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ОЛИВИАДЕХАВИЛЕНД 
(1. 7. 1916 – 26. 7. 2020)
ЖИВЕТИ104ГОДИНЕДОК 

СВЕОКОЛОПРОХУЈИСВИХОРОМ
Mала Оли ви ја Ме ри ро ђе на je у То ки ју као да ле ки по то мак 
нор ман ских Де Ха ви лан да ко ји су са Ви ље мом осва ја чем 
по ко ри ли Ен гле ску. Та та јој је оста вио ма му пе ва чи цу кад 
јој је би ло 3 године па су она и се стра са мајком на пу сти
лиеда ле ки ори јент и пре се ли ле се у Ка ли фор ни ју у по тра зи 
за пер фор мер ском сре ћом. Пр ви глу мач ки де би Оливиа је 
има ла у ама тер ском по зо ри шту као 15то го ди шња де вој чи ца 
игра ју ћи Лу ис Ке ро ло ву Алису у земљи чуда. Очух јој се 
доц ни је бу нио и бра нио јој да се ба ви глу мом дав ши јој ул
ти ма тум да мо же сло бод но да оде из ње го ве ку ће ако бу де 
при хва ти ла и уло гу Ели за бет Бе нет у по зо ри шној пред ста ви 
по ро ма ну Џејн Остин. Без раз ми шља ња се су тра дан од се
ли ла код по ро дич ног при ја те ља. Са мо име Оли ви ја ма ма јој 
је да ла по бо га тој гро фи ци, ју на ки њи Шек спи ро ве Богоја
вљенскеноћи што се по ка за ло као срећ но јер је пр ви пут за
сија ла на фил му у адап та ци ји Шек спи ро вог Сналетњено
ћи. Парт нер јој је ту био мла ди Џејмс Кег ни. „Џи ми знаш ли 
ти шта је то уства ри глу ма?” – пи та ла га је. „Не знам, са мо 
знам да то што из го во риш тре ба ствар но и да ми слиш.” 
Срет на окол ност је би ла да је на кон то га са 17 година на 
плат ну глумила са ње ним да љим ро ђа ком (15thcousintwice
removed) Еро лом Фли ном. Иа ко обо је де цид но твр де да се 
из ме ђу њих, иа ко су би ли за љу бље ни јед но у дру го, сем по
љу ба ца под све тли ма ка ме ра ни кад ни шта при ват но у мра ку 
ни је де си ло, хе ми ја из ме ђу њих се ја сно ви де ла на ве ли ком 
екра ну. „Не тре ба ни шта да вас чу ди хе ми ја ме ђу глум ци ма 
јер жи вот је хе ми ја.” – твр ди ла је Оли ви ја. На осно ву исте 
ал хе ми ча ри у хо ли вуд ској ла бо ра то ри ји су ову лу кре тив ну 
фор му лу Флин+ДеХавиленд по но ви ли чак осам пу та. Нај не
за бо рав ни је их удру жив ши од сре ди не три де се тих као Ро
бинХуда и Леј ди Ме ри јен те КапетанБлад. У тре ћем Santa

IN MEMORIAM



420

IN MEMORIAM

FeTrail за и гра ли су и уз бу ду ћег пред сед ни ка Аме ри ке Ро
нал да Ре га на. У осмом су се све ча но рас та ли уз Фли но ву 
ре че ни цу: „Го спо би ло је част слу жи ти Вам.” Чак су и де ве
ти филм сми сли ли за њих али у ње му ни су има ли за јед нич ке 
сце не. Игра ти стал но слат ко мла до ство ре ње, хе ро је ву дра
га ну то је ствар но ис пра зно и до сад но за ме не. По ку ша ла је 
на све на чи не да се из ву че из тог ре пе ти тив но ли ми ти ра ју
ћег уго во ра са сту ди јом али су јој ре кли да не ма пра ва на то. 
Она је уз вра ти ла да ће на суд. Све јед но, пре ти ли су да и ако 
по бе ди иа ко из гу би ни ко јој ви ше ни кад не ће да ти уло гу, 
међутим Оливиа је остала упорна. Слу чај је до шао на 
Врхов ни суд и Де Ха ви лен до ва је на оп ште за пре па шће ње 
по бе ди ла огра ни чив ши та ко до та да шње ро бов ске уго во ре 
ко је су тра ја ли уне до глед на стро го ли ми ти ра них се дам го
ди на. Овај за кон (SevenYearRuleLaborCodeSection2855) је 
на кон то га на зван по њој (DeHavillandLaw). За ни мљи во и у 
21. ве ку Оли ви ја се по но во обра ти ла су ду. Ово га пу та за то 
што ју је снај а исто то ли ко ду го веч ног ко ле ге Кир ка Да гла са 
Ке трин Зи та Џонс пред ста ви ла у ло шем све тлу у ТВ се ри ји 
Фауду ко јој ју је игра ла. „Ја ни кад ни сам ре кла за сво ју се
стру да је куч ка ни ти ши ри ла сплет кар ске тра че ве по Хо ли
ву ду. Ни ком ни сам да ла пра ва да ко ри сти мо је име у тој при
чи…” Ипак, овај пут се Вр хов ни суд оглу шио о ње ну жал бу. 
Њен ани мо зи тет пре ма ро ђе ној се стри био је одав но по знат 
на ро чи то за то што се и се стра Џо ан Фон тејн про славила 
нај ви ше по сво јој уло зи у Хич ко ко вом три лер кла си ку 
Ребека. Након тога су обе би ле но ми но ва не за оска ра исте 
1942. го ди не. На сло ви оба фил ма за ко је је тад до би ла оска
ре (EachHisOwnи Hairess) из да на шње пер спек ти ве рет ко 
ко ме ће не што зна чи ти али онај због ко јег је и дан да нас 
пам ти мо је нај гле да ни ји филм сво га до ба ПрохујалосВихо
ром па је тим поводом Оливиа изјавила: „Ја ко ми се до па ло 
да играм Ме ла ни. Ме ла ни је за раз ли ку од Скар лет О’Ха ре, 
ко ја је сва стал но оку пи ра на са ма со бом и соп стве ним хи ро
ви ма, ори јен ти са на на дру ге. Ме ла ни све ра ди за дру ге и 
та ко по ста је истин ски срећ на док Скар лет све ра ди за се бе и 
оста је ду бо ко не срећ на. Тај филм ће тра ја ти веч но за то што 
су све зе мље пре жи ве ле ра то ве и има ле пе ри о де об но ве на 
ко је их он мо же асо ци ра ти те се ла ко мо гу иден ти фи ко ва ти 
са ли ко ви ма а и у сва ких три ми ну та се де си не што но во та
ко да је ја ко за ни мљи во.” За по тре бе овог фил ма из 1939. 
године у сце ни по жа ра у Атлан ти за вре ме аме рич ког гра
ђан ског ра та спа ље на је ефект но сва пре о ста ла сце но гра фи
ја из КингКонга. Упе ча тљи ва је и сце на Оли ви ји ног порођаја 
и сти ли зо ва них си лу е та као у по зо ри шту сен ки. Де  Ха ви
лен до ва је већ 1967. на джи ве ла све глав не ју на ке овог 
култног оства ре ња (Ви ви јен Ли, Кле рк Геј бла, Ле сли 
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Хауарда, Хе ти Мек Де нијел). А он да вре ме ном и ве ћи ну ју
на ка из хит фил ма ко ји је 40 го ди на по том по гле да но сти 
пре те као „Про ху ја ло с Ви хо ром” а то је StarWars (Car rie Fis
her, Alec Gu in ness, Pe ter Cus hing, Pe ter Mayhew, Kenny 
Baker). На сво ју жа лост на джи ве ла је и свог соп стве ног си на 
ко ји је пре ми нуо у 42ој го ди ни. „Ја сва ки свој ро ђен дан по
сма трам као ма ли три јумф јер жи вот је бор ба” – рекла је 
глумица једном приликом. За тра же ни јој ре цепт за ду го веч
ност од го ва ра ла је: „Љу бав, љу бо пи тљи вост и љу ља ње од 
сме ха. И про ме на око ли не ко ја вам не  при ја у пра ви час.” 
Кад је у Хо ли ву ду све из гле да ло ко да ће про ху ја ти с ви хо
ром због све ве ће по пу лар но сти те ле ви зи је на уштрб би о
ско па од се ли ла се у Фран цу ску и уда ла за уред ни ка Paris
Matcha. „Фран цу ска је пре див на, ко год вам ка же да је пле
мић пра ви је пле мић и сва ки за мак је та мо пра ви а не од 
кар то на (као код нас). И сам је зик је чу де сан чу је те не ку реч 
и по ми сли те о ка ко див но да по њој на зо ве те свог си на а он
да вам је пре ве ду и ис пад не да они та ко ка жу ’ко ба си ца’.” 
Сво јим драм ским гла сом у аме рич кој ка те дра ли у Па ри зу 
де Ха ви лен до ва је ду го го ди на ра до чи та ла оку пље ни ма од
лом ке из све тог пи сма за Ус крс и Бо жић. Од би ла је уло гу 
Бланш у Трамвајзванижеља јер, по њеном мишљењу, пра
ва да ма не го во ри нит се по на ша та ко. Ге не рал но ни је јој 
сме та ло да у до ба филмноара, када су вр ло не ва ља ле цу ре 
(по пут Ри те и Мар ле не) би ле на це ни, глу ми оне по зи тив не 
јер је то сма тра ла не са мо као узор ни  већ и као глу мач ки иза
зов. Оку ша ла се и као пи сац: „Пи са ње је уз ви ше но, 
заборавите на све оста ло.” Љу би мац пу бли ке Џи ми Стју арт 
ну дио јој је брак пре ра та али га је она од би ла ми сле ћи да то 
ни је до бра иде ја. Же ле ла је да се уда за Џон Хју сто на али је 
тад он ми слио да то ни је до бра иде ја. Због ком пли ко ва них 
осе ћа ња пре ма Џејмс Стјар ту од би ла је да за и гра ње го ву су
пру гу у Френк Ка при ном култ ном фил му WonderfulLife. По
след њи пут се по ја ви ла као глу ми ца игра ју ћи мај ку Ели за бе
те II у дра ма ти за ци ји вен ча ња Чар лса и Да ја не. Иста Ели за
бе та јој је, када је пре ва ли ла сто ту годину, до де ли ла ко ман
дант ску ти ту лу офи цир ке бри тан ске им пе ри је. На пи та ње 
ка ко би же ле ла да умре од го во ри ла је: „Да се не ла же мо 
жи ве ла бих веч но у до бром здра вљу да је мо гу ће али ако већ 
то ни је могуће, онда бих овај свет на пу сти ла сва на ми ри са
на у со мо ту с би сер ним мин ђу ша ма и шам пањ цем у ру ци 
док про на ла зим ре ше ње ком пли ко ва не укр ште ни це.” Када 
је пре ми ну ла у сво јој 104. години живота, оста ви ла је про
блем но ви на ри ма ка ко спа ко ва ти то ли ко ду гу и за ни мљи ву 
жи вот ну при чу у кон ци зну фор му.

Мла ден Кал пић




