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СЕ ДАМ КРУ ГО ВА 
МЕ ЛАН ХО ЛИЧ НИХ СНО ВИ ЂЕ ЊА

По след њег да на фе бру а ра ме се ца, на Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри -
шта у Бе о гра ду, одр жа на је свет ска пре ми је ра опе ре Ме лан хо лич ни сно -
ви gро фа Са ве Вла dи сла ви ћа, ком по зи то ра Све ти сла ва Бо жи ћа (1954).
Све ти слав Бо жић је ре дов ни про фе сор Фа кул те та му зич ке умет но сти у
Бе о гра ду и не сум њи во је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них срп ских
ком по зи то ра, чи ја су мно го број на де ла раз ли чи тих жан ро ва из во ђе на,
ка ко у зе мљи, та ко и ши ром све та, од Пе тро гра да, Мо скве до Па ри за,
Лон до на, Њу јор ка. Ме лан хо лич ни сно ви gро фа Са ве Вла dи сла ви ћа је
пр ва опе ра у бо га том Бо жи ће вом ства ра лач ком опу су.

Сти че се ути сак да је пре ми је ром Бо жи ће вог де ла, ко је је према осе -
ћа њу мно гих ње го вих про та го ни ста пред ста вља ло не са мо ин тер пре -
та тив ни иза зов, већ и „исто риј ски мо ме нат у срп ској кул ту ри“ и
„по се бан умет нич ки по клон“ отво ре но но во по глав ње у жи во ту Опе -
ре на ци о нал ног те а тра – про бу ђен елан, тра га лач ки дух и кре а тив ни
им пулс ње них умет ни ка. Иако је ско ро пу на де це ни ја би ла по треб на да
се за ве се Вла ди сла ви ће вих сно ва раз мак ну, њи хо во умет нич ко деј ство
ни је из гу би ло на ви тал но сти и со ци о кул тур ној ак ту ел но сти. Дво ра на
На род ног по зо ри шта би ла је ис пу ње на до по след њег ме ста и, су де ћи
по два де се то ми нут ном гро мо гла сном апла у зу и сна жним ова ци ја ма,
пу бли ка је при хва ти ла ме лан хо лич на сно ви ђе ња и ти ме по твр ди ла
ком по зи то ро во осе ћа ње да је из ве сно ста ње ми ро ва ња и ано ним но сти
де ла, на пи са ног још 2006. го ди не, „оја ча ло ње го ва (естет ска) свој ства
и на ме ре – учи ни ла га по тент ним и са вре ме ним“. 

Пу бли ка је мо гла да се пре пу сти вр ло раз у ђе ној аудио-ви зу ел ној
умет нич кој про јек ци ји оства ре ној у сло же ном пре пле ту ви ше од две
сто ти не ак те ра на сце ни – вр хун ских со ли ста и пр ва ка бе о град ске Опе -
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ре, хо ра, ве ли ког сим фо ниј ског ор ке стра и ин тер на ци о нал ног ба ле та
пред во ђе них ди ри ген том Ђор ђем Па вло ви ћем, ис тан ча ним уку сом ин -
ту и тив ног мла дог ре ди те ља Алек сан дра Ни ко ли ћа и ма што ви тим и
сен зи бил ним ко ре о гра фом Алек сан дром Или ћем. Иако је увре же но
ми шље ње да опе ра пред ста вља „ску пу за ба ву“, Боживећo де ло, и по -
ред нео спор не аку стич ке и ви зе ул не мо ну мен тал но сти, сатк анo је у
мре жи сим бо ла и без на ме ре да ра зо но ди и ефек ти ма ку pу је пу бли ку.
Ме лан хо лич ни сно ви тра же од слу ша ла ца-по сма тра ча „уну тра шњу ја -
сно ви дост, раз у ђе ну па но ра му ду хов но сти“, јер се они, ка ко и сам аутор
на гла ша ва „ти чу пи та ња на шег по сто ја ња, под сти чу ћи нас да оста не -
мо са мо бит ни, аутох то ни али не су ви ше инерт но уко па ни у вред но сти
ко је тре ба да до жи ве еман ци па ци ју“. 

За умет нич ким об ли ком и при ро дом естет ске ко му ни ка ци је Бо жи -
ће вог де ла не тре ба тра га ти у кон вен ци о нал ним окви ри ма опер ског
жан ра кон ти ну и ра ног драм ског то ка ко јим се по дра жа ва уве ли ко сте -
ре о тип ни на ра тив ни и екс пре сив ни кре шен до. На ра тив ни иден ти тет
осо бе не ми ме зе фан та зма го рич них ста ња, али и нео ро ман ти чар ске
жуд ње и стра стве но сти, као да про из и ла зи упра во из са мог фе но ме на
сна, ње го ве сло бо де у осва ја њу вре ме на, искон ске сна ге и не спу та но -
сти ду шев ног и ду хов ног у чо ве ку ко је не под ле же нор ма ма и ефе ме ри -
ји сва ко днев ни це. У ни зу од се дам при вид но ста тич них, ка ко их Бо жић
на зи ва, „кон цен трич них кру го ва-сно ва“, по ста вље них у два чи на, ком -
по зи тор за у ста вља вре ме отва ра ју ћи про стор се ћа ња. Ре кло би се да је
ме та фо ра „бес крај ног пла вог кру га“ Ми ло ша Цр њан ског ду бо ко уре -
за на у му зич ко-по ет ску ком по зи ци ју Бо жи ће вих (се дам) ме лан хо лич -
них сно ви ђе ња ко ји пред ста вља ју сво је вр сну ан ти те зу Дан те о вих
(де вет) кру го ва па кла али и осо бе ну аку стич ку тран спо зи ци ју (пет) лир -
ских кру го ва На ста си је ви ћа.

Иако је жи вот и де ло гро фа Са ве Вла ди сла ви ћа, „Хер це гов ца и Ме -
ди те ран ца срп ског име на“, био из вор не пре су шне ин спи ра ци је, Бо жи -
ће ва умет нич ка на ра ци ја се из ме шта из ко ри до ра хро но ло шке
де скрип ци је – исто риј ски пут би ва пре нет у сан, а  жи во пи сна Вла ди -
сла ви ће ва суд би на ути ску је се као сим бол, као ме та фо ра све др же ћег
ста ња. Сти хо ви Јо ва на Ду чи ћа (фраг мен ти пе сма ма Хри шћан ско pро -
ле ће, Жи tи је), Мом чи ла На ста си је ви ћа (Еле gи ја) и Де ја на Ме да ко ви -
ћа (Не за ми сли во је али иpак), по е зи ја и про за Ми ло ша Цр њан ског
(пе сме Гро tе ска, Бес pу ћа, Хим на, Сtе ње, Су ма tра, Сtра жи ло во, Бла -
gо ве сtи и фраг мен ти дра ме Те сла), пред ста вља ју осно ву ли бре та, ко -
ји Бо жић кро ји во де ћи се упра во иде јом да суд би на и де ло Са ве
Вла ди сла ви ћа мо же би ти онај „жу ђе ни срп ски ар хи пе лаг, леп и за во -
дљив сан ко ји се ве ко ви ма мо же са ња ти и ко ји се кроз исто ри ју на
аутен тич не на чи не удва ја и тран спо ну је у не ко ли ким да ро ви тим и
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оства ре ним Ср би ма“. Мо ли тву Сим вол Ве ре (Вје ру ју) ком по зи тор по -
ста вља у сре ди шту по ет ско-аку стич ке але го ри је, као епи цен тар основ -
ног сми сла и те мељ ње не ду хов не вер ти ка ле. 

Пу ту ју ћи ка сре ди шту на ше сло ве сно сти Бо жић ства ра сло же ни па -
лимп сест суд би на Вла ди сла ви ћа и Те сле, али и Сте фа на Не ма ње и ве ли ка -
на срп ске умет но сти и књи жев но сти Цр њан ског, Ду чи ћа, На ста си је ви ћа,
Ме да ко ви ћа – ства ра сан ко ји се об на вља и ко ји ле чи. Сто га се, она ко ка -
ко га Бо жић ви ди – „се тан, умо ран и оно стра но за бри нут“ лик Са ве Вла -
ди сла ви ћа сра змер но рет ко по ја вљу је на хо ри зон ту ме лан хо лич них
про јек ци ја – ње гов лик их на сим бо ли чан на чин уокви ру је, док оте ло -
тво ре ња и ми сли дру гих го во ре у ње го во име. У ли ку Ни ко ле Те сле,
до ми нант но те ма ти зо ва ном и по ста вље ном у ди ја ло гу на спрам Вла -
ди сла ви ће ве се ни, ко ја бди над де лом, Бо жић пре по зна је упра во јед ног
од „кључ них ’двојника’ суд би не Ра гу зин ског“ чи ме нас, не са мо хо ри -
зо нал но, не го и вер ти кал но усме ра ва на пут кроз ком плек сан и на да -
све по у чан тран си сто риј ски ка ле и до скоп.  

Ста па њем про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти у јед ном мо мен ту
све др же ћег вре ме на, аутор осло ба ђа по ет ски ток драм ске кон вен ци о нал -
но сти отва ра ју ћи ши ро ко по ље мо гућ но сти за се ман тич ку ино ва ци ју
основ ног сми сла, ка ко у му зич ком та ко и у ре ди тељ ском, ко ре о граф ском,
сце но граф ском до ме ну. У аутен тич ном звуч ном хро но то пу Ме лан хо лич -
них сно ва дâ се пре по зна ти злат ни пре сек Бо жи ће вог је зи ка и ши ри на
ње го ве осо бе не по е ти ке, оства ре не у спо ју раз ли чи тих сло је ва срп ске и
европ ске му зич ке тра ди ци је, са вре ме них аку стич ких струк ту ра и из ра -
жај них ва ле ра, се ку лар них и са крал них еле ме на та, ли ри зма и па ган ске
екс пре сив но сти, хор ског нео сред ње ве ко вља и нео им пре си о ни зма, кан -
та бил ног и ре пе ти тив ног ме ха ни зма у об ли ко ва њу со ли стич ких и ор -
ке стар ских де о ни ца. У сти ли стич ки раз у ђе ном умет нич ком ко ри до ру,
у ко ји се ути ску је и аку сти ка ли тур гиј ског хор ског ви ше гла сја,  му зи ком
се ре ин стан ци ра, али и ино ви ра основ ни сми сао по ет ског сло ја. Иако
ве што, ма да не по сва ку це ну, ком по зи тор ак ти ви ра и сред ства аван -
гард ни је аку сти ке, „на но си“ нео ро ман ти зма и нео им пре си о ни зма оста -
ју до ми нант но деј стве ни у му зич ком го во ру. Сто га, нео ро ман ти зам
Бо жи ће вог ис ка за ни је ма ни фе ста ци ја инерт не за гле да но сти у про -
шлост, већ пред ста вља ре флек си ју естет ског и ег зи стен ци јал ног из бо -
ра умет ни ка де фи ни са ног у ко ри до ру кре а тив ног от по ра, ис хо ди ште
по тра ге за „екс пре сив но по тент ним“ звуч ним ар хи пе ла гом и осо бе ним
аку стич ким сим бо лом но стал гич не про јек ци је про сто ра.

У том про сто ру сна ком по зи тор са гле да ва ми ну ло вре ме, на слу ћу ју -
ћи аго ни ју днев но сти, ње не „ви со ко ту ра жне пра зни не, пре на гла ше не
је ке ис пра зних са др жа ја и псе у до мо ра ли стич ких по у ча ни ја“. Ме лан хо -
ли ја, као мо дус чо ве ко ве ду шев но сти и ду хов но сти, као „хи по тер мич ко
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ста ње све сти и сми ре но у мља“, по Бо жи ће вој за ми сли је сте „ко ри сна и
дра го ге на за по је дин ца овог вре ме на, она је од раз уред но сти би ћа ко ја не
бре ме ни окру же ње агре сив ним на ме та њем соп стве них уве ре ња“. При -
зив њем Вла ди сла ви ће вог сна, ком по зи тор тра га за оном „до зом ле ко -
ви то сти ко ја нас не из оп шта ва из ша ре но ли ко сти све та у ко ме жи ви мо,
већ нас под сти че на кре а тив ну буд ност“. На тај на чин, ме лан хо лич на и
но стал ги чи на про јек ци ја про сто ра Вла ди сла ви ће вих сно ва ни је од раз
ане сте зи ра но сти осе ћа ња, већ опо ми њу ће чи ње ни це – сан ни је са мо
иди лич на или маг но ве на епи фа ни ја ко јом се за о кру жу је и удва ја свет
де ла, већ пред ста вља але го ри ју ду хов ног све др же ћег и не pо бје dи му ју.


