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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ И КУЛ ТУ РА  
НА РОД НОГ ПАМ ЋЕ ЊА

По е зи ја Ђор ђа Сла до ја пред ста вља ве о ма спе ци фи чан, а тра
ди циј ски чвр сто уте ме љен фе но мен са вре ме ног срп ског пе сни
штва. Тај би се фе но мен сва ка ко мо рао раз мо три ти уну тар јед не 
дра го це не за јед ни це ства ра ла ца ко ји сво ја де ла об ли ку ју по на че
ли ма ве о ма бли ским на шој усме ној тра ди ци ји. Та кви пе сни ци, 
ве о ма че сто, успе ва ју да из гра де ти по ве пе ва ња ко ји по пу лар ност 
пе снич ког чи на по ди жу до за ди вљу ју ћих ви си на, а те ви си не след
бе ни ци ис кљу чи во пи са не тра ди ци је, а по го то во за ступ ни ци ели
ти стич ке кон цеп ци је пе снич ког чи на, је два мо гу и да на слу те, а 
нек мо ли да са ми сво јим де ли ма ре а ли зу ју. До вољ но је са мо по ме
ну ти Ње го ше вог нај ле ги тим ни јег пе снич ког по том ка, Ма ти ју Бећ
ко ви ћа, па схва ти ти ко ли ки су ра спо ни та кве ау тен тич не су ге
стив но сти и не ве ро ват не по пу лар но сти ко ју по е зи ја с по е тич ким 
кљу чем усме но сти успе ва да по стиг не. Бећ ко ви ће ву по е зи ју сто га 
во ле чак и они ко ји по е зи ју и не чи та ју, а фе но мен усме них на сту
па ово га пе сни ка је не што упо ре ди во са мо са не ка да шњим чу дом 
гу сла ре вог де ло ва ња на оку пље ни на род же љан да од пе ва ча чу је 
оно што о се би и свом на ро ду тре ба да зна. 

Са мо у ова квим рет ким, по све му нео бич ним слу ча је ви ма 
мо гу ће је усред мо дер ни стич ке кул ту ре, ве за не за ам би јен те гра
да, за кул ту рал на укр шта ња и сло же не ме диј ске ре ла ци је, да у 
пе снич ком до га ђа ју на јед ном вас кр сне по пу лар ност усме ног ко
му ни ка тив ног чи на. У ши рим кру го ви ма по што ва ла ца и сим па
ти зе ра та ква се по е зи ја ма хом слу ша, а ма ње се чи та, али то ни шта 
не ре ме ти ни ти убе дљи вост вер бал них из вед би ни ти ин тен зи тет 
пе снич ког до жи вља ја. Чак на про тив, у мно гим сег мен ти ма та из
вед ба за до би ја не што крај ње осо бе но, а до жи вљај се ин тен зи ви ра, 
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по го то во у про сто ру ин ти ме ко ју усме на за јед ни ца ус по ста вља 
из ме ђу пе сни ка и пу бли ке, као и из ме ђу по је ди них чла но ва тог 
ау ди то ри ју ма по што ва ла ца и по све ће ни ка. Сви они се, на и ме, 
по чи њу ме ђу соб но пре по зна ва ти по не ким не жним, лир ским и 
та на ним спој ни ца ма ко је пре тог пе снич ког и ко му ни ка тив ног 
чи на као да ни су ни опа зи ли. Не гу ју ћи ова кве вер бал не и тра ди
циј ске осо бе но сти, по е зи ја и да нас успе ва да оба вља не жне по
ступ ке утвр ђи ва ња ду ха кул тур ног за јед ни штва, окре пље ња на
род но га би ћа и об је ди ња ва ња ра су тог ко лек ти ви те та.

По е тич ки си стем и пре дач ки ослон ци

Ђор ђо Сла до је при па да упра во та квим дра го це ним, а ве о ма 
по пу лар ним и во ље ним пе сни ци ма. Ње гов круг по што ва ла ца са
чи ња ва ве о ма ста би лан скуп пре све га по зна ва ла ца тра ди ци о нал
ног на чи на жи во та и по што ва ла ца на род не кул ту ре, а то су по 
пра ви лу ста нов ни ци мо дер них гра до ва, али са не сум њи вим прет
ход ним ру рал ним, тра ди ци о нал ним жи вот ним ис ку ством и са 
на гла ше ним сен ти мен том ве за ним за то ис ку ство. У том сми слу 
иде ал ног Сла до је вог чи та о ца пре по знао бих по ка рак те ри стич ним 
ши фра ма кул ту рал не тран зи ци је: то је чо век ко ји је ра ди кал но 
про ме нио мо ду се соп стве ног жи во та, ви ше или ма ње успе шно се 
укло пио у но ви ур ба ни ам би јент, али и да ље чу ва ме лем но пам
ће ње ко је га ве зу је за свет де тињ ства, или за прет ке са ко ји ма је 
про во дио не ки део сво га жи во та, или за свет пре да ка са ко ји ма се 
ни ка да ни је срео, али их је упо знао кроз по ро дич не при че, ко лек
тив но пре да ње, исто риј ска све до че ња и све ко ли ко кул тур но пам
ће ње чи та вог на ро да. 

Уку пан број ова квих чи та ла ца и по тен ци јал них по што ва ла
ца Сла до је ве по е зи је ве о ма је ве лик, јер је срп ска кул ту ра, исто
ри ја, дру штво, по ро ди ца сва ис пу ње на та квим пре дач ким ни ти ма 
ко је пред ста вља ју са став ни це ин тим них жи во та свих нас. Чак и кад 
се пре да мо об ли ци ма ви со ко ци вли зо ва ног, чи сто ма те ри ја ли стич
ког жи во та, у сва ко ме од нас ра де ове ти хе ни ти се ћа ња ко је нас 
вра ћа ју пре ци ма и исто риј ском пам ће њу. Ни је уза луд, и то одав но, 
кул тур на ан тро по ло ги ја кон ста то ва ла да је срп ска кул ту ра ве ли
ким де лом за сно ва на на кул ту мр твих. Али то ме би увек тре ба ло 
до да ти, а то се не чи ни баш че сто, да је тај култ мр твих из гра ђен 
на хри шћан ској, пра во слав ној пред ста ви о при сној за јед ни ци свих 
мр твих као у Бо гу веч но жи вих љу ди. Сто га ће ма те ри ја ли стич ки 
ан тро по ло шки ре зон ова кав до жи вљај про гла си ти пу ком пра зно
ве ри цом, при ми ти ви змом и глу по шћу, али да је срп ска кул ту ра 
мно го сло же ни ја, те да са др жи јед ну ду бо ку ве ру у увек жи во га 
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Бо га, то зна ју са мо они ко ји до бро по зна ју ту кул ту ру, као и они 
ко ји ег зи стен ци ју љу ди не одва ја ју од чи сте ду хов но сти, па и Ду
ха све то га. Та квих је, на жа лост, од ко му ни стич ког огла ша ва ња 
смр ти Бо га и ме ђу Ср би ма по че ло да би ва све ма ње, па је зна чај 
пе сни штва ко је нас вра ћа ау тен тич ном, до ма ћем при мор ди јал ном 
кул ту рал ном ис ку ству уто ли ко ве ћи.

Ова кве об ли ке ко му ни ка ци је и раз у ме ва ња оба ве зно мо ра мо 
има ти на па ме ти кад о по е зи ји Ђор ђа Сла до ја и не ких ње му срод
них пе сни ка про ми шља мо и кад по ку ша ва мо да их про ту ма чи мо. 
Тре ба и то ре ћи да Сла до је ва по е зи ја по чи ва на ве о ма кон зи стент
ном и ста бил ном си сте му по е тич ких ка рак те ри сти ка, а тај си стем 
ре а ли зу је је дан ви со ко ко му ни ка ти ван об лик пе снич ког чи на. У 
ње му је кључ на, по ла зна став ка са др жа на у чи ње ни ци да је по е
зи ја у не по сред ној функ ци ји ре ал ног жи во та, да је упу ће на на то 
да пе сник тај не по сред ни, ре ал ни жи вот ко ји жи ви мо тре ба да спо
зна и да га чул но кон крет ним, пе снич ким је зи ком из ло жи на шој 
естет ској пер цеп ци ји ука зу ју ћи на ти хе и за чуд не ње го ве по јав не 
об ли ке. Са тог ста но ви шта чи ни се да би чак и по спе ци фич ним, 
твр дим кри те ри ју ми ма јед ног Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вог 
„ре ал ног прав ца”, у пе ва њу и ми шље њу Ђор ђа Сла до ја овај кри тич
ки иде о лог на шао оно што при жељ ку је. Ако је овај не по ко ле би ви 
ре ли ста (у тек сту „Пе ва ње и ми шље ње”) ме ђу рет ке пе снич ке 
вред но сти ко је су му по во љи увр шта вао по ко ју ва ља ну Зма је ву 
пе сму, по себ но ње го ву са ти ру, ако је био спре ман да то ме до да 
још са мо Ђу ру Јак ши ћа, он би по та квим кри те ри ју ми ма из срп
ског пе сни штва мо гао до да ти још не ко ли ко по то њих пе сни ка, а 
ме ђу њи ма би сва ка ко Ђор ђо Сла до је имао сво је са свим при род но 
и за слу же но ме сто.

Сла до је во пе ва ње и ми шље ње од ви ја се без ве ли ких стил ских 
ком пли ка ци ја, али са сјај ним, за ди вљу ју ћим осе ћа њем за је зик и 
ње го ве из ра жај не мо гућ но сти. Ка ко у те мат ском та ко и у је зич ком 
по гле ду, ње го во основ но упо ри ште про на ђе но је у на род ном жи
во ту, па је и је зик ње гов из вор но на род ни, хер це го вач ки, а обо га
ћен свим еле мен ти ма ву ков ски чвр сто за сно ва не кул ту ре. Свеж и 
из ра жа јан, увек пла сти чан и су ге сти ван, овај је зик по кат кад тек 
до ђе у ис ку ше ње ка квих твр ђих или ису ви ше екс пре сив них фор
му ла, али та кво ис ку ше ње пе сник ве о ма ве што и спон та но укла па 
у јед ну крај ње уљу ђе ну, тра ди ци о нал ном кул ту ром урав но те же ну 
и пле ме ни ту фор му. Чи та ју ћи ове пе сме пре по зна ће мо мно ге лек
сич ке сло је ве ко ји су већ на са мој гра ни ци не ста ја ња из про сто ра 
стан дард ног је зи ка, а че сто су тај про стор већ и на пу сти ли. Бле сне 
по вре ме но и по не ка фра за или иди о мат ска кон струк ци ја, тек то лико 
да не са мо у ре чи ма не го и у син таг ма ма, па и чи та вим ре че ни ца ма 
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оста не ја сан траг тог ру рал ног, на род ног ам би јен та у ко јем је ау тен
тич но срп ско би ће и мо гло да пре жи ви све по тре се ко ји ма је би ло 
из ло же но. Ка да пе сник на ова кав на чин пе ва, он да је по слат ја сан 
сиг нал да пе ва о не че му ау тен тич ном и спа со но сном по сам оп ста
нак чи та вог на ро да и кул ту ре ко јој пе сник при па да. Та ко се фор
ми ра онај ду бо ки и сна жни ути сак да је Сла до је наш, ау тен тич но 
наш пе сник ко ји о сви ма на ма и о на шој исто риј ској суд би ни пе ва 
и про ми шља.

Го вор но ви а до жи вља ји ста ри

Ту не где утвр ђу је мо осно ву до жи вља ја ве за ног за из не над
ност и от кри ће не чег ду бо ко и те мељ но по зна тог. Сла до је нам као 
са свим но во и све же, об но вље но и ожи вље но, от кри ва оно што би 
тре ба ло да сви зна мо, па се от кри ва лач ки мо ме нат овог чи на ис
по ста вља на по не што раз ли чи те на чи не: не ко је све то што је 
при ро да на род ног би ћа истин ски за бо ра вио, не ко је чак и пре зрео 
и ду бо ко га се за сти део, не ко је убе ђен да са та квим од би ја њем 
ула зи у свет ве ли ких идеј них и иде о ло шких или ма те ри ја ли стич
ки и ци ви ли за циј ски про спе ри тет них све то ва, а не ко је јед но став
но за пу стио не што дра го и ми ло, је два че ка ју ћи да се по ја ви не ко 
ко би га на све то под се тио. Ра зно вр сни су пу те ви за бо ра ва са мо
га се бе и сво јих кул ту рал них упо ри шта, али за све њих по е зи ја 
Ђор ђа Сла до ја, па и свих дру гих пе сни ка ја ких кул ту рал них ко ре
на, има увек спа со но сног ме ле ма и ле ка. У свим овим слу ча је ви ма 
по е зи ја ис по ста вља го вор ко ји је по ма ло но ви, али су до жи вља ји 
ве о ма ста ри. Или, ре че но пе снич ким за но си ма Цр њан ског: „Суд
би на ми је ста ра, / а сти хо ви ма ло но ви”. 

Баш због та квих, ве о ма ста рих до жи вља ја ни пе снич ка фор ма 
Ђор ђа Сла до ја ни је се мно го ме ња ла. Ње го ви по е тич ки по ступ ци 
су при лич но ујед на че ни, зби је ни, као у гу стом тка њу, а у чи та вом 
пе сни ко вом опу су не ма ни тра га, чак ни на го ве ша та ја на глих про
ме на, по го то во не пу них и нео че ки ва них за о кре та. Сто га је пе сни
ков го вор ве о ма си гу ран и ујед на чен, стил ски и ре то рич ки пре по
зна тљив, а ње го ви ка рак те ри стич ни сми са о ни обр ти де лу ју вр ло 
спон та но и ху мор но крај ње убе дљи во. Сто га се с раз ло гом мо же 
ре ћи да Сла до је це лог свог жи во та пи ше прак тич но јед ну те исту 
књи гу, а та књи га, то је це ли на ње го вог опу са схва ће ног као збир 
свих до жи вља ја о ко ји ма је пе сник оста вио ја сно га је зич ко га тра
га. У скло пу та кво га опу са мо гу се пре по зна ти ли ни је те мат ског 
до пи си ва ња и ши ре ња, до пу ња ва ња и обо га ћи ва ња, али су по е тич
ке раз ли ке из ме ђу по је ди них књи га уну тар то га опу са са свим услов
не и не пре те ра но зна чај не. Раз у ме се да се о по је ди ним ње го вим 
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књи га ма и те ка ко мо же чи та ти и пи са ти за себ но, али ипак зна че
ње и сми сао це ли не оно га што је пе сник ство рио увек се на ме ће 
са не у мит но шћу ка кве не ма код оних ства ра ла ца чи је раз вој не 
фа зе по чи ва ју на те мељ но дру га чи јим на че ли ма и функ ци ја ма 
пе снич ких тек сто ва. О овим раз ли ка ма тре ба про ми шља ти и ту
ма чи ти их при ме ре ним по ступ ци ма, а код Сла до ја та при ме ре ност 
зна чи да се убе дљи во на ме ће сли ка це ли не све та о ко јем у свим 
збир ка ма и у свим до би ма сво га жи во та он пе ва. 

У мно гим пе сма ма мо же мо от кри ти тра го ве ова квих по е тич
ких и ау то по е тич ких са гле да ва ња, јер пе ва ју ћи о све ту на род ног 
жи во та ко ји ла га но не ста је, пе сник исто вре ме но про ми шља и сам 
чин пе ва ња и ње го ву функ ци о нал ност. Та ко је – тра гом оне сјај не, 
бри љант не по е тич ке ис по ве сти Ла зе Ко сти ћа „Ме ђу ја вом и мед 
сном” – Сла до је иза ткао пе сму „Тка ља” у ко јој, на те ме љу слич не, 
го то во исто вет не ме та фо рич коале го риј ске схе ме, тка ње ис по ста
вља као се ман тич ку осно ву по ко јој се раз ли ста ва те мат ска ша ре
ни ца це ле пе сме. Па као што Ла за пе ва о пле ти ву и пле ти љи („Ко 
пле ти ља она ста ра, / дан што пле те, ноћ опа ра, / ме ђу ја вом и мед 
сном”), та ко исто, али бит но дру га чи је, пе ва и Сла до је. Ње го ва 
пле ти ља та ко пле те да јој се сва ко де ло из врг не у не што дру го и 
дру га чи је: „Про спе се по тка сму ти ша ра / Све ми се смр си и опа ра 
// Пе ле ну поч нем – зи не за вој / На стра ши ло ми ли чи раз бој // А 
чу нак ми је црн су ва рак / Као да не ткам цр кви да рак”. Па се да ље 
ре тор ски пи та: „Ко ми је Бо же бо је по кро – / Шта год за сну јем 
откам по кров”. Смрт на ис ку ше ња су, да ка ко, срп ски кључ ни иза
зо ви, па због тог те мељ ног ис ку ше ња тка ља и не мо же дру га чи је 
не го да про из ве де оно што јој са ма по тка ње но га тка ња на ме ће. 
Ти хом але го риј скосим бо лич ком схе мом пе сник, да кле, при зна је 
ка ко у ње го вом ка зи ва њу про го ва ра не ка ду бља осно ва или по тка, 
а то зна чи да без об зи ра о че му и ка ко на ме ри да за пе ва, увек се 
из ви ја глас ко ји је ду бље од ре ђен кул ту ром и пре дач ком усло вље
но шћу не го би ло ка квом твор че вом од лу ком или на ме ром. Сто га 
пе сник увек моћ ни је про го ва ра са по зи ци је све ко ли ког на род ног 
би ћа и ње го вог кул тур ног пам ће ња не го ли са по зи ци је стро го 
ин ди ви ду ал ног, при ват ног и дру штве но изо ло ва ног су бјек та.

Сла до ју су ро ман ти ча ри нај чвр шћа осно ва на ко јој он гра ди 
сво је пе снич ке слут ње и сно ве. А кад се осло ни на са мо га Ње го ша, 
он ће он да опе ва ти шта је то оста ло од оне ве ли ке, бри љант не еп ске 
це ли не на ших усме них пе ва ча, од оно га што је на тој осно ви опе вао 
и сам Ње гош, а он да ће све то мо дер ни пе сник упо ре ди ти са овим 
што као оста так оста та ка има мо да нас. Из та квог по ре ђе ња ње му 
ће се ве ли ко Ње го ше во Огле да ло срп ско при ка за ти тек као Огле
дал це срп ско, при че му ни је са мо до шло до очи глед ног ума ње ња 
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за да тих еп ских раз ме ра не го је до шло и до круп не функ ци о нал не 
из ме не: у Огле да лу срп ском ви ди се чи тав на род и ње го ва суд би на, 
а у Огле дал цу срп ском тек се дâ са гле да ти по не ко ли це, као очи
глед ни при мер и при лог сли ци про па да ња круп них, ко лек тив них 
за јед ни ца и по ја ве три ча вих ин ди ви ду ал них жи во та ко ји раз бо
ље но за гле да ју у са ме се бе, а из ван се бе ни шта осим се бе и не ви де. 
Та ко је Сла до је сјај но по ка зао ка ко из гле да пра ва ме ра људ ске 
дез о ри јен ти са но сти у са вре ме ном све ту. За ова кву си ту а ци ју је 
на род на кул ту ра има ла спре ман од го вор, а сјај но га је ис ка зао Вук 
Ми ћу но вић у Гор ском ви јен цу (сти хо ви 1618–1621): „Ада за сву игру 
без гу са лах / ја ти не бих па ру тур ску дао. / Ђе се гу сле у ку ћу не 
чу ју, / ту је мр тва и ку ћа и љу ди”. На рав но, ова кав од го вор ни је 
мо гућ у усло ви ма ци ви ли за циј ског хе до ни зма XXI ве ка, али тре ба 
се по бри ну ти да и у та квим окол но сти ма има усло ва за раз у ме ва
ње овог тра ди ци о нал ног од го во ра, па и ње го вог укљу чи ва ња у 
по ље све оп ште про бле ма ти за ци је ду ха на шег вре ме на.

Еле ги ја и ле ко ви тост ху мо ра

Сла до јев чо век, као очи ти про дукт на шег, по степ ског и мо дер
ног све та, ре дов но се по ка зу је као пу ки не до стој ник све га оно га што 
је на сле ђе но од пре да ка и са чи ме он, по пра ви лу, и не зна шта да 
чи ни и ка ко са тим на сле ђем на крај да иза ђе. За то, го во ре ћи у име 
це лог ко лек ти ва, лир ски су бје кат и ве ли да је ње му ја ко да ле ко 
Хи лан дар, да не зна ка ко до ње га да до ђе, а и кад до ђе има ли му 
спа са због све га што на се би но си: „А за на ше гре хе, не сре ће и 
му ке, / Мај чи це Све та, ма ло су три ру ке! / И мо жда је бо ље да до 
Тво га хра ма, / По спас и ми лост ду ша кре не са ма. / Јер ја сам пре
пун пе пе ла и га ра, / И не смем та кав у сјај Хи лан да ра” („Да ле ко 
је Хи лан дар”). Пе сник, да кле, на сту па са по зи ци ја ис кре не и че сти
те за гле да но сти тра ди ци о нал ног чо ве ка у све тост ко ја чу ва оп ста
нак ово га све та, па у тој за гле да но сти пр во са гле да ва соп стве ну 
не до стој ност, па тек он да све оста ло. На ме тљи ви и рас пу сни чо век 
на шег до ба, те мељ но од ре ђен иде јом сло бод ног тр жи шта, увек ће 
по ми шља ти ка ко је упра во по ме ну та све тост не ка вр ста ро бе коју 
би он, сво јим вла сти тим нов ци ма хтео да ку пи, па што би – кад 
већ има до вољ но но ва ца – мо рао да са мо га се бе му чи пи та њи ма је 
ли он до сто јан те све то сти или ни је. У тој ра зли ци из ме ђу чед но сти 
и бо го бо ја жљи во сти тра ди ци о нал ног чо ве ка, с јед не, и на ме тљи
во сти и грам зи во сти мо дер ног чо ве ка, с дру ге стра не, ука зу је се 
не пре мо сти ви јаз о ко јем се не сме ћу та ти. О ње му тре ба све до
чи ти, па и пе ва ти, али то мо же нај е фект ни је да се чи ни ком би на
ци јом ту го ван ке и ко ми ке, еле ги је и ле ко ви тог ху мо ра. 
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Та кав је пе сник Ђор ђо Сла до је: на ње го ве сти хо ве до ђе вам 
да исто вре ме но ти хо за пла че те и осмех не те се не жно. Ако би смо 
га сме шта ли у пе снич ку тра ди ци ју, он да би смо мо гли – уза сва 
већ по ме ну та – бар још два нај чвр шћа упо ри шта да про на ђе мо за 
ње го во ту жно ху мор но пе ва ње и ми шље ње. Мо жда ви ше од сва ко
га дру го га у Сла до ју од је ку је глас Алек се Шан ти ћа, не са мо због 
ду ха Хер це го ви не и ње го вог раз у ме ва ња за све ко ли ке окви ре срп
ске кул ту ре не го и због ду бо ког осе ћа ња за об ли ке тра ди ци о нал ног 
на чи на жи во та и за ме лан хо лич но са гле да ва ње чо ве ко ве жи вот не 
суд би не. Нај про сти је ре че но, Ђор ђо Сла до је је Алек са Шан тић 
на ше га до ба, он на ста вља Шан ти ћев пев она ко ка ко је то мо гу ће 
у вре ме ну с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка, у вре ме ну ка да тра ди
ци о нал не фор ме жи во та гу бе сва ку ре ал ност и пре тва ра ју се у 
го ми лу екс по на та у ет но граф ским му зе ји ма и ет но се ли ма. Као и 
Шан тић, та ко и Сла до је до бро осе ћа ка ко не ка тихa иди ла тра ди
ци о нал ног на чи на жи во та, то пли на де тињ ства и ушу шка ног по ро
дич ног жи во та је су са мо дра го це не ма три це се ћа ња ко је об ли ку ју 
на шу пер цеп ци ју овог ужур ба ног, ур ба ног жи во та и мо дер ни зо
ва них обра за ца по на ша ња. Сто га је еле ги ја основ на из ра жај на 
фор ма и жан ров ски оквир на ко ји ра чу на овај шан ти ћев ски пе вач 
у вре ме ни ма пост мо де р ни стич ких лу та ња.

А да то лу та ње не бу де пу ко ба у ља ње и ср ља ње пред иза зо
ви ма вре ме на са ко ји ма се пе снич ки су бје кат су о ча ва, Сла до ју је 
дра го це но би ло оно дру го пе снич ко упо ри ште ко је сам по ме нуо. 
Реч је о Бран ку Ћо пи ћу и ње го вом бла го твор ном ху мо ру, и то не 
са мо пе снич ком не го чак пре вас ход но при по вед ном ху мо ру ко јим 
је он, из ну тра, осве тља вао свет сво јих ју на ка, њи хо вих по ро ди ца, 
те бли жег и ши рег дру штве ног ам би јен та. Но, тре ба и то ис та ћи: 
ни ти је Сла до је по на вљао Шан ти ће ве ни ти Ћо пи ће ве фор му ле, 
ни ти је епи гон ски хо дао ута ба ним ста за ма сво јих прет ход ни ка. 
Он је са мо сле дио дра го це на упут ства њи хо ве осо бе не ду шев но
сти и естет ске осе тљи во сти, а он да је у жи вом жи во ту и у пре сном 
ху мо ру ко ји тај жи вот про жи ма про на ла зио све оно што је ње го во 
око и ухо уме ло да пре по зна и да пе снич ки вер ба ли зу је. Тај спој 
еле гич ног то на и ти хог, еле гант ног ху мо ра чи ни да се ути сак о 
ње го вим пе сма ма нај че шће на ме ће са нео до љи во шћу пред ко јом 
не ма од бра не и за шти те. Ње го ва се по е зи ја на про сто мо ра во ле ти 
у ме ри у ко јој во ли те на ше обич не, ти хе и ма ле жи во те ван ко јих 
и не ма мно го то га. Ако соп стве ну ма лен кост и ма лен кост сво јих 
бли жњих не при хва та те са бла го на кло но шћу, па и искре ном љу
ба вљу, он да вам спа са не ма! А у том јад ном слу ча ју не ма вам ни 
уте хе и ра до сти ко ју пру жа по е зи ја Ђор ђа Сла до ја!*

* Реч на про гла ше њу до бит ни ка На гра де Из ви и скра Ње го ше ва, у крип ти 
Хра ма Све то га Са ве, у Бе о гра ду, 18. фе бру а ра 2020. го ди не. 




