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Сид & Соња 
(Сећање на сусрет са истомишљеницом) 

Сигуран сам да ће многе овај наслов асоцирати на Сид и Ненси (Сyд & 
Нанцy), биографски филм о бурном животу и прераној смрти Сyд-а 
Висциоус-а (басисте британског Пун кБанд-а СеxПистолс основаног 1975-е) 
и његове изабранице Нанцy. Обоје су, како то и доликује аутентичним панк-
ликовима из средине седамдесетих, били велики мрзитељи естаблишмента. 
Велики бунтовници (без разлога?). Како то, као по неком неписаном правилу 
у случајевима великог бунтовништва често бива, обоје одавно нису међу 
живима. Нешто их је покосило. 

Соња из мог наслова презивала се Савић. Такође је била велики бунтовник и велики мрзитељ 
естаблишмента и део једне Пост-Панк сцене и, на нашу велику жалост, такође више није 
међу нама. Нешто ју је покосило. Сид из мог наслова није поменути Висциоусвећ један 
други, куд и камо талентованији, мени лично ближи, интересантнији, неупоредиво 
уметнички значајнији... али... о-том-по-том. Соња Савић (1961–2008), пре свега и изнад свега, 
била је вишеструко талентована уметница, широког и, што је далеко важније, дубоког 
образовања. Била је неуморни трагалац за Истином. Особа радозналог духа. Требало би да су 
сви уметници такви? Или сам старомодан? Необавештен? Неупућен у савремене токове? 
Трендове? Тенденције? 

Поред талента који је просто штрчао (а, познавајући ову нашу суревњиву шибицарско-
паланачку средину, некима можда и бо очи), била је особа изузетно бритког и брзог 
интелекта и, једнако бритког и брзог језика. Сигуран сам да је та комбинација натпросечно 
високе интелигенције и депилираног језика многима веома сметала. Соња је, на неки начин, 
барем по мени, била жртва своје емотивности, доброте, отворености и несебичности. Чуо сам 
неке људе који су вест о њеној смрти прокоментарисали речима: 

“Сама је крива!”. Не бих се са њима сложио. Ни најмање. Увек је крив онај који нечију 
ситуацију или особине злоупотребљава да би за себе приграбио какву корист. Био он јединка, 
интересна група или нешто између – сасвим је свеједно. Соњу су, колико сам могао да 
приметим, многи безочно искоришћавали. Она је себе, своје идеје, своју уметност давала 
увек несебично, безрезервно, најчешће без икакве надокнаде. У неку руку, била је и жртва 
своје наивности – тог честог пратиоца људи чиста срца и чисте савести. 

Карактерна – у сваком смислу! – глумица нежног, помало дечијег, лика а невероватне 
озбиљности израза, несвакидашње снаге и енергије, толико је тога дала овој нашој 
самониклој и самонегујућој кинематографији да би се она, та кинематографија – када би била 
живо биће, морала страшно стидети јер јој је тако мало узвратила. Знам да је Соња још 
најмање десет пута више могла, желела и требала дати – само (ех, увек то “само”!) да је, 
којим случајем, живела у некој земљи која брине о својим креативним потенцијалима тј. о 
људима који те потенцијале у себи носе и својом уметношћу нам овај наш све-сивљи-и-
сивљи живот у ери турбо-империјализма & хипер-конзумеризма чине лепшим, бољим, и 
смисленијим. Да је, којим случајем, живела у некој одговорној, уређеној, саму-себе-а-и-своје-
становнике-поштујућој држави која своје ретке самоникле биљке (те уметнике) редовно 
залива, негује и штити од корова, омогућавајући им да цветају најлепшим бојама и шире око 
себе најлепше мирисе реализујући своје оригиналне идеје... сада би, убеђен сам, ако ништа 
друго – барем и даље била жива. Уметници, они аутентични, ако им ускратиш могућност 
делања и стварања, прво тихо и без помпе умру у себи... па се затим, такође у тишини, повуку 
и са животне сцене. Као свеће које још неко време тињају на ветрометини... као ватре које се 
полако гасе осветљавајући пут слабовидима... оним слепим поред здравих очију. 



Сид из наслова овог мог сећања на Соњу презивао се Берет (Сyд Барретт). Оснивач, идејни 
творац, душа и вишедеценијски дух из сенке легендарне британске интелектуал-рок групе 
ПинкФлоyд. Онај чувени Луди Дијамант коме је посвећена свака нота и сваки стих ремек-
дела “Wисх Yоу Wере Хере” из 1975-е. Невероватно талентован лик. Гитариста, композитор, 
фронт-мен, певач, песник, ликовни уметник... Личност. 

Данас, скоро сва деца из неког разреда, били основци или средњошколци, слушају једну исту 
певачицу или певача (можда баш злог певача који је одгризао Перици уво и задавио Софију 
Мачкић?). Притом, савремени ђаци се, слушајући зле певаче, њихову примитивну, 
неоригиналну музику и идиотске текстове, из петних жила труде да на њих личе. А, што је 
још горе, и међусобно (једни друге копи-пејстују!). Бежећи од испољавања било какве 
креативности, не трагајући за специфичношћу и индивидуалношћу унутар сопственог бића, 
и не покушавају да пронађу креативне потенцијале у себи. 

Немам године које би било коме дале за право да ме назове “џангризавим маторцем, међутим, 
ти данашњи тинејџери ми, просто речено, не делују ни срећно ни опуштено ни испуњено. Не 
стичем утисак да се, у свој тој просто милитантној унисоности и униформности, лепо 
осећају, лепо забављају и лепо друже. У њиховим годинама, требало би да зраче оптимизмом! 
Да дишу пуним плућима! Међутим, мени се чини да они дишу као астматични болесници? 
Плитко. Површно. Плашим се да су им такви и образовање и афинитети и наде и амбиције и 
идеали (шта то беше?). Изгледа да су одлучили да престану да једу снове уместо хлеба? 
Сувише дуго им неко овде продаје маглу. А од магле се добија астма! Неко је, изгледа, добро 
залегао црвеном оловком док им је жврљао шеме по мозгу и, најзад, успео да направи верну 
копију себе? То се намеће као логичан закључак. Логична дијагноза. Али, због чега су ти 
данашњи клинци оберучке пригрлили калупе и шаблоне? Због чега су тако лако дигли руке у 
вис и истакли срамну белу заставу? Због чега су тако брзо посивели, стопивши се са општим 
сивилом? Због чега немају ни снаге ни воље да се изборе за своје парче слободног Неба? 
Када сам ишао у основну школу, свако дете из одељења имало је свој омиљени рок-бенд. 
Тридесет петоро деце – тридесет пет различитих бендова. И, сви смо се лепо дружили. 
Размењивали мишљења. Подстицали и духовно обогаћивали једни друге. Пажљиво слушали 
туђе аргументе, као што су, једнако пажљиво и са уважавањем, други слушали наше 
мишљење. То богатство различитости, различити музички правци, сазвучја, сазвежђа и 
идеје... некако су нас допуњавали, чинили нас кохерентним на далеко вишем нивоу од оног 
простог, појавног, у коме сви пију воду из исте, устајале и најчешће загађене, баре. Мој 
“лични бенд” звао се, и још увек се зове, ПинкФлоџд.То су сви у школи, не само у мом 
одељењу, знали. Многи од нас имали су и свој бенд. Не “свој” него баш свој! И трудили се да 
њихов бенд не личи ни на један постојећи. Неки су у томе чак и успевали! У “моје” време, 
имати бенд, бити креативан, писати песме, стварати нова звучна сазвежђа... било је, да се 
изразим данашњим речником, ствар престижа. Девојчице нису падале у занос када би неко из 
џепа извадио новчаник или кључеве џипа већ електричну гитару из кофера или бубњарске 
палице из ранца. Статусни симболи су, у духовном смислу, били неколико светлосних година 
изнад ових данашњих. Зашто се све толико изменило? Деградирало? Из паперјастих облака 
спустило у прашину и блато? Па, није од времена када сам ишао у основну школу прошло 
пет хиљада година!? Или је, можда, прошло? Само мене нико није обавестио! 

Због чега вам, на крају крајева, све ово причам? Са правом се питате... 
Соњу, због разлике у годинама, нисам имао прилике да лично упознам док је биа панк-лик и 
део Београдске Новоталасне Сцене, из простог разлога што сам тада био – клинац. Упознао 
сам је тек у другој половини деведесетих. Пуриша Ђорђевић, кога је она веома ценила –
аионњу, довео ју је на своје предавање (уступио јој термин, да се модерније изразим) да би 
нам приказала интересантне видео радове и пренела нам нешто од својих апартних погледа 
на драмску, музичку и ликовну уметност. На живот уопште... 

Сећам се њене кованице Ел Ес Де Бе коју је “смислила" спојивши акрониме ЛСД и ДБ. 
Тврдила је како имамо Лисергичну Државну Безбедност. У једном од тих њених 



експерименталних радова са изузетно великим бројем кадрова који су се смењивали великом 
брзином (јер неки су трајали само пар фрејмова!) управо о томе се радило. О Лисергичној 
Државној Безбедности. Нисам то тада схватио. Било ми је превише брзо. Превише конфузно. 
Превише лично. Превише артистично. Превише лисергично. 

Касније сам о томе често размишљао... 

Изненада, између гледања два видео рада, не сећам се ни којим поводом – а још мање у ком 
контексту – рекла је да јој је, док је ишла у основну школу, најомиљенији бенд био – 
ПинкФлоџд! И, не само то. Док је боравила у Енглеској, упознала је Сид Берета и са њиме 
причала о Уметности и Животу. Истог трена, осетио сам поново целу ту еуфорију из времена 
док сам био клинац-пинкфлојдовац. Баш су ме, да се изразим као домаћица или 
колумнисткиња каквог женског часописа, преплавила сећања. И осећања. 

ЈА (емоционално затечен сазнањем да је особа која седи на пола метра од мене седела на 
пола метра од Берета): Па... како је он? Је л’ добро? 

СОЊА (бесно): Он је добро, Душо, добро је! (фуриозно-забринуто, уневши ми се у лице) А, 
да ли си ти!? Да ли си ти добро? 

Моја емоционална затеченост која је, због њене експлозивне реакције, ис-тог трена прешла у 
шок, спречила ме је да јој објасним да нисам цинични душебрижник тј. малограђански 
“кењац” који се згражава над “наркоманом и психијатријским случајем”, већ само ганути 
студент прве године филмске режије & велики обожавалац Си-дове психоделичне музике и 
свега што је за собом оставио. Обичан младић који се, онако простодушно, најискреније, 
интересује за здравље човека чији рад изузетно цени и кога је, кроз његову Уметност и 
емоције које ти несвакидашњи звуци и стихови побуђују, одавно прихватио и заволео. 
Најпростије речено, забринуо сам се за здравље живог бића које осећам блиским и, на неки 
начин, својим. 

Сид Берет је током рада на другом ПинкФлоџдалбуму, Чинији Пуној Тајни, давне 1968-е, 
због (зло)употребе ЛСД-а, доживео тежак нервни слом, пао у акутну психозу и неко време 
провео на лечењу у санаторијуму. Након изласка из болнице, повукао се из јавности – 
потпуно се увукавши у себе... никада се озбиљно не вративши ни оном старом себи, ни 
музици, ни групи ПинкФлоџд.Новинаре је презирао, интервјуе није давао, фотографисања се 
клонио. Нико није могао да зна шта се са њим и у његовој души дешава, осим његових 
ближњих. Највећи број људи то није ни интересовало. Умро је 2006-е, у 60-ој, у свом дому. 
Две године након њега, једнако тихо и достојанствено, некако слично (ако сличне смрти 
постоје?) отишла је и Соња. Можда управо сада, док ово пишем, њих двоје воде 
интересантан разговор о позоришту, филму, сликарству или музици? Може бити да је са 
њима у друштву и Рик Рајт? Клавијатуриста Флоџд-а који нас је напустио десетак дана пре 
Соње... 

Нисам је више никада срео, иако је становала четири улице даље од мене. Као и Сид, била је 
скромна и повучена особа која, за разлику од многих њених колега, није цимала за рукав ни 
новинаре ни фото-репортере, нити је провоцирала било какве скандале. Често сам о њој 
размишљао. Када би је неко из бранше споменуо, увек бих помислио: “Ма, требало је да јој 
објасним да нисам један од њих, тих кењаца! Можда ћемо, једног дана, ако буде било среће, 
нешто заједно да снимимо? Онда ћу јој рећи! Па, да... тако је... поново ћемо да причамо о 
Берету, о Флоyд-има, о психоделији! У паузи... док мењају сценографију... док намештају 
светло! Баш ћемо дебело да се испричамо!”. Међутим... 

Суштински, није страшно што тај безначајни неспоразум нисмо разјаснили. Битно је да то 
заиста нисам. И да се у то никада не претворим. То је она, најдобронамерније, хтела да ми 
каже (не знајући да то одавно знам). Оно што јесте страшно је што ње више, барем овде међу 
нама, физички... нема. И, што више никада заједно нећемо моћи да... било шта... 



Оно што је, у нашем кратком дијалогу поводом Беретовог здравственог стања, на мене 
оставило најјачи утисак (у њеном бесном погледу право у очи и одлучном тону изговорених 
речи – без обзира на упућеност погрешној особи) је евидентна, страсна и непоколебива 
љубав према онима који су на неки начин “осујећени”, “прокажени”, “жигосани”, 
“заборављени”, “изопштени”, јер најчешће су управо они ти који, у духовном смислу, 
највише вреде. Њено несебично стајање у одбрану свих које естаблишмент потцењује, 
напада, гетоизира или негира. Потпуно искрено и без остатка. Без икакве позе и патетике. 

Соњина смрт је једна од оних за коју нико неће одговарати пред било којим овоземаљским 
судом. Можда само на нивоу гриже савести (ако постоји)? Или пред неким оноземаљским 
судом (опет – ако постоји)? Размишљајучи о њој и о многима из њене “екипе”, не могу да се 
отмем утиску да је читава једна генерација, те перјанице Новог Таласа, ти талентовани 
младићи и девојке (Вид, Милан, Бојан, Мира, Чавке, Вукоја, Срки, Душан, Гера, Маги, 
Соња...) просто отета. Не због каквог откупа (јер ми смо, треба ли да подсетим, – осим 
“часних” изузетака – веома сиромашни) него из чисте обести. Као кад почупаш нешто из 
контекста у маниру театра апсурда? Као да су их отели ванземаљци? И одвели их у неповрат! 
У легенду... Пустимо, стога, њима у част, музику из одјавне шпице филма Бошко Буха. 

И, нек’ вас сете ове слике... на ту децу, на те ђаке... што бејаху млади за војнике... ал’ велики 
за јунаке... нашег филма, наше музике, наше поезије, нашег позоришта, нашег сликарства, 
нашег успелог покушаја да будемо раме уз раме са остатком Европе. Убеђен сам да су они 
сви сада добро! 
А... ми...? Да ли смо ми...? 


