
Олга Стојановић 

Глумиште, извориште, исходиште...* 
или: један покушај отклањања феномена склоњених 

Прво им ископате очи, а онда их оптужите да су слепи.

Појава могућег и планираног рушење метрополских објеката који 
традиционално и гласовито садрже индивидуални и групни сентимент и 
интерес, само је овлашни и мајушни стварносни бунт у односу на урушавање 
људи. 

Културолошки опредељена, па и софистицирана популација диљем се 
окупља у знак протеста око РУШЕЊА ОБЈЕКАТА (спомензграде, 

споменкафане, споменпијаце), а мало се ко, чак и јавља, а, камо ли организује око скрајнућа и 
склањања људи. И то људи који су врхунски уметници, ствараоци и оне непоновљиве 
персоне које су нехотичним, а ипак хотимичним чином, себе изједначиле са печатом. 

Мала је разлика, што би Гете рекао, између прецењених и потцењених. Случајем, који то 
није, прецењујемо уметнике глуме, бројним, редовним, незаобилазним, престижним и 
животним наградама, чији би изостанак, у Ноам Чомски појединим случајевима, изазвао 
барем чуђење или, сочније, скандал.Аунеким, опет, “случајевима” – признања изостају као 
уречено учтиво спаљивање уметника на већ припремљеној шаци пепела тек очекиване 
његове урне. А тек тада и баш тада, ти уметници проговоре, заправо, пробљују ватром свог 
највећег жара. 

Овај је потписник, током болног, па и умоболног хроничарења на плану матично глумачке, 
али и метафоричне јавне сцене, једнако био суочен са феноменима форсирања једних и 
склањања других, где су арбитри прошли некажњено, јер се удвориштво негује. 

Зато се, у овим редовима, опредељујем за три именоване парадигме истоврсног феномена, за 
три посве различите, по свему несличне и, у равни приближавања и удаљавања, неспојиве 
глумице. Но, негде их, тамо где се све паралелне линије у бесконачности секу, спаја 
једначење склоњености... Њихова имена су: Оливера Катарина, Соња Савић и Мирјана 
Вукојичић. 
Зашто – као у “списку станара” – експлицирам имена без посебних знамена? Призивајући, 
ваљда, прозивком поетику! Те, покушавајући да проговорим о самој бити глуме, рачване у 
најудаљенијим различитостима. 

*** 

Седим у кафани, али не “у једном париском локалу” са Оливером Катарином, уметницом, 
глумицом, која је обележила епоху печатом страсти и лепоте, да би сама епоха касније била 
доведена у питање. Оливера, која има егзистенцијалне проблеме, о њима збори јавно, на свој 
начин, а сваки својствен начин нужно трпи и замерке. Али се не може одрећи да у глобалној 
“подели” нове епохе, ова уметница нема улогу, или, барем, нема одговарајућу. Њена улога је у 
меморијалном комплексу, који није смештен на Дедињу, већ у дедињу и бабињу њених 
успомена. Не сажаљевам је, нити јој се одвећ дивим, са разлога једнаког неукуса у оба 
случаја, али жалим због неприсутности такве личности на сцени српске сценске културе. 
Жалим, а немам никаквих могућности, осим ове ретке прилике, да изустим праведну 
естетску побуну. Плакат директног сусрета са уметницом Оливером, оставља кафански траг у 
широм отвореним очима конобара који су диву служили соком, јер у сећању времешних 
доносилаца сокова, засигурно је фиксирана и похрањена антологијска сцена из филма 
Скупљачи перја, кад Бели Бора (Беким Фехмиу), због страсти спрам лика који овековечује 
глумица Катарина, шакама разбија чаше, крварећи. Са великим финалом на Канском 



фестивалу. Тада. 

Оливера Катарина, дакле, актуелно игра улогу своје некадашње антологијске улоге, у 
меморијалном комплексу склоњених, у име незнабожачке промоције оних којима је 
надкултура омогућила све. 

*** 

Феномен Соња Савић, немогуће је подвести, како под “случај”, тако и под “намеру”. Зато што 
је ова српска и светска, васељенска глумица, осебујна. И неухватива, неукротива, те 
неподложна тумачењу. Изван сваке анализе, у сопственој је синтези. 

Са њом не седим у кафани, јер јој је такво место онтолошки страно, али, зато, стојим 
постојано, кано клисурина и слушам осмишљену и слаповима уређену бујицу биографије, 
лика и дела. То се не може нити пописати, нити, слободном интерпретацијом, презентовати, 
Нека остане за анале. Међутим и гле, Соња је такође у егзистенцијалном бурету турбуленције 
склоњених. Сасвим изузетно, као филмска глумица, творачица позоришних и алтернативних 
пројеката, авангардних субјеката и маргиналних, али непорецивих твсеријала за елиту која 
још не постоји, ова балеринскосценскопокретнааналитичкиокретна фасцинантна персона – 
скрајнута је у животну алтернативу! 

Скрајнута је зато што је истински елитна. Кренула је пре и преко, забраздила је изнад и 
понад. Она је, заправо, забраздила. Јер је трансформацијски плусбесконачна, односно 
несагледива у могућностима “преоблачења” – од старице до вампа, од реакционарне до 
револуционарне, од лепотице до наказе, од прељубазне до најарогантније, од добра до самог 
зла. 

То је Соња Савић, која на српској позоришној сцени актуелно нема улогу, која на српској 
филмској сцени не игра ни главну ни епизодну, која на српској медијској сцени завређује 
најглавнију, али нема тзв. рејтинг, јер је гледа и “конзумира” такође скрајнута елита која “два 
и два” сабира у највишој математици тек могуће пројекције. Дакле, Соња Савић, 
најистакнутија српска филмска глумица из генерације раних седамдесетих, нема улогу, јер ју 
је “појела” сопствена превремена ерупција, односно ингениозност интелектуалца у 
областима “Јасне пољане” од Толстоја и оне нејасне, од Бајрона, која се зове “Језерска 
област”. Соња гута националну географију малих размера и туђих лоших намера... 

*** 

Првакиња Југословенског драмског позоришта, Мирјана Вукојичић, из нашег детињства, 
Секана, давно чланица “дечије драмске групе” Бате Миладиновића, “Бојанова беба”, 
актуелно се бави хуманитарним радом, “приредбама” и осталим гостовањима продуховљене 
нарави. Питам се – где је Секанин Достојевски, где је Секанин Чехов, где је Секанина 
антологијска карактерна глума, са натрухама лепоте лика и личности? 

И Мирјана је негде у скрајнутости. Опет у записима, споменарима и аналима. 

Лако је изрећи дијагнозу. Она може да гласи ЛОГОРЕЈА. Али ју је тешко доказати и уписати 
у “болесничку листу”. Макар глумац говорио само сопствени текст... 

Да ли глумци и глумице имају право увида у сопствену “ОТПУСНУ ЛИСТУ”? Чини се да 
неки од њих управо граде стабилну и образложену драматургију на темељима исте. 

*** 

Једна наша парадигматска глимица отишла је у “пензију” која није национална, јер је већ 
резервисана за промовисане звезде, друга је одана алтернативи и мултимедијској 
ингениозности с трпљењем по живот и тело, а трећа се одала “пороку” хуманитарности, како 
би деловала на јавној сцени тајне вокације. Но, овај запис далеко је од панегирика 
“губитништву”, јер би у том случају, противречио сам себи. Овај запис је документ о јавној 
сцени, која, по дефиницији, не стоји саобразно култури, духу, дару и учинку. Ово је запис о 



културолошком скандалу, уз “злоупотребу” три глумице, као симбол очекиваног исхода. Или 
– захода. Овај запис је побуна и поклич. Овај запис је негација машинерије награђивања по 
сваку цену, која је, по сваку цену, висока. Овај запис је “прозивка” етаблираних и 
“невладиних” моћника. Овај есеј само је покушај – што му и у жанровској дефиницији 
припада – призивања естетичара на страну естета. У противном, и даље ћемо, годинама и 
деценијама – гледати сценске приредбе државног, страначког и клановског награђивања 
заслужних, на штету овде поменутих протагонисткиња паралелног дивљења. 

* Текст награђен на “Данима Миливоја Живановића”. 


