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Светозар Рапајић1

Факултет драмских уметности, Београд

ТЕСТАМЕНТАРНА МУДРОСТ  
ПРОФЕСОРА БАЈЧЕТИЋА

(Предраг Бајчетић, Беседа у ћутању: збирка чланака, 
огледа и записа: 1961–1979 и Хистрионика,  

и данас: играчи и приказивачи, Београд:  
Фондација „Предраг Бајчетић”, 2019)

На комеморацији поводом смрти Предрага Бајчетића, дугогодишњег 
угледног професора глуме, одржаној на Факултету драмских уметнос
ти, Дејан Мијач је у свом говору изјавио да су Бајчетићеве књиге (тада 
још необјављене, а био им је рецензент) нешто најбоље што је он икада 
прочитао о позоришту и глуми. Да ли је то била само поетска фигура, 
омаж преминулом пријатељу и посвећеном позоришном зналцу, или за 
то има и стварног основа?

Бајчетић је током дуге и богате каријере објављивао повремено у пери
одици и зборницима не тако бројне чланке, студије и критике о позо
ришној уметности, представама и фестивалима, историји позоришта, и 
наравно највише из области теорије и анализе феномена глуме. Знали 
смо да је и поред објављених текстова током целог живота студиозно 
записивао резултате својих истраживања и да је после његове смрти си
гурно остала огромна гомила текстова на хартији или у електронском 
облику, неких сређених за објављивање, али и неких недовршених и тек 
скицираних. У нашој неславној традицији догађало се понекад да после 
смрти виђених интелектуалаца, небригом наследника, њихова писана 
заоставштина, као и њихове библиотеке, буду растурени и нетрагом 
нестану, заврше у старој хартији или на ђубришту. Овога пута догодило 
се нешто сасвим друкчије.

Заслуга за то припада наследници његових ауторских права, Бојани 
Вујадиновић, која је после професорове смрти основала Фондацију 
„Предраг Бајчетић” са циљем објављивања његових сабраних дела. Пред 
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нама су прве две књиге. Не мањи део заслуге има и Немања Савковић, 
дугогодишњи Бајчетићев сарадник (као Гетеов Екерман), који је пома
гао у сређивању текстова, провери научне апаратуре, понекад записи
вао професорова усмена излагања, а после Бајчетићеве смрти брижљи
во уредио прве две књиге. Његов допринос је зато већи од стандардног 
уредничког посла, па је зато Бајчетић још за живота одредио да се Сав
ковић у објављеним књигама именује као „стручни сарадник аутора”.

Наслов прве књиге, Беседа у ћутању, инспирисан је византијским мо
нашким покретом исихаста из 14. века, који је имао следбенике и у Ср
бији, где су називани „млчалници” (ћутљивци). Њихова аскеза има за 
циљ поновно сједињење са Богом, а постиже се помоћу пет врлина: ћу
тањем, уздржавањем, бдењем, смирењем и трпљењем, уз девизу: Речи 
су нејаке ако нису молитва. И у нашим временима, како каже Бајчетић, 
треба поштовати снагу ћутања и нужност одрицања. „Проживели смо 
време у коме се више, и олако говорило, а мање, и теже ћутало”. 

Беседа у ћутању је склопљена од чланака, огледа и записа, насталих 
између 1961. и 1979. године, објављиваних у дневним и недељним но
винама (највише у Политици), позоришним и књижевним часописима 
(највише у Сцени и тузланском Позоришту), публикацијама Стерији
ног позорја, зборницима Факултета драмских уметности. Међу првим 
текстовима у књизи су они посвећени врхунским мајсторима наше по
зоришне режије Бранку Гавели и Бојану Ступици. Написани са мно
го љубави, али и аналитичности, ови текстови могу се разумети и као 
својеврсни омаж великим бардовима. 

„Гавелин монолог” настао је из бележнице, у којој је млади Бајчетић 
1957. године, као помоћни редитељ на представи Војновићеве Дубро-
вачке трилогије у Југословенском драмском позоришту, записивао 
и тумачио дијалоге са Гавелом у фази припрема представе, сусрете са 
сценографом Миленком Шербаном, исказе о глуми, говору и покрету, 
индикације глумцима на пробама, као и накнадне коментаре и реми
нисценције (текст је објављен 1968. године). Занимљиво је да Бајчетић 
приказује и Гавелину телесну артикулацију, гесте, мимику, а нарочито 
одсликава његов говор, на начин који личи на минуциозну анализу не
ког невероватно сложеног и ексцентричног глумачког лика: „А у говору 
је његова уметност, нарочити стил његових представа, његова теорија 
глуме”. За Бајчетића је Гавела био вечити изгнаник: „Толико је био први, 
и усамљен у својим настојањима да створи основе и утре путеве неком 
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свом нарочитом и данас још непостојећем позоришту да нам се и не
колико година после његове смрти чини мање наш савременик, а више 
проповедник једног будућег позоришта”. 

Текст о Ступици пре свега реконструише кампању коју су после пре
мијере Ујка Вање 1948. године водили поједини догматски критичари, 
оптужујући га да је погрешно, мрачно прочитао Чехова, да експеримен
тише, да је под утицајем експресионизма и конструктивизма и слично. 
А међу тим нападачима било је и врло угледних, образованих интелек
туалаца. Како Бајчетић каже, оно за шта су га нападали јесте управо оно 
због чега га данас славимо. Додајемо да и касније, све до краја каријере 
и живота, Ступица није био миљеник београдске критике, која му није 
праштала наводну претераност, обиље средстава, склоност ка спектак
лу, ка јаркој мелодрамској или комедијској експресивности, укратко ви
соку театрализацију, па ни популарност његових представа код широке 
публике.

Режији је посвећено и следеће поглавље књиге, у коме се Бајчетић пос
већује својој омиљеној теми – совјетском „Позоришном октобру” и ње
говим контроверзама, фокусирајући се пре свега на Мејерхољда, Луна
чарског и Михаила Чехова. Бајчетић сматра да „Позоришни октобар”, 
за разлику од других великих позоришних епоха, није за собом оставио 
ништа значајније (притом мисли на драмско наслеђе), но да је ипак ње
гов значај у историји позоришта неизмеран, као и да признавање њего
ве величине „не би требало да омете и сагледавање његових заблуда”. 

Пример невероватног научничког разлагања представља стављање под 
увеличавајуће стакло три издања Мејерхољдових текстова на три јези
ка – француски превод и редакцију Нине Гурфинкел, совјетско издање 
у редакцији А. В. Февраљског и Нолитово издање у избору и преводу 
Огњенке Милићевић. Сва три издања су заснована на избору Мејер
хољдових написа и говора, укључујући његове објављене чланке, забе
лешке, писма, стенографске записе излагања, па и сведочења сарадника 
о његовим усменим исказима. Бајчетић је критички резервисан према 
селекцији материјала, стављајући у питање и поузданост појединих ис
каза из друге руке (стенограма или сведочења). Упоређујући ове три 
верзије до најситнијих детаља, аутор детективски проналази и непоуз
дане, можда и тенденциозне преводе, сумњива изостављања појединих 
делова текстова и разлике у интерпретацијама.
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„Откривамо тек делове онога што је писао, говорио и мислио, можда. 
И зато још и данас, личност и судбина Мејерхољда живе као легенда, 
помало неразумљива и тајанствена”, каже Бајчетић, а текст завршава 
речима: „Штета по нас ако, проучавајући непотпуне чињенице, забо
равимо легенду. Корисно је да се тад запитамо да ли нас легенда може 
толико лагати као што то чињенице, често, лажу”. 

Прве године БИТЕФа подстакле су текстове у посебном поглављу. Док 
с једне стране Бајчетић скоро егзалтирано поручује да никад београдска 
позоришна сезона није почела тако богато, да је први БИТЕФ довео и до 
преиспитивања нашег позоришног оцењивања и до повишавања наших 
критеријума, дотле с друге стране упућује замерке Округлом столу и 
његовој произвољности, често и бесплодности. Бајчетић као врхунце 
издваја Гротовског, Крејчу, Бергмана. Он закључује да ће овакав фести
вал у нашој средини штетити „академизираној осредњости, шаблонс
ким представама, лажном авангардизму”.

Ове речи о нашем позоришном, посебно глумачком „беспућу”, како 
Бајчетић насловљава уводно поглавље, уклапају се у његову беспоштед
ну дијагнозу наше позоришне прошлости и садашњости. Његово про
суђивање потпуно је супротно нашем поносу, навикнутом и већ леген
дарном уверењу о високом нивоу наше глумачке уметности. Он истина 
набраја шта би, у односу на неке традиционалне европске школе, могле 
бити предности нашег глумца, који би могао бити „близак снази шекс
пировског и разиграности медитеранског позоришта”, али исто тако за
кључује да се те могуће предности често претварају у своје супротнос
ти: „Само, непосредност може се изродити у примитивно додворавање 
гледаоцу, неизвештаченост у одсуство сваке занатске вештине, несен
тименталност у хладноћу полуинтелигента произведеног у ’савреме
ног’ глумца, робустност у претерано приказивање снаге, раздраганост 
у хистерију, понесеност глумовањем у одрицање сваке сврхе позоришне 
уметности до тражења начина да се публика очара и освоји.”

Мало даље налазимо следећу осуду: „Психоза авангардизма ослободи
ла је дилетанте да, заштићени мистификаторским бљеском редитељске 
инвенције, показују своју недаровитост. Измишљено је, можда у жељи 
да се негира патетичност и реторичност старе школе, тзв. Бело гово
рење текста праћено обичним гестом”. Ови цитати писани су још 1961. 
године (а знамо да је у то доба још било и великих представа и великих 
глумаца, некима од њих је и Бајчетић режирао). Осуде су драконске, али 
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ако одузмемо Бајчетићеву тадашњу младалачку запаљеност и претера
ност, можемо ли у њима препознати, бар у некој мери, и нешто што је и 
данас актуелно?

С друге стране, Бајчетић са дивљењем осликава глумачки портрет 
двојице великана, Тадеуша Ломњицког и Инокентија Смоктуновског. 
Он увиђа да је у глуми Ломњицког дошло „до границе на којој се уки
да, превазилази старинско психологизирање, руше основи позоришта 
које пресликава реалност, и остварује неслућена врста стилизације”, с 
тим што је та стилизација истинитија од саме реалности. Сагледавајући 
Смоктуновског, Бајчетић на фасцинантан начин разлаже његово вла
дање телесним, али и унутрашњим хабитусом, па посебно анализира 
његово лице, тело, руку, прсте, шаку, ноге, стајање и корак, стопала, лик, 
прилазак и одлазак, паузе, игру, костим, ситне поступке и трагичне чи
нове, мишљење. Скоро као код Делсарта, који је обликовање налазио и 
у погледу, рамену, лакту, палцу. 

Читљивост ових телесних преобликовања Бајчетић увек препознаје као 
унутарњи ток. То физичку и метафизичку многозначност и многозна
ковитост он, на код нас незабележен начин, даље разлаже у текстови
ма „Огледало или Speculum” и „Поступак, или анђео седи на камену”, у 
којима промишља, разлаже и сагледава са разних страна (од техничке 
до естетичке) глумачки аналитичкоинтуитивни процес и загонетку 
претварања обичне физичке радње поступка (сести, седети, устати) у 
стварнонестварни уметнички чин.

Текстови из ове књиге скупљени су и припремљени за штампу 1987, па 
1994. године, али до објављивања није дошло. У напоменама из 1994. 
године Бајчетић каже: „Много шта сам мислио погрешно, а много шта 
изрекао нејасно”. А ми додајемо: Ако је и грешио, грешио је мудро, из 
апсурдног труда да разјасни необјашњиво: „Утеху може да нам пружи 
парадоксални закључак да суштина глуме и јесте – нестварност и апсур
дност. Ако тај став прихватимо као озбиљно и почетно становиште, а не 
као игру речи или довијање, можемо да истражујемо правила глуме.” 

Друга књига Бајчетићевих сабраних дела, Хистрионика, и данас, капи
тални је ауторов допринос промишљању о уметности глуме. Тајанстве
на је, а опет луцидна, флуидна, али истовремено и конкретна, као и сам 
толико анализирани, и даље недокучиви феномен глуме. У том смислу 
дубина Бајчетићевог сагледавања глуме и глумовања недосегнута је у 
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нашој позоришној литератури, а тешко би јој било наћи подобни при
мер и у ширим размерама. 

Књига има поднаслов Играчи и приказивачи. Бајчетић полази од основ
ног значења термина који су делатницима ове уметности (али у етимо
лошком смислу и вештине) кроз историју надевани: мим (подражава
лац), хипокритес (тумач, тумач снова), хистрион (играч, приказивач), 
глумац (забављач, шаљивџија), актер (чинилац, делатник). Као основу 
свих ових термина он изводи феномен приказивања, односно игре, хис
трионског чина, било ког стилског и жанровског обликовања, у нужном 
процесу комуникације, рецепције, супротно оним чистунцима који су 
овај мост између сцене и гледалишта запостављали и захтевали да глу
мац не треба да има свест о гледалишту. Зато је и ову књигу, као и уоп
ште промишљање глуме, насловио Хистрионика.

Бајчетић подробно истражује мишљења о глумцу, беседнику, певачу, 
играчу у списима филозофа, историчара, песника и ретора од античке 
Грчке (Аристотелова Поетика и Платонова Реторика), старог Рима 
(Тот Ливије, Варон, Цицерон, Хорације, Сенека, Квинтилијан), хелениз
ма (Лукијан, Апулеј), француских класициста и енциклопедиста (Кор
неј, Расин, Волтер, Дидро), до руског романтизма (Пушкин) и класика 
модерног позоришта − Станиславског и Артоа. О свакој од изложених 
теза он додаје и свој лични коментар, приговоре, питања и одговоре, 
примедбе и сумње. 

Посебну вредност ове књиге представља уверење о непостојању дефи
нитивних одговора, о легитимности различитих виђења и разумевања: 
„Нисам оспоравао ставове других: премало сам замерао другима, и ни
сам тврдио да су у нечему погрешили. Зато што знам да и ја грешим, 
и да су сви судови о уметности и привремени, и случајни – зависе од 
човека који их изриче”. С једне стране открива вечита трагања за систе
мом (системима), а с друге стране закључује: „Хистрионика, као и свака 
вештина, бира своје појмове, проналази своја правила, али са сврхом да 
их, кроз игру, чини привременим, слободно да их мења и радосно про
налази нова, неочекивана”.

Упркос Бајчетићевој скепси према теоријском приступу уметности глу
ме и наглашеном понављању да се он не бави теоријом, него мишљењем 
о глумцу, Хистрионика има нужне особине научне студије, укључујући 
обимно и скрупулозно истраживање тешко доступних извора и детаљ
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ну научну апаратуру. Она јесте и теорија, али је и историја, и поетика, 
и дијалошка расправа, и речник, и есеј, и скуп вињета, и исповест, па и 
потенцијални приручник, нарочито за педагоге глуме. 

Обе ове књиге откривају и досад мање приметне, у некој мери конт
радикторне, али и комплементарне нијансе његове личности и њего
вих виђења. Човек чврстих уверења, који се никада није сустезао да их 
гласно испољи, инспирацију добија од монаха ћутљиваца. Посвећени 
педагог глуме, из чије су радионице произашли низови наших прво
разредних глумачких уметника, истовремено изражава жестоку осуду 
уметничког нивоа нашег глумачког сталежа. Интелектуалац елитног 
укуса већ насловом књиге у први план ставља хистрионску, прикази
вачку и забављачку димензију глумачке вештине. Полемичар, обележен 
као пример искључивости, исповеда да је и он грешио и даје легитим
но право гласа и мишљењима супротним његовим поставкама. Све то 
потире једнострану, скоро апстрактну слику која је постојала о њему, и 
доноси обрисе − конкретне, убедљиве, богате и многостране, па у некој 
мери загонетне (као и све многостране) личности, коју и даље треба 
одгонетати.

Постоји много књига о глуми и глумцима на многим језицима, а и код 
нас нису сасвим ретке. Оне су често биографског, театрографског или 
информативног карактера, у најбољем случају посматрају глумца као 
антрополошку, социолошку или политичку чињеницу, или са практич
ног аспекта обрађују технику и моделе глумачког присуства и делања 
на сцени. Чак и ако погледамо историјске или описне књиге о позо
ришту, видећемо да се оне у највећој мери баве драматургијом, архи
тектуром, социолошким условљеностима, сценом и костимом, у мањој 
мери режијом, а у најмањој мери глумом. То наравно није ни из каквих 
злоћудних намера (како то неки умишљају), него је просто условљено 
тренутношћу глумачког бића на сцени, неухватљивошћу непоновљивог 
флуида који се са сцене емитује гледалишту, које затим својом поврат
ном енергијом обогаћује глумца. 

Бајчетићеве књиге, писане беспрекорним стилом, спадају у оне крајње 
ретке које промишљају глумачку енигму дубински и суштински, које 
глумачко извођаштво рационално анализирају као структурну вешти
ну, која се на свом врхунцу претвара у метафизички чин и као убедљи
ва, с једне стране читљива, али и даље загонетна тајна, достиже своје 
врхунско дејство. Зато долазимо до одговора на питање са почетка овог 
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текста: Да, Мијачева тврдња ипак има основа. И зато са нестрпљењем и 
радозналошћу ишчекујемо даље томове Хистрионике, које амбициозна 
Фондација Бајчетићевог имена најављује.


