед нич ка осно ва, оп шта по ду-
дар ност ко ју је аутор ски нерв Сла во љу ба Мар ко ви ћа по де шен да осе ти и под не се 
нам је на зна ње у књи жев ном уоб ли че њу у нај ве ћој ме ри са о бра зном ма те ри ји и те-
ма ти ци на ко ју се осла ња.

Ту ма те ри ју и те ма ти ку, у нај кра ћем, са чи ња ва ју оне стра сти ко је оме ђа ва ју и на 
пре суд но ва жан на чин уоб ли ча ва ју и усме ра ва ју жи вот по је дин ца. То су љу бав, љу бо-
мо ра, мр жња, по жу да, жуд ња за са мо у ни ште њем и смр ћу, и онај бес крај па ла нач ких 
на го на за при кри ва њем сво јих и раз от кри ва њем ту ђих стра сти, за ис те ри ва њем по-
је дин ца на чи сти ну и груп ни на пад на ње га. Ли ко ве ко ји оте ло вљу ју ова кве те ме Мар-
ко вић у нај ве ћој ме ри сме шта у је дан ка рак те ри сти чан по лу свет ка фан ског, се о ског, 
ауто бу ско и же ле знич ко ста нич ног, при град ског, кри ми нал ног, ал ко хо ли чар ског ми љеа. 
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Тим ми ље ом од са мог по чет ка ове збир ке не при кри ве но вла да еро то ма ни ја као нај-
ду бљи по кре тач ме ђу људ ских од но са и при по вед них за пле та. Као ми кро ко смос ко ји 
ве о ма илу стра тив но од ра жа ва це ли ну, ци ти ра ћу ов де у це ли ни при чу ко ја отва ра 
књи гу, а чи ја фор ма ско ро да би се мо гла на зва ти не ка квих про зним ха и ку ом:

Су срет

Муж ко но ба ри це се вра тио из за тво ра. Ви кенд 
је. Се ди у ба шти ста нич не ка фа не са љу бав ни ком 
сво је же не. Њих дво ји ца су школ ски дру го ви. Се ћа ју 
се де тињ ства. Она их слу жи иш че ку ју ћи ка ко ће се 
за вр ши ти овај су срет.

Ми ри шу ли пе.

Те мат ски гра див ни еле мен ти ко је ов де на ла зи мо – пе ри фе риј ско, ста нич но ка фан-
ско окру же ње, кри ми нал ци и ко но ба ри це, пре љу ба и на го ве штај на си ља – у збир ци 
Ис ти сну то из жи во та би ће ис ко ри шће ни на ве ли кој ска ли и у раз ли чи тим по јав ним 
об ли ци ма. У по је ди ним при ча ма ко је су на ме не оста ви ле по се бан ути сак, они про-
сто хр ле као не ка кав во до пад жи вот них чи ње ни ца, да би на све га три стра ни це осли-
ка ли дру штве ну исто ри ју со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, упо ре до са тра гич но ба нал ним 
и ис пра зним жи вот ним при ча ма про та го ни ста – та ква је, на при мер, из ван ред на 
при ча „Су срет“. У јед ном дру гом то ну, на ра тив ни глас у овој књи зи по вре ме но по глед 
окре не ка соп стве ној уну тра шњо сти, а та да на ста ју ве о ма упе ча тљи ве ми ни ја ту ре 
као што су при че „Ис кљу че но из це ли не“ или „Ко њи“. У оној пр вој, при по ве дач се су о-
ча ва са соп стве ним до жи вља јем пу то ва ња и ира ци о нал ном пре да но шћу ви зу ел ном 
ути ску гле да ња кроз про зор, док про ме на ме ста бо рав ка обез бе ђу је су сре та ње са 
но вим жи те љи ма за тво ра, ка фа на и си ро тињ ских пред гра ђа. У дру гој, ли ри зам ско-
ро да се при бли жа ва пе сми у про зи, док при по ве дач рит ми зо ва но из ла же да ле ке 
де чи је до жи вља је о ком шиј ским ко њи ма, ко ри сте ћи фан том ски од сјај јед не не ста ле 
пред мет но сти да про го во ри о вре ме ни то сти као чо ве ко вом усу ду, о про ла зно сти 
као фун да мен тал ном људ ском ис ку ству. У ма ње лир ском кљу чу, ова ме лан хо лич на 
су о че ност са крат ко ве ко шћу и уза луд но шћу људ ских на по ра обо ји ће и мно го број не 
дру ге при че у књи зи, ре ци мо та ко ђе од лич ну при чу „Без уте хе“, у ко јој се по но во са 
со ци ја ли стич ком ју го сло вен ском про шло шћу пре пли ће при по вест о јед ној про па-
лој љу ба ви, оп те ре ће ној и на кра ју до крај че ној му ка ма да се обез бе ди ег зи стен ци ја 
и стал ним су о ча ва њем са из бо ром са мо из ме ђу ло шег и го рег.

Збир ка при ча Ис ти сну то из жи во та чи та се ла ко и бр зо; чак и ка да го во ри о са-
свим не при јат ним ства ри ма, при по ве дач уме да бу де без о бра зно и шар мант но ду хо-
вит, и да чи та о ца са осме хом пре ве де пре ко про ва ли је људ ског оча ја ња и без из ла за. 
На кнад но, ме ђу тим, о овој књи зи раз ми шља се ду го и на мр ште но. Та ко ваљ да и тре ба 
да бу де са ова ко озбиљ ном лек ти ром.




